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Oração pela patria Decreto 11:19.398 
nova 

A instituição do Governo 

Sellhor De;;:; Tvdv-Püdê-'Ifêill lIlulIllur ~eUS rilhus ác~- Provisorio dos Estados Unidos 


roso, cujas obras são grandes, cola e livrement~ enterrarem d B"l 'f 
e maravilhosas, e cujos ca- \seus mortos, a ti a devemos, O raS1 
minhos são santos e verda- Senhor Deus de amor! 
deiros! Si todas as coisas A ti devemos .ainda, .n~us 

creadas, a uma voz, magni- bom e compaSSIVO, ~s Ideas Rio, 1I (Amradio) O sr. presidente Getulio Vargas assignou 

ficam o teu nome, queremOS'j actuaes de um BrasIl novo, hoje sendo referendado por todos os ministros, o seguinte decreto 

Senhor, neste momento cele- pois, como d!z S. Thiago, cto- no i9.398 de 1I de novembro de 1930, que institue c governo pro recorra:;'.. a u.. rcmed.to alf,· 

bre da historia da patria, da a bôa dadlva e todo o dom visOlio dos Estados Unidos do Brasil e dá outros providencias. caz que dissolva e 'e1imrn~ o 

fazer côro C?!ll a natureza gratuito_prOVêm daquelle em O chefe do novo governo provisorio dos Estados Unidos do ácido úrico do organisrrio. 

para te magmfICal'Dlos tnm- quem nao ha mudanç!,- n!lnt Bmsil decreta: . 
 causa principal destas éft·
bem. 150mbr? algullla de vltrlnçao. Art, 10 O governo provisorio exerce dIscricionariamente em to' \ fermidades. O medicamentoFoste tu, oh Deus, que .nos I(S. Tluugo. I :17), da a sua pienitude as funcções e attribuições não so do poder Exe. 

déste por berço o BrasIl, e I E, agol'a, por tudo te que· cutivo como tambem do poder Legislativo até que, eleita a As que possue estas é
virtudes 

serás tu, oh grande Senhor remos agradecer, Senhor, e ' lsembléa COllstituinte.estabeleça esta aorganisação conslitucional tI.> O Alophan, cuja e/Clraordi- . 

das nações. que nüs hus de' ao mesmo ~empo. te rogar, Ipaiz. nariÍl efficacift não é acompa- '. 
dar um dia as suas entranhasloh Deus, nos que . am~m~s o Paragrapho un;co _ Todas ::s nomcações e demissões de nhada de effeilos secundarios. ~, 
para nellas serem dcpostas IB.r!l~i1 e a nossos Irmuos ora- funcc.iona~ios de quaesQuer .cargos publicas, quer s.ejam effecti

as nossas ossamentas! Foste Isl[elros, que olhes para a n~s- vos mtennos ou em comm/ssão competem ex:1us/vamente ao 

tu que delimitaste, de I!l'in- sa querida e grande l;'atl'la, cheie do governo, ' 
 ATO P H A N 
cipio, as n?ssas .rrontelras, neste !Ilomen~~ de prolunda.s Ar!. 2, _ c' coniirmada para todos os elfeitos a dissolução ' . ... ' , 
dizendo: Ate aqUI será dos mutaçoes poiJtJcas, economl- do Conare.so Nacional e as acluaes assembléu5 Legislativas dos . ., 
heroicos desc~ndcnt~s dos lu- cas, sociaes ! . Esl .ldos~ quaesquel que sejam as suas denominações, como tam-I .....",,~~~!!!!!!!!!!i!!!!!~!!~!!~=!!!!!!:"':"'" 
sos, dos coraJosos filhos dos . Abençoa, Se!1hor, o preSIdente Ihem as Camaras e Assemb"~as municipaes e quaesquer outros I. __.;_ _ _.__~_ 
pamp~s, dos destemm:,osos Ida Rcpl1~lica para que.m _o lham org-ãos legislativos e delibemli\os existentes nos Estados, muni- SUSpEnSOS pai' 90IDOIS eH.I~teDlllII1eulDlmuRiStlS 
herdClros das s~!vus! F~stc nestes dIas quarenta Imlhoes . d~ 1 cipio5, Districto Fede,/al, tcrritorio do Acre, ficam dissolvidos, ainda d"''	 . 
tu qne, em Abul de 1000. 1pessoas, de quem esperam os!t- que o não tenham SIdo de facto. 	 Ias OpMOS gunne tOllllllunfg" 
mandaste. os ventos qUl' aben-Illtos do Brasi: e SCIIS irm,ãos a I Ar!. 3 O poder Judiciario federal, dps Estados, ' territorio _:-" x': . lill Ui'II!!: 111 11 )ar 
çoam?s flzesscm rUUlar p~ra palavra de paz e de equ/dade; IdO Acre e Districto Federal, continuará a ser exercido de conf@r' São Paulo, 12(Amaradio). - O nUm [um-IDO [IDlllnlsta
o occldente?,s cmbarcaç~es o!l~a, Senhor, para_o supr~mo ma- midarle com as l e i~ e:n vigor c com as modif!cações <;lue vierem governo . ~rovisorio suspendeu IH 111m 
de Pedro Al\a~es Cabral, 'ill?-- g"trado da naçao qt~C neste a s(:r adoptados de accordo com a presente leI e restncções que do exerc/c/o dos seus cargos IUm dtJ!es o sr Brandão 
do elle, por tI, a dcscobrlr momento co.nsubstancta o Ideal desta mesma lei decorrerem desde já. pelo prazo de 90 dias o thesou- . 't·:, :, 'I . > t d" 
e~tc novo mund? de mar!l- de ~uma patrta ~lOya I Abrn~oa, Ar!. 4 -- Continuam em vigor as Constituições Federal e reiro da Secretaria da Justiça es (I c,o n" as esc.t:!n e e 
vIlhas, este palz ql\e , lias tambem a cons!t!tllnle, a corte IEstaduacs e demas leis e decretos federaes, assim como as pos- sr. Edgard Nobre Campos e seu UJ11cl emermldade • 
palavras. de V~SPUCIO, e o tribunicia, que V:le resolver a turas e deliberações de outros actos municipaes, todos, porêm, ajudante Domingos Vazo Para ,Ipanhada rlO carcere 
verdadeIrO para!s~ . terrestr~! q~le<; t~o das noss,as reformas le- , inclt:sive 'as proprias Constituições sujeitos a modificaçõe~ e res- exercer.em esses ('argos. em com- Rio, 1I - No dia 25 Ilo 
Foste tu que d~rlgls.te as !I- glslaftvas, e permltte,Senhar, que tricções estabelecidasn esta lei, por decreto!: ou actos ultenores do missão, foram nomeadus respec- mez pll!<Stldl) , portanto um 
n~as de.nO,~sa hlstorIa p~trl~~" os h (';m ~ns, ;~ ue a fo r!11~re 1l1, :::'0- governo provisorio ou de seus deleg'.ldos na esphera das attri ' tiv~mente. os srs. Elisiario .Faria dia dep.ois de dep~st~ o g?_ 
qu<; aquI allm~ntaste os pl~- mo patrtotas e santos, ,lIull~H1a- bllições de carla um. Palva, major da Força PlIbhcado verrw 00 li\'. \VashmgIOn Lmz 
melros peregrmos e fo~astel- dos por ti m,c~mo e esclareCIdos Arl. 5- Ficam. sU~I~ensas as garantias constilucionaes, ex- Estado,. e .,os~ A'van~ Mei~ezes , IIpe,~o golpe dos ~~litares pa
ros! Foste .tu que caldeaste , a pelo te~ esplrllo de Luz e de cluida a apreciação Judlc/ana dos decretos e actos dos governo 2° escnpturano da Dlrectona de, clllcadol'eS, reah.:ou-se um 
alma naCional no fogo das sabedona, possam dar-nes, num provisorio e dos intel ventores f~deraes praticados de conformida- Contabilidade da Secrc!aria d;:: comi cio comruuoisla, nu prn
lutas com os Emboabas, na sublime I:olocausto,. o que ~e de com a 'presente lei e suas modificações ulteriores . Justiça. Iça Mau!Í . De;Jois de falarem 
~uerra dos Mascates e , par- melh.or .haJa c~ sua mtelhgencta Paragraph;> unico-. E' mantido · o habe. a., s.c.orpus a. favor dos ... ,. - -._.-..._.,--.-..- ._- -.._ - I.d.ivers..oli or,adore. s, um otn.·c[
ticularmente, na g/lerra hol- ~m ,seu roraçao, saivaguar?a~do réus ou aceusados em pro,essos de uime~,dlommunsl. , sal\lo os Jt g!UllllM',da P'}rahyba ,. 1aL~-eKercito,_ c.otllwandll.nte 
!andezlI, preJ.lllrand~:!l para.1I tnlE~/rat!lente lodos o.s dlfetlos de funccionmios e üs de rompetencia de trib'mae. espedacs.1f UllilllU li Idas IOl'Çll 6 que policlllvam o 
IDdepend~llcla e almal pn l a dos ' ftlh o.s e herdeIros deste Ar!. 6 - Continuam em inteiro vigor e plenaml.'ntc obriga' _ Ilocnl, COJlvidou (lS promoto
a Repubhca! grande pmz ! tor;as todas as relações judiciaes entre as pessoas de direito pri- João Pessoa, 12 (Amradio) ,,- I'es do . meelillgo a encenar-o. 

Si a ti devemos todas as Faze·nos tambem, senhor De,us vado constituidas e formadas pela legisla,ão respectiva, garanii- Na ausencia do s r. José Allleri·! O ~ r. Octavio Brandilo, um 
bellezas lIaturaes deste pa- a graça de, nes te mOme!lto, mn- dos ~s respectivas direitos adquirido.. co dt! Almeida. que partiu para0 dos oradores, quando se I'e
raiso fecundo - o granito das g.uem se po.der aprovel.ta! d.as Art. 7 - Continuam em inteiro vigor e forma as leis applí. norte na companhia do gelicral tir /lvfL da pTlI<;a Mauã, !lin,la 
montanhas, os lii':os que per- CIlTUIIISlanc/as para ()oslçoes tIl- caveis e obl'igações de direitos resultantes de contl'lIctos, COII- JU31ez Tavora, assumiu o cargo nu rua Acre, foi prello p<or 
JUDIam os paúes, as nossas susten:aveis aos olhos de U111 cessões ou outras outorgas com 11 U!!ião, Estados, Munici- de intcrvcntOl federal o cngenhei' um in.pstiglldor. 
admiraveis caetaceas , os la- paiz forro e á face de uma gente pios Distl'icto Federal e territorio do Acre, salvo 08 sub- ro Antenm Navarro, designação Conduzido a um local da 
gos remnnçosos, os rios gi- livre! . . . . metÚdos a revisão e que contravenham o interesse publico e essa recebida pelo povo com o Casa de Detençüo, reservada 
gantes, os cardos da solidl!.O, Dá·nos mletra hberdade, a h· a moralidade administrativa. maiol agrado, esperando lodos aos prpsos politicQs, () H . 
os pinheirups ilIimituveis - a beraade do tempo em que te Art. 8- Não se eomprebende nos artigos r; e 7, que pode- que, tendo o sr. Jesé Americo Brandão, em consequen eia de 
ti tão somente devemos, Se- adoramos, a liberdade do , pensa- rüo ser unllu1ados ou restingidos collectiva ou individualmen- definitivamente acecito a pasta da uma g"l'éve dI' ete..,e ntos da 
nhor, a máscula revelação da mento em que te enthromzal11Js, te por actos ulte riores os. direitos até !lqui resultautes de no· Viação, o ellgellht' il o Antcnor policia do SI'. Olivl'Íl'a Rib(.i, 

" 	
inteJligencia de um R~y Bar· a lib.erdade da escola em qu.e meações, posentadorias, jubilações, disponibilidades , re[or· Navarro assuma .em caracter. dc- 1'0, presos na me~ma sala, [oi 
bosa, o soberano gemo .d?s prec/sam.os educ3r os nossos fI' mas, pensões ou subvenções e em 'geral todos os actos r e la, linitivo o governo da Parahyba, transf!'riàll de onu !! c;;tava 
trópicos; o sublime dQmlDlO lhos, a "berdade da caserna em tiVOS 2 empreo'os cargos ou amcios publicas, assim como o .. . . ..,_ .. _.. - _.._..~_.-_.- para um clIbicu lo . 

'da diplomaCia com um Ri.o que se garantem. as liberdades exercicio ou desempenho dos mesmos, inclusive para todos OfhClae.s .e~volv. ldOS nos I .Doente, e.m. cODseqlH:'lIcia 
Branco; o patriotismo lllalS sagradas da patrta! os eneitos nos tribunaes, ministerios pUblicos, omcios de aconteCImentos de da longa prisão 80nridu du
lidimo de um Tiradentes; o Todos os teus favores te'al:!ra- justiça e quaesquel' outros da União federal, Estados, Muni- I Q22 e 1024 1'3 nte o ultimo periodo !le si 
~condoreirismo" de um, C~s- decemos e todas essas supphcas cijiios, territorio do Acre e Districto Federal. _ tio. o s r . Bl'andão leve uma 
tro Alves e .a el?quencIa \8- te f~ze1110s em o ." ome c pela Ar!.!l - Será mantida a autonomia financeira dos Estados e O ministro da Guerra mandou Icrise eardial a, . sendo enc( n . 
flam.mada e Imag\8osa de um Iconflal1ç~ em N.o>so Se.nho~ Je· do Dish icto Federal. , .. . _ que o departamento do Pessoal Itrado sem seut1do~, pO,l~ ter-
TobIas Barreto! ~u s Chnsto, ? teu b~nd.lt? ftlho, Ar!. 10 - São manüdas pOiS em vIgor todas as obngaçoes as· lhe envíasse com a ma xima ur-I ra , no lJCqlWl\o corupar.tnlCll' 

E,si, olhando. p':lra o passa-I o ",!~Ihor amlg? do 11Idlvld~~ ~~ sumidas, pela Uniã? federal , pelos Estados e pelos Muni~ipios, em gencia uma relação ae todns os , to pai U oude o l1 avi"m trans
do, como o pIetIsta ,para o famlha, da patna, da huma.l1da vi rtude ae emprestl/nos ou quaesquer operaçoes de credIto pubh- officiaes que, tendo sido cnvol- II [en~o. Obtendo um a ttestado 
templo, nos reconhecemos te- de. E I?~rqu~ cremos em que co. vidos nos aco!1tecimentos de medICO qu e dr"V11 conta do 
IIsdevedoresinsolv/lveis,qua n' nos ouvlr.a~ , dIzemos,: A II/CI" . . I Arl. 1I - O governo provisorio nome;l1~~ llm_ interve':ltor federal 1922 e 1924, foram prrjudicadp>Iseu. pl'ecul!o estudo de .sau
do consideramos · o presente AgellO/ Mafi. a para cada Estado, salvo para aquelles que jae5taoorgamzados, nos em suas promoções, de, o e X-Inte nde nte canoc!I 
vemos que a nossa divida SI:' Pastor Presbytenanr. quaes fi carão 05 respectivos presidentes investidos de poderes Esta relação deverá indicar: eHiu do cubicuJ9 Jlllra uma 
nyoluma, Senht>r, e que , aS- -'-" ' i/ ri .. ri '-0 6 (I"'-n- aqui menciona~os . " '. ' a) os postos em que deveriam sal a ~l "lhol', ~mde se ,en co.u-
SIm, haVE.re::IOs de ser,. scm- O UlreLIOr u8 ~ li Paragrapl!o I - O mte/ventor tera ~m cada E~,tado provl.onas estar actualmente, desde Que tra , a m[~a enfermo, /lt,e hOJe, 
pre, os teus eternos trlbuta- l:l' 12 (A I d:' ). '0 \vantagens e prcrogativas que a orgamzação antenordo mesmo Es- fosse promovidos por aniiguida- O eX'mll'nrlente MmervlD'I 
rios. ,10,. . lllra 10 - tado confiram ao presidente e governador. Cabe-lhe exercer em toda de na época nor111al; de Oliveira, preso na meSDIIi 

Tudo o que de gran~e p,,~- sr. Bellsano Pen.na to- a plenitude não só o Poder executivo como tambem o Podê! le- b) as datas em qu I' deveriam épQea nOl: ter filIado nf) mes. 
suimos no presente veIO de tI. mar:: posse, hOJe, do gi .ilativü. , . _ . ter sido promovidos e os Ioga-I mo 'l!~ ee!\Ug». tamhem (\stâ 

A ti devemos a nossa cons-I C. aro-o de direc_tor da sau-I Paragrapho 2 '- Terá, em relação ~ Conslltlllçao,Iels dos Estados, res que deveriam oecupar no. AI- prt'SO ale agora.
tituição, que bem deveremos d i) bli a c deliberações, posturas e actos 111unic/pae~, os ,:,esmos po~eres qu.e manak do Ministerio da Guerra. Provavelmeut,:, o sr. Luzar
chamar a no.ssa s~gr.ad!l car- . _~_C--.:_. ___...___ por esta lei cabem ao governo prov!sof/O relatIvamente a Consft - Nessa relação devem 5<:1' il1_j do que au,uUllclOU. , ~o assu

. -' ta de al[orrla, I?rmclpalmen- M' ., ·, . tuição e demais leis federaes, ~umpnndo-Ihe executar?s decretos e cltlidos os ofliciaes que foram rull' li chefIa ~" pol!Cla, uma 
te saída das forjas cancentes O?r. ang~belra pl eSO l delibcrações daquelle no !erntof/o do Estado respecl1vo. compulsados em virtude d? des- nova (,I' ;~ ~e hb_er"!.lsmo. lia 
de um Ruy Barbosa. RIO, 8 - FOI preso hontem, Paragrapho, 30 .- q Ul!erventor federal sera exonerado a conto de tempo de servIço e s~u Ild(~mlstraç:tn , Ignorc tal 

A ti devemos o podei' CIII por ~rdem do g<~verno,o . s~. dr. criterio do governo prov/sono. ,mencionados aquelles aquecou. vlOl l' nclu e procure repa
medrar na Terra dc Santa Octavlo ~angabelr?,_ex'~1I1/stro Paragrapho . 40 - O interventor !10meará ~m prefel~o para besse mais de uma promoção, ral.a. 
Cruz, livrcmente, todas as d~ ExtenoL A pn~ao fOI chec- cada município, que exercerá as funcç()~s execuhvas e leg/sla!lvas, ' - - --- . _- -,-7;----:----:-~-._,._
iàéas, pois sabemos. oh Deus, tu,,~a na sUa res/dencla pelo podendo o interventor cxoneral·o quando entender conveD/ente, Art. 12, - '!< Ilova_ Constl!u/çao .Fe~er.tI ~l"l.lt,ra a f~rl11a_ re. 
que a liberdade vcm de ti. capItão Nery da F~nseca, assis· revogar ou modificar qualquer dos seus actos e re~oluções, ~ar. publicana, f~~eratlv~ e !1~o podera restnn~tr os dtret!os .d~s?da~aos; 

A ti devemos o não poder- tente do dr.. ~apl1s ta Luzardo, lhe instrucções para o bom desemp~nho da respecltva regularlZa- dos mUnl~/pIOS e 1I1dlVlduaes constante. da COllsjltulçao de 2. 
se enraizar no solo do Brasil Chefe de Tollc/.a e pelo ,?clo dr. ção e efficiencía dos serviços mun,iclpaes. . . de FevereIro. de 1891. . ,. .. , ' , '. 
até hoje a arvore m/lcabra Darcy Fro~~ da Cruz, 3 De!e- Paragrapho,5o _ Nenhum.iI1te~ventor ou pr.efelto nomeara Art: 13 - O gover~o !',roVIS~!1~ 'p0~ seus ~Uxlha! c~ 
e maldita das inimizades en· gado Aux!h~r. • .. parente seu, consanguineo ou alfan ate o sexto grao, para cargo e pelos Illterve~tores ~os Estado~, , .,slant!rá ~ Olde~ e , a 
tre irmãos, a divisão perante O e?,-Mlnlstro do Ex,e~ior f~ I de confiança pessoal. . . segura~ça publicas plomovendo fi leorganlsaç.\O gemi da 
a lei insustentavel entre chl'is- recolhIdo ao quartel ~o I RegI' Paragrapho, 60 _ O interventor ou prefeIto depOIS de regu- Repubhea. . ' .. 
tãos novos e christãos velhos, men.to de Cavallana, em S. larmente empossados ractificarão expressamente ou re~ogarã.o os Art, .14 --: F~can?- ratJhc':ld~s todos os a~tos da gunta 

't especialmente as de- Chnstovão. actos ou deliberações que elles mesmos, antes da sua 111veshdura Governahva Plovlsorlli constltUlda nesta capital em _4 de 
~~ ~~~ °e os tormentos 'muitas . de accôrdo com a competente lei ou quaesquer outras autoridades Outubro de 1930. , , ' . 
v';zes infligidos em nome de n0111[1 Ilue ual nara OU"llgUaq que anteriormente ten~am administrado de facto <;) Estado ou Art. 15' -:- FICa .cl'~a!io.o CODSelh? NaCIOnal Consu~tlvC! 
um Deus de misericordia. . U 11 11 . • [ Município, hajam prallcado. . com poderes e atlrlbulçoes que selílo regulados pOl le I 

.I!' liberdade de cultos con- PIO .12 'At1l1 a~ho) -, O Paragrapho,70 - Os interventores e.p~efettos ma~terão com especial. . ".. ~"_ -'_ ".... , ___,_, ____ __ ___ 
ferida pela Constituição Fe- sr. Paim fIlho e o UnICO, a amplitude que: as "ondições !o ~~es permItI/rem t) ~eglmt' .de pu- . Art., !6 -. ,lca vd3au,:, o Tr"',:u~a, "~P""~~i:;;;:s o/~~ 
deraI á súpielUissllllá separa- expatriadO que teve eus actos .e os motavos que o determ~nar~m,esp~- c ...s.o e JUlg..a . ~n~o . ..lme ..0 IC..o.. .S' run . . _ per-I blicidade doss.	 . . es . . .. m d,os. ..c...I: ....s ..p . ht.

1\ ~ tre a Igreja e o Esta-I . . - d . cialmente no que se relacione com a applicação dos iltnhearos pubh· tros que .serão dlscl'lmmados ,peIas,$Iels e~ ,o~ganlzaxao,
~ o '~ummada pelo decreto m11lssao e se~Uldr para o cos sendo obrigatoria ' a: ' publicaçãO mensal dos balancetes da , .. Art. 17: - .0sactos ,dQ 1l0vernoproVlsol'lo cons.ltuem
d~' . ~o~e Janeiro .de í890, se-I - ruguay, partm O hor:-I rei:~ita ;~despes~_;/ > ". . d creto. xpedlcto. pelo clle-ro do meamo IOV ruo bt. 

ração ' qiiédeu a tO.dOS o tem ab()rdo ,do «Massl- ;, Pa.'.ragraJ)ho'0!10 ",-:;;; D ' d~s ,dointerventor , h:I~r1 rt:curlO erlptoa pelo. mlnl.tro. r oSpClcti\lOL_.. 6e. ri 
li1reit.oe , a ,alegriadePOde- lia" paraaquelle paiz., pára ó ' chefed? :'governo < Vi~orio.·>j , Art. 18- - Re\lOlalll-.e u dl,.",...~ • eM COIltn. 0, 
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(2) 	 o ~AJ)O- Quarta-feira 12 de Novembro tle 1930 

A & 

do DR,EDUARDO, J:o'1<ANCA ,,-,. y ••• ,, f ~. lMlnl H l l\-'Ult lU!,l"lCQJK.''1fA.• I CAROBA E .MANACA: d" HnU{'IIt1a 

pôra a cura externa, efficaz,de feriáas,darthros suores iétidôs :quéda ,.dos ~ 1 O IDUL ~DO TllA1.lIl!Wl'O . I aarv~parMio pd~ Dr. Eduardo I"rtu;'(IIl ç 

cabe~l~sE~r~~:~q~=r An;;:~;i~~ad~a rro~:;A~:~~ti~~~mll~~~I~~~~~e~r~~~~t;di .//1 re~ O do eflda UID 4eooo I O ~, dOI <kpur v," ~~~~Id~ .:c~::s, patm do UOIlI't, 

JnicGs depositarios no ', Brósil: AIi~UJO FREITAS ~ C. -Rua ~o~Q.Url!2" 88 ri 90 '1 S. I'~, 114 - RiG di -- • E\IlO9I: C. ERaA • Ao IIlA!UO. I - "lUa - ITAlI.. 

~--~~~~=-~~~~~--------~.•••• • • 0 00.00.00. .... 

Em,resa ,Na,cional de Navegação Hm~é~e 	 OSap~rol sempre victoríoso ! 
E' · o 
~ PO· sUldo da mais OTranspol'te rapido de passageiros e de eargah com os iL! S.I.a ale2"rial.l~~ lhe • 

paquet.es «CarJ H oepcl.:e)) ~ «A nua» e «Max» 	 d!JIJ().o WC::2.e~~e(l!!es- • ...t,H9()·yDepols;:ôe',oma • 
SIIIIIS Alensals de seus ,apores do porto de:florianlpolis " g~<;ive .enfeYi1iidaâe, • 

que'me'reteve no lel 
td:P? ~. ! ma.is deuml ..

Linha Florianopolis-Rio delLinha Paranaguá, escalan- Linha mel., tlquel em tão de
Janeiro, escalando por Ita- do por liajahy e São Flol'ianopolis ploravel estado de fra- ~ 
jaby, S. Francisco e santosl Francisco Laguna queza,que já mesen- G 

I tia sem coragem para • 
I I voltar á actividade, O 

Em tão dolorosa e af~ 'gPaquete Cart HlellClle, dia 1'1 situação o meu medico assistente .. 
Paquete 1.1., dia 8 Paquete Max, Paquete Max, dr. Ivo de Oliveira aconselhou-me o uso -. 

dias do .esplendidú SAPliRUL, e logQ nos pri- " 
Paquete Carl Haellclle, dia II dias 6 e 20 2, 12, 17, 27 mel~os_dJas de tratamento com oSAPHROL . 

sentI tao accentuadas melhoras Que ao fi- • 
Paquete •••a, dia 23 nalisar o quarto vidro iá me sentia fortl" . • 

Saidas alegre e disposto, tendo' augmentado 4 kf~ .. 
Saidas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas los de peso. Maravilhado com o extraor- • 

Qii m _ _ __ • _ ____ __ __ n _ __ __ _ __ _ _ __ _ u . _ __ _ __ n O 	 O dinario resultado quecolhi com o abençoa- • 

A viso-t;~~Ychemr~Y!~1I"i~~í~l.de pussllgell'OS e cUl'gm; (, ,enu pelO 	 : ~7-a~~~~R~t~st:g~:id~~e q~;j~~i~~~f~~:~~ : 
PASSAGENS: Em vista da grund(' procura dI' ll r. coDlnlOrlll~. õl' f; ('Dl nossos CiO o uso que lhe convier, • 

vapores, scientificamos /tos srs. interessados que s6 assumiremos compromisso IMPORTANTE Porto Alegre, 23-6-30. t)com os com modos reservados, até ao MEIO DIA da saida dos nossos vapores.
ORDENS DE EMBARQVJõ:-Pura I'acilidade de serviço só duremos ordens Phenix -(Phenix é o unico " Zaci~~f:te~'ci~I't{:'~l/~~~~eYo!zt~fdo. 

de embarque até ao MEIO ~IA lia saida dos nossos vaporcH. nome do legitimo emplas- • _ D~ ,~cordo com o allestado acima 1edaro que, formado o • 
Para passagens, freIes, ordens de emborque ~ demais in!ormhçõc6, com os tro). Exija na pharmacia o. ~~~~~~~S~o s~r!;.r,~ot~E~RII~~~' ':i~us~:~~~p~~t!~:ci~~ea~ u~u~~ • p,'oprietarios nOlre Emplastro Phenix, O. aproveitou odoente; e hoje 50 l ncontra restabelrcido. •Carlos Hoepche S. A. méUS antigo, o mais usa- ~ 	 DR. IVO DE OLlVEtnA • 

Rua Conselheiro MEIra, n. ao do e o mais conhecido ~~ Em todas as Pharmacías e Drogarias • 

- - - ------- •••••••G~OO.~I!I.OO.O......•. 
Em casa de fami-	-- -- ._~~~~~~~-;;iiij-ii~~~AlUDa•se lia, qU8:·toS muito ~ 

commodos, ~OI11 	 pensão, Teu é o mundo 
,ª@.I~I2lI2l[§},ªI§lIilI§lIilf21I21I§li21I2í~I§lI2lI2li21I2l,ª&lt2iI2l121!2lI2lI2lf21[2112U2!12I,ª~ I péI ra j aIIIilias oli í1.oço cl e Intetllgentel:.eUol" ou Encanta
~ 121 tratamento. Os quartos 60l"a Leitora: Queres conhecer os m.iol 

que tlP guiarlo ;I. conseoauir Fortun•. Exito.m ~ 	 l2.J tem janellas. 
~~.II1. :~~o~;:;i'n~:C?,S; ~~~r~a;JCiR~e~~G~I~~'~ 

P.emctte 600 r.r, tom sellos para resposta.· Oirecclo; Plra.I Cl·e(lit() IIllttlO Pt·e(lial I vcii'I~I;~l.tai-1. a rua josé NUa Mlr3-Calle Ma,b~u 1924·S . onos " ,,.,. (AI.ea.IIUl 

; ~ 11----------- -------- ---- Go-aOG eoo~~~OOO.O.D••a 

121 18 DE NOVEMBROl 121 Agradecimento e : :

I Dia de Festa'. Dia de Alegria ! IHYPOlítO~I~e~i~~ercíra pro- = 	 : ~ f21 	 121 fundamente sensibilizado com o ,. •
121 	 I!I fallecimento de suaesposaPlacedi' O ••'ª GRANDIOSO SORTElO! 121 :~d~~d~~~III~~t~~~~:,~r~~r~~,~cl~on: 	 • 
12! 	 I!I forto durante a enfermidade de , ."
I!I 	 l2.J I sua esposa e aos que, enviaram I . 
r.;;;J JoIara que todos venham em tell1DO quitar as s:.:as cadernetas IX'I corôas e pesames muito especi I • 
00 e iazer novas inscripções. damos a segui1 a relação dos pre- 00 ai mente ~ Brigad~ Militar Oau: ~ IJI mios que vamos distribuir no proxim0 sorteio (Dia 18) sem ; cha, ora nesta capital. Aproveitan- • 
121 outra contribuição a não ser a de costume. 12.11 ~~r:.lt~~~O~~~~~~~~l~O~,~~d~~iZ~~ , e 
121 121 de, para a missa, que, em ill- O-I l2J tenção á alma de sua querida cs-	 ..,11 . d 4 83 $ IX'I posa, Placedina Rodrigues Perei· 	 • 
!Xl 1 PremIo e : o 000 1ra, manda celebrai ,segunda-feira, 	 " 
00 1 P . d 2 $ O 

00 

18 do corrente, às 8 hOlas na Igre- "" 	 : 
~ remlo e 00 00 ja de N. S. do PaltO, confessan- ~ .' .. 
121 1 Preml'o de 100$000 do·se desde jà, agladecido a to- ...121 121 dos que comparecerem a esse 3 

l2i 10 Preml'os de ::;0$000 121 aeto religioso. ~ Grandes e pequenos todos procia- " 

!Xl oJ IX'I 

I O mam o Peitoral de Angico Pelotense, o O 

00 10 Premios de 30$000 ; - ----- ---- o. rei dos remedios para resfriados, tosses ! 


121 	 ~ e bronchites. E' o preparado por exeel- _ _..~
10 Premios de 20$000 -I ;' loneia, empregado em todas as moles- . 121 1
lo Premios de 10$000 121 Dr. Pedro de Moura ferro IO tias das vias respiratol'ias. O 

ADVOGADO 	 11 A' venda em tQda parte, • 
li • 

Rua João Pinio, 11.1 . 000 ••• 0000 ••000••••••• 
~uita8 isgn~õgs! I(11 (Altos da Pharmacia Santo I - - çaafalUdaa, LJmphaUcis, EBero~5u---- "' ---

HabilitEm-sE! · InscrEvam-SE! I!I Das 8~~osltlr.~0~as 13 • .• Rachlticaª i OU . - A~ªmicas, .< . . 
A unica Empresa que distribue Ifremios extraordinarios! 1 "16h."~ , r 'c ~~~___ 	 ~ 

Sirli1~!~dlpIS~:iSl~:!~IIAS!~~,~S ,~~sBnh!ir~,. ~'!J;~~:fª 
- •... , . ". ~>, --".' "' ,Ii! comocliIl>ello ondulado •• -_~,...- _,.

Não hacolllo~ a' ;Cre~io"utuõ ; Píe~iâl ~$.~!:;f{t.a~ ~~~.@~~ª~~ 
..!li .,)CIo \leI! o ~ 	 ~lJ llt\ lIdo ........._ _ ""'"" .......10.0 , ..."_ 
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(Estado d( S. 1'& ) 	 ........... _ __ ........ 
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O PROGl~RA[)OR PIRES,E l::Jm~: carta que o sro Washington Um Clllicil all.uRim , o Estado ALBUQUERQUE AO "Luis recebeu.em principios de ,di, llide fi lelta em 

• 

, 

I'-'!" 

Diario Vespertino SUPREMO. TRIBUNAL :'Q~~~~ro .V : II S. Pllli 

EII"oE'""IIESTlDOL~o Restituindo á Nação o alto cal'go que Rio, 10 (Aeropostal) -:- Quan ' : z!a:~Se ' t!$ ':omem vi~~e~, 


FLORES P' Alb do os elementos que fazIam op- ; clfe' e elle fOt, embora voltasse JerllII I ......o •• 

Direclor: ALTINO , eXel'Cla, O mlnlstl'o Il'es e uquel'que posição ao governo benemerlto ' mergulhado em lagrimas e flóresY ~ 
M

Redactor: defende.se de algumas accusações. ci"i-, 'iiIi"IIdo sr. JOão P~~soa deliberaram INa .Parahyba h?je, q~ando a · • 

CASSIO L. ABREU tomar de assalto a Parahyba, 'I anctnha balbucIa p~pá e mamã, '(I(iIJI1
""...Gerente: JOÃO MEDEIROS - Voto de 10u\101' - com a cumplicidade criminosa balbucia João Pessoa. Basta que ~_" lift...''iI.

do governo do sr. Washinglon Ia v. ex. diga isto e por ahi ' se III~ 111 
ASSIGNATURI\S: Lujs, lodos os funccionarios te- yerã ? mais. Não era meu dese- São Paulo, :'I ' " :::"'::" 0b~ ' 

35$000 Rio,IO (Aeroposta!) - AOlcom a affirmação de quedei a.o de.raes, destacados ~aquelle he- lO salr.da Parahyb}l agora quan- tendo os srs. Josias LeãoAnno 18$000 iniciar·se a sessão je ante-hontem, alto cargo tudo que lhe podIa rOI~o Estado nordesllno, que nao !~o maIs ell.. precIsa. dos seus pr' M II L '. B :Semestre ' $200 do Supremo Tribunal. O minis- dar; todas ~s forças da minha qUll~ram servIr aos odlos dO 'iftlhos, ma~ os bons ftlhos nun- Imo, e o e ' .u,!! ~r
Numero avulso tro Pires c Albuquerque, procu- intelligencia; todo o meu tempo, Callete, passaI ~m a ser pers~·, ~a chegaram ta~d.e. Em carta ao ros u.mcl permlssao. das 

, "c~ão e Omcinas á rador geral da Repllblica, pe~in- ' li minh.a saude, a minh~ vida, a guldos de manwã soez. . Iaepu.tado ~aUrtCl0 de Lacerda, a.utond~d~s revoluclOna-Ren
'" ... do a palavra, profert a segulllte re:1Uncra dos meus rnteresscs ~m ~eportdgens ~~ccesslva~9ue I publicada n O .J0~NAl de I;> nas de Sao Paulo para 

rua João Pinto n. 13 oração: moraes e materiaes. van?sJornaes'publJcaram,o~ leitO-I de .agosto, nfflrmel-the não S31r que "e re<1liza<:se promo-
TeIeph 22--Cx. postal 139 "Sr Presidente - Tenho a i Chego ao termo (om as for- resftcaramsclentesdamanelrapor dah antes do resultado da trage ' d - I p' 't" d ' C 

hom; de communicar a v. ex, e ças irremediavelmentc alquebra- ql'e agiam os Inimigos da ~a- ~ia do <?Iorõa, mas !f10tivo supe VI O . ~e O ar 1 9 , om
-- ao Egregio ~rõhlll1al qut', re;t~- da~ por um lrab!llho sem trégu.as Irahyba, tend.o mesmo occaSl:!O nur ~bng~u·me a VIr p~rar aquI, l1Iunlsta, ~m comlCIO ç~m

rando o pedIdo que desde a pn- e com a alma dilacerada pelas 111- <le esCand~ltlar o noss.o povo em Vlctona, v~ltando al~ ~lI? tem- me!llOratlvo do anmVêr-A prisão do sr o meira hora apresentei ao Rrne- justiças padecidas, mas com a <:~m a publtcaç~o scnsa~lOnal de p.:,. Se pelo cnme de dirigIr ,eg· sano da revolução russa. 
O voto ral presidente da Junta Proviso- conscienda de ter cumprido o te.cgiammas, cartas, bIlhetes e ta a v: .ex.. ~erec€T <: ca~tlg~ reuniram-se na praça dá

Mattos Pel (\, ria. fui antes de honiem depôr meu dever; com a certeza de que outros docu~entos, que hem re- que fOI tnfllgldo a0l': Jornahstas S· ho t . 20 h . 
nas mãos do sr. presidente do nada poupei para dignificar a velaram ~ epo~a. que atravessa- em S. Paulo, podereI ser pro~lI- ~. n em. as - . orcl~ , 

-:XX:- Governo Provisorio o cargo que iuncção de 2dvogado da lei e mo~. Nao reJeitava o governo rado l1a Pens.ão Çommerc~o, r~a ~s promotores da ~eum
O depoimento do e::;- vinha exercendo de pr0cnrador defensor da fazcnda nesta col' meIOS, fossem elles quaes ros- do Commerclo 11 60, Vlctona, ao e o~ que attenceréllll 

presidente do Ceara geral da Republica. lenda instancia. sem. desde q~e pudesse d~ ~t- Es!ado E. Sf1nto, . Sollrer por O COI1V1te. 
Rio. lO (Aeropostal) - Em- fazendo esta communicação, Story, rscraveu «que raros ho- gum n,odo preJudIcar a ad,:"lnts- Joao Pesso~ e glon~ pa~a o pa· Um quarto de hora de-

quanto esperaya pela hora em quero agradecer aos eminentes mens têm a abnegação necessa- tração modeldr do preSI~enle rahybano dl.g~o. Ahl esta o ba- ois de se iniciar o mEe
que seria OUVIdo, o sr. Maltos juizes, meus nobres e doutos ria para contrariar a corr~nte das João P~ssoa. As perseguições luarte MaUriCIO de Lacerda para ~ . . 
Peixoto, hontem pela manhã, an- collegas, a bondade com que me naixões popu!ares e sacrificar o eram feItas sem rebuços. conforto dos encarcerados. tInI?;'. oUylram-se no local 
dava em largos passos, de um honraram e que é a unica recor- bem estar presente e o favc,r Uma das maiores victimas des- - . - vanos tiros. t~a\"ando-;,;e 
para outro lado, numa d~s sala.5 dação grata que eu conservo publico ::0 cumplimento conscl- sas perse!!:uições foi a sra. Faus-~f A revisla por Ilogo um conthcto entre 
do cartorio da 4' dde~acla auxl- destes 11 annos de captíveiro; encioso do dever· ta Pereira de Car\'alho que. após roU. rou cxcclIencla. roliciaes e elementos des
liar. _Com o ex-presl~ente do deste 11 anuos de afünoso ~ra- Esta virtude felizm<ónte nfio me ler ~ seli lar desfeit~ com suc- No SaldO Simas conhecidos. dissoh endo

;~~~~c~i~~~~r~~r~~ ~~i~i~~ seus ~~~~Oca~g~eqU~I~i~ SO~i~~~~:~~I~ ~~~~)l~~ ~~~c~de~r~as fo~ta~~~I~: ;~~~I;:.S p~:ans~e:I~~f~;:o ~~s ~ee~ _____--=::..____ se.. ass.i~. violentamente, 
finalmente, cheRou o delega- uão me c(luvinha. Nunca me se- - sejas do sr. José Gaudencio e As e ara o-es a leumao _ . ' 

do Castello Branco, encarregado duziu o cargo de procurador Voto de louvor seus cab'Js eleiloraes Sem pres- . r p ç Uma versao, na capItal 
~~ tomar os d~poimen!o dos po- geral da R~publica, ~ujas awuras Ao tcrminar o ministro Pires e tigio, al:aboll por s~r demitlida da guerra paulista. diz que a provo
hltcos do anltgo reglmcm q,~e elt ~"nl',ecl~. ReluteI e,m ace,tal-? Albuquerque n sua aliocuçào, o do cargo .!;ue e;:c:cla _de 3gcnte I cação teria partido de ele-
se acham pre~os. O sr. Cas!c"c e ~o por clrcumslanCI:lS . espec!· Supremo Tribunal, por votação dos CorreIOs em S. Joao de Ca- O mentos da propria policia 
Branco, depOIS d~ ~r~olar tes!e- aes e mandamento da leIo acel- unanime e mediantc proposta do rlry, na Parahyba. n altltu~e drm I!lIlados UI'I~IS . ' 
mun~as, fOI logo Intclando o 111- tei.. Desde el.ltão•.em cada. novo ministro Godofredo Cunha, man- No dia 4 de outubro pro~imú 11 lU ltJ UG I I U I dlzend?~se tambem, cl?
quento. Tra~ando-se d!! um caso ren~d.o presIdencIal, !ent~I , por ela consignar em acta um voto findo, a sra. Fallsta Pereira de I!lSO aAlemBRha tente areuiS!n mo alias perece .maI.s 
de .grande Imp~rtancta, e c.omo I~fehc,dade, .empre lIlutllmente, dc louvor ao procurador dcmis- Carvalho endereçou de Vicloria UI II I1 U provayel , que os pnmel

. eshvessem em Jt?go, no aJuste hbertar-me. sionaric. <tO sr. Washington lUIS. regis- ~ns f1Iat!l~ns lIe n'lZ ros tiros teriam : partido 
de contas, qU!lntla de cert~ mon- Forçado a aceitai-I) e a perma- -----.--- - --- trada sob o numero 45.220, a lu Ir IIUu I 1:'11 de elementos anti-holche
la, deve~do mnda ser v~nltlados, neeer nelle, desde logo me resi- Divorcio no Urmruay seguinte carta, que é um doeu' Londres, 11 - O corres- .<:t '. . ( 
no depol~elllo do prê~~1-entedJ" gnei aos Seus precalço~, á~ rc- Divorcio absoluto-C~nversão de m~nto reveladllr de uma alma pondenle flo"Daíly Telegraoh, IV.:l:,,::a:s::. ::::::::::::=:::=~ 
posto, v.anos casos po I IC.)S e num:ias que elle cxip,-ia, ao esfor- desquite em divorcio-Novo casa- forte e deslemida : em Nova YOl'k, commuoica a I: 

relevancra,? delegado <;astello ç;, que elle reclamava, ao furor ment<l-Solicitem informações gra- -Sr. preSidente Washington este jornal que o sr. Luiz Mac 

Granco pedll! que se reltra~sem dos despeitos que elle desafia. tis ao sr. F. Gicca Montiv~déu ou Luis -Quem escreve é aquella faddtm. pl'esidcntc do comi-
 Grupo de 
d~ sala as pessoas estr.anha,. Daquelle esforço dão teste- aos representantes no Br.asll sr DI- a quem v. ex. desfez seu lar. ha té dos bancos e Circulação 

I?esse rr.odo odepolln,ento do mUllho os sele mil paõeceres es- D_~ROT. Feo. Glcca- CaIxa Pest~1 13 mezes. com seis remoções pa- monelarla, se declarou a"o
anltgo c!lefe do EXeCl!tlyo cea- crip~o~ que proferi. que repre- 35~:SãO Paulo ou iao ~r~c~oI73) Ta seu esposo; é aquella a quem. IUlamente convencido de que couro 

rense f'll tomado em slg"lll,! pro; sentam apenas uma parte dos ~~I~lfi\~V~~ldl~n~i~oB a " ha 6 mezes. v. ex. demilti~ de o apoio dado pelos partidos -0-
longando·se o rnterrogatono ate trabaihos da Procur:1doria e estão . agente do Correio de S. João de fascistas c commuilistas ai- Vende-se um com-

tarde. . indicando que nesie largo pcri- 1 Cnriry. Parahyba do None, com lemàe~, nas receutes elei- I 


Nos corre~ores do palaclo da odo não tive um dia de repouso, Aos va entes 9 annos e lO mezes de bons ser- ções. é indicio seguro de qUl' p etamente novo. 
rua da Re.l~çao! no vae e vem Destes despeitos falam bem alto viços prestados. (cllnforme do- Ogoverno do Rcich s() prepa- A' tratar <Í. rua Bo
d?s funcclOnano.s dacasJ, !rans- os iasultos e as calul11nias com Gauchos cumenlos em seu poder} pala ra para repudial' o accôrdo cayuva n. 60. 
plravam, de mmuto a mlnut~, que diariamenle mcapunhalam. satisfação do sr.Jo'é Gaudencio das reparaç.õcs ou pf'dil" suu 1.....______•__--' 
hoatos sohre o 'lu!' se e,t~:I~ A ulti~a é aind~ de hoje c Salve. oh! Povo ,!c giganles e por não r~zar nas contas de v. revisão. - _ _ _ __ _____ _ 
passsando na ~a!a do cartOl:tO. ahi eslá: ' invnlner.veis e grandes, ex., golpe jogado no dia em que a "Depois da visita de Von Pala o pagamento da 
O~sse modo diZIa-se, por exem- No mesmo jia em que assu- como os condore, qne os Andes m~sma baixa ao hospital Santa Isa- Schacht aos ESlados Unidos, J' 'J 
plo,queodeletl'a~o ~astello Bran- miu o governo o exmo. sr. dr, perdem de visla , suhir! bel, em João Pessoa, para sub accrescenta o COl'respondell. nossa ulVlua externa 
co, nu~a das pnmelras pergun- Getulio Getulio Vargas, pedi- ~~\.;~~,~ :d~t?'~,~~:i~:r;d~\,ltes melter-se a duas intervenções ci- te. numerosas personalidades S. Salvador.ll -O .Oiarl·o do 
tas, qUlz saber por que, t~ndo lhe uma audi~ncla S, ex. conce- ' I'plaude.le , humanidade, rurgicias, confürme noticiou a exprimiram opinião idenlica. • 
r~bentado ~ surto revoluclon~- deu.m'a para as 4 horas do dia a humanidade a ,orrir! «União., de 6 dc maio do cor· Hoje oi mais que provav<'l NOiicias.... a _propo~ito da gran
no em Reclf~, tanto se apprêssa- seguinte. rente anno. E', portant'J, aquella que a:qnestãe da annl1lh!~'iio de subscrtpç.~~ nacl.onal para .1J 
ra o sr. PeIxoto em ab.andonar fui ao Caltete e ahi recebido Dns filh0s tens" heroismo .1 quem v. ex. firou o pãO, não seja discutirIa na proxima scs- re~gale da lllvlda externa, pub!l
fortaleza levando c,!msl.go vul- na hora indicada; eu não tinha p,.ma, sim, mas não enc"bre da bocca dos seus filhos, que são do congresso". c~ o segumte aprel~. fIrmado por 
tosas sommas em drnhelro, bem Estado no Tribunal; não conhc- ~os~o~:i~,'~~~~"~~r~~1':.b,re felizmente não os tem, e silO da Em seguida, o cOITespuu- dlvers~s funccl~nürt(ls postaes:. 
co.~o outros valores do Es!ado. da sua decisão no «habeas.cor. és:, imagem do civlsll1o. bocca muma viuva C 6 filhos !lente reproduz um artigo do ".05 mfr~-~sslgnados. funccl,o' 
Dlz,a-s~ tamhem q~e, de[1ols de ;Jus' Washington Luis; não tro- és n força podoro;.•, orphãos de quem era unico ar- sr. Mac Fadden num,) reviSla nafl~s <los CorreIos d. Bahia, 
d~ter~lIlar a qll~ntla exacta do quei com o presidente uma pala- a caridade formosa. rimo. Não falta mais nada para novayor'kioa, em que ba as dcseJ;lI1do contnbulr com uma 
dmhelro condUZIdo .dos cofr~s vra a tal respeito; limitei-me a pe- és a h" sempre em acção! que v. ex. deixe esle governo, seguintes passat:enij : pareci:., c:.mbura ~equena. par~ a 

~~s~'I~~d~ :'x;li~~~e;,~~~t:eg;e~~ ~~~I~:;aç~~~o devia. a minha ~~~ ~~r~e~:p~~:oaf~~I~"'~ibranle, ~~~~ ~~s~fae;dota~~ ed1:s~~e e:á sei'~('~c~ô~I~~~~h~e~~~~~A~~~ ~~:~~~~~:~a~~el~:~~~~~~~IIt.~~~~~~ 
v~nas parccllas - tanto para 'I Pois bem, sr. oresidente, (sta o(\mo um incendio gigante, gozar na macia poltrona de v. seriam immediatamcnle ap- vem ~elo treS~III~ S?!lcltar dos 

~~f~:~;et:n+~v~~~e~~:ndo ~~~s~ ida ao Cattele, em cumprimento f,~~ a~~~r:v~,~:oul':,l'~~~~;do, ex. os desassocegos, as intrari , p!icadas as penalidades pre - ~~~Sd\~II'J:: °s~;;:re~~~:i~~nt~~ 
em Pernanbuco, ~tc. Certamente de um ,.dever elementar, ahi ainda que mostrou á humanidade quilidades _e os ' rer:nor~os ~~~~~ n: ('~aI\S~,~~~ ~l' ~.~1~~ para os c()!;es da N~ç~(\ . 
por uma distração do estadista ann~I~(lada e . apreg<?ada. cOll?o a .urora da liberdade ~a.s rcm::>çoeg e d e li? ISS o es ' . . ~, - . r.' • <l ç. o ' .. '~r~ "Não deixam os signalarios de 
áeposio sommadas depOIS as par- UII! ado ~t! rt!ICS saouglce. E~ os home"s " illuminar! mJus!as, os lares desfeItos, as o.brl~Dúa a, e~ ,cupar s t reconhecer as difficuldades que 
cellas a somll?a excedia ao total tena. cOl'Tldo pressuro.so e alvl- a!!omas da;, .~obres. mães" de rllorlos ale!!1 aes . c~acuu~I_~~~ a propria clas~e atravessa, dados 

. ~o~upei=o~~.ec~rri~{~~~ ~~~::: i~~i:~al~~a: :~vaP~~Sldd~~t:JJ.a~~~ ~1J.:~e~f~i~~ef.~~cfs~r~~;~~~o ~~I~~~d~an!d'~~h~e~~~~~h~~~;;~ J:'~l~~~~i~i~~!~,~~ ~o~~e~~à~ ~~~e~~~gaj~~t~f~~;c~~~~~t~~aM~~ 
tos pontos, suas informações, o do .hab~a5 corpus' ao preslden' ao teu nobre pavilhão, removld.os para E~t~dos longrn- d .. paz ou da ~~,el ra na /~U_ unta contribuição, unJa vez que é 
ex-presidente norlista conciliou, te decahldc , _ que ainda uma vez, triumphanlc, quos, vlarn se!ls f:lhmhos passa' ropu dependerl .\ dos. Es.a chegao,1 a hora de sacrificio a 
pouco depois, a somma das par- Como esta sao lodas as ?utras: ~~:r,~all~s t~~~~Jodd~gJk~~ria rem duras pnvaçoes e olharem ~os Unld~s, na medl~la ~~ ql!e nenhum brasileiro é liciào 
cellas com o lolal apresentado an- que em verd~d~ sr: preSidente, a Iremular na amplidão! para os q~a'ro cantos de seus lmporta~cla (~OS bonut; ddS mt·stno fugir. Assim esperam que 
teriormentc. eu nunca ~e. 1I111seUI tm a~s~lmp- I&res humIldes e nada p~dercm r~~ pl1raço~s detIClos pelos ame- seja bem acolhida a iàéa'. 

Durante todo o dia de hontem tos de poltltca e de admlOlstra- Dos fracos a proleetora, fazer, os orphãos, de Pnnceza. r1Cano~ <', nesse c~so, t~a- ._ . . 
esse depoimento manteve alerta ção e sempre cada vez maig me conlra os fortes valorosa, o; Quatros orphãos, Epltacío, }o- tar-se-Ia d~ annu1l2r ou aJu- Negocio de occasião o 

~arWel~~~~em do palacio da rua ~e:;~~~1!s~~~~~l~b~~srv~'~mc~':~~ i:~r!iah{:,~t.~:~l!r;if,rosa, ~~h~~:ti~~p~isdee ~~~I~~~:~,a ~~: ~;~ o:s h;I~~~~~c~eR l;I;O~~: VENDE-SE u;;'a bem montad: 
;, a actividadc do seu titular. de todo o povo esmagado, phão de João Pessoa. E' uma pa- <'quivalp.nte, pela [orça das e afregue~ada caba de secos e mo

si;;:~OT~~eo ais~~n~ ~~tt~~~~i~~~~~-: ~e~sc~~ç~~adoIB~~~~ldO :~~Yqb~~': ~.~::: :~~c~e~~~X~~'~~~: ar~ns~::' Mnc Fadd~n ac~edita ~~~~~~" t\~at~: n;'A~de~~~~ oJuo;~ 
Dnspedida Offíciei em mais de 6 mil pro- tã.) depois do barbaro assassinio que a Amel'ica !'era levada I; rua Conselheiro Mafra 36, 

L cessos, contrariei mais de 6 mil Hoje a humanidade ,inteira de João Pessoa, no qUdl dizia prell'I'il' a anoullação á guerl'a: Õ -- I . i\ t 
--0- interesses. devo ter levantado con- ~~c':;It;~n/:~n:~, ~~1~1:!~' que a Pa~ahyba esperava as pro· U-.- ·- -- '-lOn-tOS-de-h;-\alhaS S SltS1' ,~seit 'iO',S '-' '- - - • LUgUS O e 

Tenente Ira~uan Leal e la- Ira mim. numeroso exercito em festas o coração, videncias. tomadas sobre o crime. 'nl I I/U n .ennque agee e
~U~~t ~:m p~rt~deace~:::iaJo~~: dCN~~s~:I~~~~~O e antes os bem. f,~~,~~~~ ~[~~fa b~:I~\~;I~~'o t ~uUee~c ~~:~ ap~~se;~, ~~~r~m~1ad~ Co111 a dev~ssa feita Rio tl-Foram h;tem conduIidos 
portuoidade para luzel'em a8 digo, porque me permittiram pôr ~~b;~s~s t~ J'~vr.lr~:Ú~~~o na rua mais publica de ReCife, nas contas do · governo presos á Policia, por ordem da 4' 
8uas despedidas. Dllrl;lseotam· à prova as minhas enelf!ias mo- A~<innt: dfl <;il"a Pires será vingado, Creio Que v. ex. deposto no Rio . Grande De!~acia Auxiliar, ~fim de pres
o'as por p.ste meIo As pP.R. rnes. 1 "4 11 '1';' Ijii conhece bem o parahybano, do Norte .foi descoberta taram declarações, o sr. dr. José 
SÓS!! dali suas relações e a- Recollheço, sem fal sa modes- . - . 30 Deve s,f!r,do conhecimento de a divida' de víhte e 'dois Augusto, ex-senador pelo Rio 
mizade. pondo ao ' dispor na- tia; que qualquer dos meus dig- C Aluga-se a casa sit" v. ex. que' o dr. João Pessoa na I ' . ~ , Grande do Norte e o ss. Hemi-

Ilelle 10ltar Dtl seus model!- nos collega~ faria mais e melhor a~a á rua Hoepecke n 5 a semana ,doe sal ..sassi~io rec~~ ~ontos, PIOVIn.. d. " d. a com- q"'~ lage, director d~ Compa. 
OI prestlmos. do que eu Itz; eu me contenlo tratar na rua Conselheiro Mafra 36. bel! umll ,carq lnonyma : que ,dl- pra de bolachas... nh!a Navel[R<;ilQ Costeiro, 

'I, - ., ',':~:,"'''' ...;::.••...::. " ,":':"':;":',<i ~" {::;:" ~.';;;. ". -' ... _0_"". -. -', ,,"! . " ' ,~: ,_, 
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"\'1sta da sua grande economia, 
supprem-se, actualmente, 

com a "400", todas as empresas de 
omnibus da C.apitaI, do Interior, ef uaroBoro grande pãrtc dos autos de 

llISTRIBUIllOR Florianopoljs~ 
Rua' :João .Pinto, 10 

L~~XJI(lIOIOICIOiOICI(tllClI(lIOIC~ 


~~~------~------------.._--------, 
POnl}(~· v. o seu dinheiro••~ ~ 

N fio ~(' e~queça de que o seu carro ft1(UH' dnr:',,' mag'nifi~o resuitado si 
~ 

l'OmeçflI'. hoje~ a consumir a nOva 

"GAS LINA 400" ~
 ~ 
&' a ma\s ec,at\Qm\c.a I~t t-s.-ptosãQ 'Ca~\a.a )( 

Em 

....... - .....

=:-':::::e~;tI~ 
OIIisewliAo C""iJ. eclr ro••d., 
_ .. .1..... 1.-- meu.

t.,vo: ,::: :":;tr'::: 
,...., ....late..ci. á fadip 

~=..J:!I 4:-:::* .... lnh.me. 'f0t"J1&'" 
... f10I"ellUDle, IDai. fi.... 
..... K21tindo uma """"a"",
tIe Item eat.- muilo aot!l 

:!~!~~~"-~,~Je: 
_ eaj. f ..rmuI., Id.ir,cl,p 
....~enu-'"" • aroeclrA " • 
Iay_arpn. • , tão ubc- I 
z-:..:.~ r:;!!:e:.üf~ 
~-:'~~_.___~~ .- _I 

Declaração I 
I 

o abaixo ass'gnado declara ao I 
Commercio qu~ vendeu seu nego. I 
cio de \'arejo de scccos c molha'd." ao sr. Estefano KotZ !a5 livre I 
;, .1,,~~sembaraçado de quaiqucr I 

JIfOenal Pereira I 
Declaração I: 

O abaixo assignado dcclar~ ao 
Cr,~;mercio que comprou J[vre e 

e ., e - •• ftZUC 

Forlalera ..........IÕI!IIQ
.!.. la 

~ g I.U .ineOre .~U ne••,
tí 

-...c. = 
Com o tnüamento ,elo 1Ellxl, de 

hmame. o 113ente experimenta logo um. 
tr..md'orm3ç&~ ".4) &~u e2ltado .eral; _ 
eppetlte auítme ntolo1, ., dl(testiíG se fu c:.. 
fadlldtJde (devido ee arscnfe.Q) t • elr 
....na-ae r@Md!.:, G .-.,~to ma!. fre.c.. 

:~:"l'n!;::!~!~o:."·':;'t;::;:.;~a~ 
fedida e re~plrlllçio tacHo 

O doente t.I'II",-ac"'~ ..... 
-do, sel.te UIIUl .-en...... "e L.- __, 
-- .. • --- ..uH6.,nota'Vel.cC'~ Elixir .. III'-e , _ 
-.k••cpurafhro-t""••• a. .... ,........ 
Irl-le4lri.. elStl'8m 4'; .r~ e • ".r........ .."E tIe ..Nr.... ee•• ~ .. 
.........~. .• $ !D . 
. MPlJaJ. - ,~ - MGORIJ"A 

desembaraçado a Casa Commerci 4IIU t, "... 

~: \1c Sê'~O'; (: f.."to!h"dos Sítil .:l -----------. 


rua Conselheiro Mafra , do sr. JII' 1 
vem;1 Pereira. 

Assig, {istefano Kolzias 
'Deaccordo 'IfOcnal Pereira 

_..-. -. _._-- - 
Uma casa a ruaAluos-se Blumenau,n. lO 

A tratar na mesma. 

de couro, es· 
peciacs p a r a: 


cscolarcs, p r e ç o s: a 

10$000 e 8$000. 


PI8ms 

Correias para ma

chinas de costura. 


Na Casa Beil'ão 

Rua Tiradentes n. 3 

FLORIANOPOLlS 

Felisberfa Eunabia 
de Souza e Silva 

Ag-radecimento e Missa 
João Gualberlo da Silo 

va e filhr,s, (ausentes), 
Maria José da Silva Ril
la, Laura Silva, Alice 
Sitva, filhos da tiaudnsa 
fallecida FELISBERTA 

F.U~LABIA DE SOUZA E SIL
VA, e bt!m assim sua irmã. nc

:~~os~ ~!~~~~~~mg~n~o h~rn:~~:;'-

I 

rio nJ':àico sr. dr. Sil.enando Tei' 
,lCcira C i(evm. pad re Nicclaü ele. 
sing, cura da Cat hedral, os ser' 
viços medicos e soccllrros da 
religi ã,) , q ue prestaram por tan
to lem[lo á sandosa lallecida, e 
espeLia1m cntc ás cxmns. Snr~s. 
donns Benta de Souza, Maria 
Iconnl11us e Margarida Kobal e "in
da ás p~ssoas amigas que se dig
nararn maAdar flores e corÔas, 
tele!:ra mlPa~, cartas e carliies. 
pel " trespasse de sua sempre 
chorada onãi. avó e bisavó, irmã 
sogra e tia, convidando a todo:; 
para a missa de setimo dia qu e 
mandam rc~ar na Igreja de São 
Fra ncisco, sabbauo. 15 do cor. 
rente, ás sete horas da manhil, 
an tecipando a todos os seus a. 
~radecimenlos . 
-

- ------------- .- - 

Missa 
-. 
EIsa Maes 


t .Rosalina da Costa con

, ~~~~(I=s s~~s Slll,:r~~f;ad~ 
para assistirem ~ míSSil 

sabbado dia 15 ás 7 e meia 11; 
Ig reja d~ Noss; Senhora do Pat:. 
to, p :>r alma de sua querida afi-
Ihada EIsa Maes, lallecida em 
ltajahy no dia 10 do corrente. 

Desde já agradece a quem com. 

DE 

Catharina 
Vlstribue 75 'I. em p. l'Iromlos 

S'!O Extr8,cçll.o-'PLANO ,AH 
13' de·. Nov~mbrode 1930 ás 15 horas ' 

16.000 bllhe;ps 8 1~7$~8res-201O premlos 
272:000$Mpnos 25 por cento 68:000$ 

75 por cento em prC'mios 204:000JI PREMiaS 
1 flrpm in tie 100:000$ 
I • c 10:000$ 
I' , 4,:000$ 
; Pl"l)~iOS ~e 2.000$ :4:000$ 

10 " I.~~~ ~~~: 
20 200$ 4:000$ 
8~ I~; 6:000$ 
800 premo 2 U. A. dos 5 34:000~ 

primeiros premios a 40$ 82:000$ 

1750 premios no tot!!l deI Hs. 204:000$ 
~avcn~o repetiç~o nos doi,; ultimo algarismos dos 

pn,mclros cmco premlOS passarão aos nUllll:['" immedia' 
lamente Ruperior<.>s. 
r)s concessiollarios Al':GEIA} LA PORTA -.\: Cia 

Admiuistra<:âo-PBACA 15 DE SUVf;MBRO N. 21 
Caixa. postal n. 50~Fiorianopo1i5 

UM CÁNCRO SYPHIUTILO NO N~PIZ 

O abaixo·as.ig ~ _ &<JI!1 , dlla Tapes. Municipio de 
Pelotas, E.tado do RIO Grande do Sul. vem por meio d'es.te relalar- ""?
vo. · uma cura cxlraordinoria que Gblc,c cem · o famolo .ELlXIR DE 
NOGUEIRA-, que V. S. em tao bôa hora descobriu. Solfrendo el.! 
dur.n~e longos 9 annos de um . cancro syphilitJco, lendolperddo lodo 

RaflZ, parle do maxIlar. supeflor, amygdalas e mu.co.~ da g~rganla e 
u:od? exgo!ado para a mlnh~ cura os recursos da SClenCla medIca, coo
se~UI ! depoiS de lonRo sof[nmento!. cural -~e ~om o uso do grande de.. 
puratlvo do , anllue cELI.XIR DE NOGUE!RA-, de vossa prepara
ção. A doer.ça cruel faZIa progressos assusladores. '(uando ~omecei a 
fazer uso do poderoso rcmcdlo,cedendo aos,.."p0ucos alI' que hOJe graça•• 
a . Dcus e ao VOMO podcro,o « ELIXIR ....E NOGUEIRA. eslou ra

"hcal " completamente curado: causando grand: admiraçA~ !1 lodo. que 

,?e conhecer.am em lã~ desan!~ado ~'Iado, devIdo a gravl...ma moles

1111 que me In consumondo. E pre~,,,? acerescenlnr que sou pobre e 

duranle o meu I~al.mento nuoca de,x~" de Irabalhar, exposlo ao. rego

'e. do tempo, ."10 ser a minha prof"sào. d", lenh:odor dai ~anas. . 


__ . • José Mana Pereira da Silva, 
I e••~emunhas. Set';;.mb;tno C_haga~ e Thomas Costa. . . 

OA' O EU XIR D~ NOGUE!RA . do Pharm.ceubco·Ch,mlco 
~ O DA SILVA SILV~Il,{A e o u.mco de grau.de consumo e que 
e enconlrado em lodo ~ Bra' ll e .R;p~bhcas sul-amenc".nas. 
Pot!f.·~ l·OS ~t antl-~yp!lIhtlCo e au tl-l'heu lua

tic(l-Gr"aJl(le del)Urntivo do S311g11e 
-- -- -- - _.--~~ _ -- ---- l..~ . - -.-- --

A sciencia por seus mais 
autorisados representantes 

. O lalentoso medico e co~p.lenl,:. bactereolo.gisla, dr.. Ayrel 
~aclel, formado pela Faculdad". de t\'l~rI, c ma do R,o de JaneIro, ex' 
Inlerno dos ho, pitaes da Cruz Vermelha FrancelO, Lariboi.i~r" e VaI 
d.e Grace, de P~riz: -Alleslo que o GALENOGAL. do dr, Frede· 
riCO W. I~oma~o,; . e um preparado ~lIicil' não som,,"I. no Ir.lamenlo 
de ulceras 'yph.1011c., e do . rheumal"~o em ,u.s form .. ; corno la!"
bem em olllr•• affecçõe. Oriunda. da I!"pureza do .an~ue. lendo. ~ID' 
da a, re~o.mmend.l.o a .absolula ausenCl. do .Icool. .empr. per!1lclolO 

parecer a este IIcto de religião , :o~;,e~~~~c~d~ '.~: :;:d~"'ir~J;fio~:m:~::c~Ro A~~~~ag~A':;~Lo, (~i~~I; 
Fpolis, 12 ·- 11 - 930. recoDhecida, 

_ .._- ... ""- ._.___.___._..._ .__ Ornai. aconlelhado d..purativo e lonico do langue aquollo 
que o. o. medicas mai. recommend.m pela energia de .eu. ellcilei, é 
o GALENOGAL porque não !omente de.troe rapid.menle a 'J'philio

AGUA DECOLONIA herdada 011 cODtrahida mu lambem domina o rheumati.mo COID todo. 
«FLORILJ) i seu. achdqUtl e msrtyrioJ. 


Ultra flha e conr.entrada 
 Q'~,Ga!enoga l . ~~~c:rifi~!as:fi~:i~: p;~:::iad:r~~a~~A' ve'nda ,. em toda a parle 


lal •• SIIIO .USSO-RIO ,~~=il ~ê"::nR:p~bli::a ~I ~Ã~t1:;n::. Pharmaciaa e Drogari.. do~ 

,_______...L.1I ,Am. - A~t. D. · N. ,.~~ . ~: - , N, 211-2-10--:1917 
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o ESTAOO-Qullda reira JZ de Ngvembro de 1~ 

Por motivOA
de balançoIOSNfARfIDS · 

UM CASO MUITO COMPliCADOCasa nauta SÃO M15s o Ser. Joo4 F_......, ~... LAP..... R ... de 
JI.iro. .. ,.. .. ucrl"f; 

· H . I ,_, ....i. a.....a-•. drrido. SYPll1
us. .. .&ur. o .. latlaaIs e COMIuk cam do 
..rU..M . o fr~o i' o. podu 11.1 , oc.arpoe co ..... 

Durante este mez offerece a sua distinctá freguezia, U, L L J 	 de r.-edioo, ... . . tI, .b~ ente ;. Apaw de

A' rua JO!~:_.Pinto n" 9 Rlf):RM"PJ·RO.,(' 
..-....do ~. c-a. d •.• __ ,(lA'com um formidavel sortimento de mercadoria. 


recentemente chegado, preços c;ue 
 LefOOA~.; foó pau .• -111" a .ad...I ' '''P'CU. peio M. 
c.om o pnmcir~ vid,ro ~já ~.~_~eot~ _outro, c coa mal' doi. jamais ioram vistos fraocos fiquei radicaIDiénte-curliêló; tendo erigordado a ~Ibao


Damos a se~uir os preços de alguns artigos como .. ilto •. Satialeito pói estt' milagroso re.ultado e .incb .u. 

seiaJn: Sedas pela rapidez com que-me vi livre des.. inc(lmmod. dr.c.


ça, acon.elho o abençoado ·OALENOGAI. ' a todM q 
25$000 tiverem • infelicidade de sollrer de SYPHILlS.' 

Fulgurante de seàa liso com l.mOS de largura " 19$000 (Firma reconhecida.) 
Seda mongol o artigo liso mais em moda > 20$000 A .SYPHILlS não c uma simples mole.tio art••co, 
Crepe georgete Francez em lO cores 12$000 como mUlta gente erradamente suppõ.; é uma inlecçió 
eachi de seda 16$000 "710ce é injusto! êu.tão doentc c lóci! aiuáü por gravisoima. que tem predilecçlO pelos orglos eo.enciaes 
Crepe marroquim liso artigo conhecil!o 9$500 c:imafnca de máo humor. como si eu Iil'CS5C a cul,?.1 '" , vida, aOI quaes ataca traiçoeira e indistinc1amenle>:':A~ 
Crepe gloria em diversas cores 12$000 lião impcrtn slIbcr .si eou lUlo i:ljtlstiça. cautel.e-vo•• pois. tomando o energico depurativo .OALE

Fulgurante de seda estampado. ultima moda metro 

I 
It a reulidDcll! : <'5 marldQs se contnuium qunn· 

do as e"pD~"S .:ufoeccm! 5 lio porl "-l nto mãos tm· 
Finissima seda Franceza para camisa em lindos 	 NOGAL' e estarei. livres de .urprez.s de.agradaveis. 

16$000 JUSTO GALAftDÁO - obteve o eOALENOGAL . , Mou6Stl~~~~~e~edH brlnca. para camisas ou com: ;;r~;~,ci;:r~~~::;.;f ad:~!!l qu'! a~ ~~t .., · na Grande Exposiç40 do Centenario, onde f"i premiado
18$000 com -: I?IPLOMA DE HONRA - distincçau que nenhum -;binaçlio " 	 ;n~:n:~,S~~~r;~c:oi~: r~~~:!o~:~~;.~~· 

Tecido finos 	 outro Slm,lar obteve. sendo o UNICO depu'dtivo da..ificadoao!! pri meiros :.;ymjJtoma:'i. bosta:ido. para is::o 
Finissimo linho belga legitimo em cores melro a prud~nc ia de tcrcu\ c r.; casa um vidro do4$800 como - PREPARADO SCIENTIFICO.-
Alpaca de stda em cores modernas 4$000 grande rcmcdio Eoeontr.-se em toda. as ?harmaciu do Brasil e 
Opala de seda em diversas cores .. 4$000 	 Republica. Sul-Americanas. 

A SAUDE DA l\1ULHER . Alpaça de seda estampada em desenhos moder-	 N .:!4 ApSIC Am. D. N, S. --D K. :!11 
nos • 	 5$000 que niht e O);nbah~ lod.1U as molcltiM do Ulero e dos Ovarjo~,me, 0 I

~o CoIica.\ Ulc,jnfl~. flQre~ Hranc6." &:!.qrfU DemlU iadas. f .. lla de ~rd.Gorgurão de seda Na\es tia Eáade Critieo.. Rhcurn3li5mo, JnOwnmaçóe., do Ulcro C'dosOvo..oio~5$800 
Camtraia meio linho em cores 	 2$500 u..rASau~ da Mulhc,"é wna medida de ~lObla prudencia.nno:o;ó 

3$800 p.ftra o cuidado do saude como tAmb«!m para a dcfe~ de. felicidadeOpala SlIissa legitima dOIl,~lic8. porque A Seude da MlIlhtr m~nlent inlcoral c con5tante o eu· 
Velludo broché a phantasia artigo proprio para • canlo do "fando. 

verãO 	 » 12$000 
Velludo bracM liso IOgooo 
Jcrsev encorpado em cores modernaR 9$000 
Sedinila lame em cores 6$800 
Crepe inglez preto e branco 4$4ool"---"""""--""....._ ..........""""""""""'="'---_ "..=-~""""......""""__===="""""""__ I W 
Merinó preto do melhor artigo 2$800 
Crepeegypciano proprio para kimunos larg 1m! " 

3$000Crepe egypciano para ki~ono~ I.ar~ura 70 ce!. 	 ~2°011.......a......Ia......BM... 
Voai chifom em cores artIgo fInISSlmO 5$500 
VoaI chifom com seda e a phantasia 4$500 
Sedinha americana em diversas corres 5$000 

Possuimos um formidavel sortimento de voaes 

estampados desde I $300 o metro 


C••• e .esa 

Finissimas colchas de seda Dara casal . • lima 52$000 
Colchas Matarazzo pala casal elll: todas as cores: !4$000 
Colchas brancas Dara solteiro teCido em lusUio • 8$500 

52$000~t~~~la~~I~t; fl~:obr~r~~oc~:cs~ ~~er~~~ largu- : 
ra I m,50 metro 12$000 

Atoalhado meia largura lm,50 6$200 E O alijo prnleclor assim falou: • E' quas~ um 

Atoalhado branco e em cores lalgura Im.50 • 3$600 r.medio celestial. E' o Peitoral de Angico Peltt

Linho branco largura 2m2. artigo conhecido • 12$000 tellse o esp~cifieo consagrado na cura das tosses 

Cretone lapa a melhor artigo larg. 1 mSO 4$700 mais rebeltid. das bronchiles e das constipações, 

Cretone lapa largura 2m 6$000 cmfim. em todas as aHecçõcs das vils respiralo

Murim miss Libano ig\tal ao extra;;geirlJ Peça 24$500 rias. ·-A· venda em loda parte. 

Murim São Jorge artigo sem goma 18$000 

Murim Lydia marca conhecida (Reclame) 23$000 

Alvejado Virgem peça de 10 metros (o melhor 


artigo 
 :61:: Não se aff1ijam: Essa tosse vaeAlvejado Familiar marca muito conhecida 
Alvejado Olfleial artigo sem goma 8$500 passar em 2/1 hora~ com o mila~roso 
Panno para colchão largura I ,mSO (Pechincha) 3$800 Peitoral de Angico Pelotense. E' um 
Cbitão estampados em desenhos modernos 1$600 porrete. A' venda em tod a parte. 
GU8.danapos para jantar Duzia 
Guardanapos para eM 14$000'11_6$500,_ 1&•••••••__••••"1 

Tricolines. Zephir e Brins 
finissimos tricolines de linho e seda em 

bellos padrões metro 8~500 
Tricoline de seda America padrão de seda 4$000 

3saooi~:~~:I~: ~: ~:~: f~~f!~ô;~!~~a~~~h~C~~~ 7$5()() 
Tricoline de seda Paris artigo superi('r 3$900 
Tricollne mercerizado em cores garantidas 2$900 
Tricoline de algodão em coreS firmes 2$200 
Zephir ingle~ legitimo 1$800 
Zephir nacional em cor~ firmes 1$400 
Zephir America em padões modernos 1$800 
Finissimo brim de linho creme para ternos corte 30$000 Já ~esesperava o9sillu~i~o de tU~DI
Bril!l branco meio linhe para ternos metro 4$000 

Brim pardo collegial do melhor artigo 1$200 o Sn!. Olmiro dos Santo. Costa, da Estação de Santa 


Rosa. Estrada de Ferro do Rio Grande do Sul, assim se , - í!!;~', 
~xpreua:Armarinhos e Artil!os para homens •Victim,. por lenga tempo. da devastadora < terrivelCamisa de tricoline inglesas 	 \ SYPHILlS. sob lórtes manifestações de sua acção m.ligna, coreI' (Reclame) uma 15WOO 


Camis.. de tricoline Rayé artigo muito co tive de usar muih'5 depurativos, na esperança de lecuperar 

nhecido a minha lliúde. Mas. infelizmente, nada conzeRui para evitar
13$000 I!!~. , "~ ~tario! • male'lar em que me achwa ou .lIivi.r o .ollrimanto que Pyjamas de zepllir com alamares de seda • 13$000 me desalentava. jA' DESSPEERAVA. DESILUDIDOFlnisslmas combinações de Gravatas e lenços • ~ ~~é~nmaOOP11$500 ~.~w.~ 	 I DE TUDO. quando, por feliz indicação d. um dedicadoMeias de seda de lio duplo. lindos padrões par 3$800 

Meias fio de escada rajada. GranJ~ moda • 	 !..nntent ,1< ::..Você não deve amigo. fiz uso do - p.r. mim - DlVINO . GALENO
2~400 

Cintas de seda 	 ste I"" despedir esse operuno l GAL•. A acçAo desse estupendo remedia foi tao r.pid.
4$000 - Mas porque? Pois 5!eUe eo typo e energica que me dClappareceram logo as crueis manifesta" Lenços fyoo pvramlde inglez duzia 16$000 

Lenços brancc;s meio linho 	 ~~n%e~~~i~:f e o seu trabalho caela V~13$000 	 n:e:mq~:emr::o~im:n~::=m'&~JNbe, ~EtfcÂM~N'l~:
Çoll~rinhos de puro linho um 2$500 Convem notor que esse magnifico re,ultado obtive com 8I .1 ;..;; 	 ; carb~~~~l~~~~~~md~a~~~~~%'~~: Fmcf~ \'idrol apenso a

dadào utH a si. aos SCll5 e á sociedade.Armarinhos 	 OLMIRO DOS SANTOS COSTA. (Firma reconbecida). fUe não é um pre~uiçoso. Ba!ta prestar-se Sombrinhas de superior seda com cabo voheado uma 37$000 	 O trat.mento da Syphilis é um THEMA que e,tlattcnção a seu aspecto nnemico. a ~lUl oorSombrinhas com panno !!uperior 12$000 de cera. 11 sell velltre inchado para ver-se .empre ~m debate. por j..". é bom lembrar .os avariado•• 
Sombrinhas para crianças com tecido a phantasia. 8$500 que é um Opilado. Em \'ex detiral'lhcopOO que. pelo fructo de observações constante •• r:olhida. no labor 
Chlea.as Japouezas Duzia *00 OUlitO mais hurr.ano e patriolico é.cural-o. da c1inica diaria, os mais notave!s medicos sul"smericano5 
Carlc'iras de finissimo cromo com alça uma 23$000 r'iÇo'o tornar a "Neo-Necatorina": Você 
Carteiras de coure " • 14$000 ver.. como dias depois dle estan; disposlo :~~~d~l:d~ ~c;:~ :~i;~~~~a~?~~~;ifi~~zo :e~~~i,t~n~:.

Chamamos a a~tenção da nossa freguezia para o nosso gran. para o tra~a!'lo, ateg'c e sadio. Nao esqueçam esse conselhos os Sypblli!icos e confiem nos 
de sortimento de melas de seda que estamos vendendo por preços re!ult.do•. 
baratisslmos. O ·GALENOGAL. e uma formul. reconhecida pe

Appro';citem fazer vossas .compras para :lS proximas fes. NEO -- NECATORINA lo Jur)' d. Grande· ExposiçãO do Centenario cumo - SCl
las, adquirindo mercadorias de igrande utilidade e por pretos ENTIFICA. - por isso. mereceu o mais elevado premio Vermi~o pode,~=o. ac('ndicionadc em <:apsulas ,~as
!:!ar!ltlssirn.s. contenao t~il·achior.to de carbono eln solulO solll!o e DIPLOMA DE HONRA' - di'lincção que nenhum ou

op!lmall)el'te lo'.era>;!o pelo organismo humano. b'o simiiar obteve. EncúDtra ~se em todas •• Pharm8~iüs doCASA OAURA. Br••il e Republicas Sul-Americân.s. 
):lUA. JoÃO PINTO N- e N. 25 Apslc > L . .o: S. P. - W. 211. 
N. B. - Durante este mez as vendas serao feitas exclusiva

mente a dinhefr(). . 1 t • "_ ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:t~il�achior.to
http:re!ult.do
http:Chlea.as


o ESTAJ>O- QuarIB-retra. 12 de 

'.\'~ '.~ 

r~~E3~1 ::nt~Jt;~{~~::~:~ ." ~-;~~~id~n~~ r~~~~u EmpolganteW li! prestigioso Rei Victor Em· W h· t '121 Foi leviana e a 

-E3a.o. eOOE3- mnnuel I1I,quasi todos. os as ' lngon ,>é"~ 121 sociedade ~Uí7. 

tAn::H ANNOS HOJ~: ~~f:::~:it:~~es ne~~: cI~~li~~~ Rio, 12 (Amr-;;tio). i Ápo. !! ?condel11na~ a ~ : 

",-,Sras' Lec1poldma Candlda AI· aHluil'am, ás 20 horas. ao V. lida apprehendeu na resideneia !.XI M.. ".s, ;.S?f1~cl{'nlc ~rama social 

\' ~~'. . . . ,. Consulado Italiano. na Praça ' da viu.a Pires Fc;rciíâ o aíChi' íiI d~ ;,~.ualnnOC~n-

::._ta ~ . OCorglll3, Pmdente V!CI' Etelvina Luz, arim de leva· vo do ex-presidente Washington 121 cWi;ella(ieSaIlOU 

ra, i\\afl:, Ç.or~Cla, c a melllna !'em ao distincto vice·con;.uI. Luis. O caixote em que se acha· ltI o .?e. scanda lo . a-.. d 

Z~.':j' de q!lct;lm. . _ . sr. dr. Sestino Mauro, as sua.s va g uardado esse importante 121 .resel1tando'~se 


::.rs:. EulraslO Lu;z CorreIa, congratulações pela passa· achado foi remettido para o Cato = P '. . . 

I\n!ol1lo feIT.('lra _da Cost?. . gem da "urea ephemeride. tete. onde ficará, até que a com. l IX! de tronte ergul- . 


Jovens: Jo..o ~avas SlTIdaklS Foi uma reunião de sobria missão de devassa dos actos do 121 da, perante a so- UNIVERSAL 

e ,\!berto Gonçalves ,105 Santos el (>gancia, em que reinou, governo deposto entre em fune· 121 ciedade que não 


. . . todavia, a maior cordialidade. eionamento. : 121 tinha o direito

Passa hOje o anlllversaflO na· O sr vicf>·consul de It'llia .-.. .......-.--.. .--- ..----.-.---. i 00 1 


i~licio a exma. _sr. d. Adelia. Pa~· nHI~r~~eu aos presentes l;ma V·~ O t; i~ code.ndemna- a, JEWEl 

Io er ,\\ontz, prolessora provlsona mesa de doces, havendo o sr. . .IX1
I a espor Iva 
de Cedro'AIt~ e esposa do sr, desembargador José Boiteux, IItI 

I~odolpho Monl:. consul da Bolívia, ao chamo F t b'l ·121 


• . ' . ,Jagne, saudado o soberano U e o .. 1 
faz . an~10~. hOje o 1I10nlllO J.nniversariante, e tendo o O sr. NUID_a Pomplh~ C~r. 121121 


Adolp!lO ;:jllvelra. ~r. dr. Sestino Mauro ngl'a. Idoso" c upl tao do p~lmelro ' lÃ!
I 

. ., decido. Iqualll o dO.Avahy I!. C. pede IX! 
Deflue hOJe .o anmver~ano - ._-.....---.--...- "- ' ---' - .. por nosso mlermedlO o com· 121 


do menino limar. filho do sr. dI'. fi unificacã[) da parecimcnto de lodos os jo· I!) I!) 

Carlos Correa. marinha merC!:mte ~~~~e~,~ q~e s~~~~~~e~U~d~~i; 121 1J~00 

Registra·se hoje a dala natali· Rio. 12 (Amradio). - O mi " daquelIe club. amanhã, ás li2I IX! 

cio da sra, d. luiza Couio, pro· nistro da Viaçao assignou por· I16,30 horas, no campo da F. 121 

iessora àe canio. taria designando uma com· ic. D., arim de treinarem em 121 


missão dc teclmicoli para ela· ' c Oll jUIlCto. I!) liI 
Occ,?rre hoje o .alllllversa~io ~a burllr o projecto de unifica.· I - ... - - --.- - -------. 121 111 


senhormha Joaq:lIna de Ohvelra çâo da marinha mercante na· 1 REC[)n hecel'õm [) 121 !Xl 


Costa. Ci~~~~ mesmo titular roi no. . novo govei'fiO ~ 121 
Anni\'crsaria·se hoje o meni· meada taillb(~m uma COUlilliS.r Rio, 12 (AmradlO) A Hollanda 121 li! 


no ladislau Grams, filho do sr. ilio cbpeeial para proceder e a Succia re~o!lheceram o nov/) 121 I!) 

João Grams. "yndicnncia na Central do .gov=.r~lO brasileiro. 121 lI!) 


P".sa hoje (I annivers~rio d.o :~~Si~o~m~o~c ~P~~~;v~~'s~~~~ Club Recreativo 5 11 
sr. jacialhü l\bfra, [unCCI0113r1lJ corumettidos por funcciona· de N[ju~rnbro ~ 

p lIblico. rios daquella vitl.fcl'rca. Communica.nos o sr. Ulys.1 i§l i2I 


i'e;; tej3 hoje o seu anniversa' ~lajor José Garcez 5es Cunha , l' secretario do ! IA} 


J~~;~i;~;:c~~:~~~~tiIc~~~!10r}~I~~ de Andrade ~;~~d~eUs~~~1~g,~ud~~n~V:e~:;] ~n'lnl'~ f~'lra SOI·re'e Ch"IC ~U;n· t8 fOl'ra 111
do íil::ldo Jo••quim de Oliveira Visitou·nos, hoje, o 81\ ma· silo realizada no dia 6 de No. &l li u u- ri I _ - li! 

jor ,José Gllrcez de Andrade , ve~lbro , ~oi empossada. a se · 121 . • ..§ _ ____ _ .____ 121 
f'l-,. :lI1!lO~ hontcm a senl-l::-· pcrt~ncente 1~O 3' .l!,e~t~()a. ?l\J~~e dl~~cto~la.: jlre~I~:-nte , ~ I!) , , 

rinlia CJnm:!1 R~llIag('m. pl o fes' lllcn.o , ~o. cd. M(~XI~lll.ltano Arclaldo ollv~ . VIC~.~Iesld~n. 1:,t;'I CI:Id de' S 
s('ra eh Grupo E~rr.~ar ' Lamo <I,e " lh1(' II:I., da ('.omll.n.l do te, Antenor Nunes, 1 s e m e· ~ 111 

Mii' lo" ~orde~t (', comman·iada nelo ta ri'1, Ulysses Cunhn ; 2' sc c re· l2J IX! 


. • " . general Lima , e que c hegou tnrio, Os valdo LchmkuI; l' the· Im ~ 

f~ ' l " cil 'l '>nto honte m a l' :;ta capital. .tra·1 sOlll'cil'o, Octavi{) Q. da Silva ; 121 ltI 


I', ',.' 1>'<. ' ".I,~, IL "'I ' , . ' ~O., ,<, lir.. .. r.o ..V.id.Ul Souza. b !:.:'õ:'!lA1m !ô1j7,lr;::1.,r.?>l~pa~C'::l~OOOO~OO~IÃ!~iA1r.;:::J!?J1fo.1!ó1=00. rAlcncnlAllAIlXlcnoocnoozendo , PI't Hl'lIl·Jq.:w Ie 2' thf!sourei . ..a r I .. ,,, r~ ','1m- I, "r ,d~a . ,11 P llt'S de Alult'lda, ex.p1.ete lto •.--· ······· ! ..._ ........ .... . ._ . . _ _ _
_ 1=&.a~::?~y....::..~~..:::::...~~~')jQ~_~.l.:::---~IXl_i!.~_~~;.,i_~IXJ~~~lXIOOC!:l~OOlXllXJ 

~~j~~~, l~r ~~~e}d!~; ~~~~~m:!i~~ mul~~~~_~~_.~::ur'ity~n~ DDPDG!ema da Ilefúrma I-O--mi;1roh~ ou.ro Cruz Vermelha i Uipa rG!lartiçaa honesta 
do sr. IZldow ;,\aes, ne:;:oclan!t; V'l""jr ,,~r.f1f1I!l unIi.':m~f.l;f!.mi·~ k iJJ..;..) • i B .1. !" li 
naquella pr:1ça. \intm uilltiulli I .Illi~lilhl!! 11 I raSl eIra I -. 


-'. ' ., ... ... .. P? r moti\o J(' r~ud3nç3. desta . . ') ., :- " , "1 - ' ...... . _ P:\Ri\ l Por nosso inte rnledio o sr.! . Rio ,.1~ ~Amr:.ldio) -:- O mi
. . ~. ~dja1tlc5- . Çnp:t:lI \('n:.!e.~.~~ urgente, a ,Rua . r~.l l~ ~ 1: ~:"\mrd(}J~1 ~ dlle,H:, .. . ' _ r~ desem bargalfol' ~Jú..,ü Holtcux. i ulstro mtt'nno da A~ncuH~Ir.l te• 


. S~;;~ltl c?la lllil1111" para. a l:l' I:sH' \'e~,! u ",,? r 82 ,A, ..? ,;egU!!ltL: Ino a~::d~ Ill '.'. o da, .!actll,dade .de! r alnl:.i .uva jlres idente da Cr uz Vermelha I ve h ('n ; ~iIllon !~a COl1l elenCI~ CO~l 

G:1dl..' t1~ TJ l Ul.:a~. em :;er\'l~o U C unia cr, ~t lt?l r(l c :J:Jft.d , J ~un r.J" ~ :~1 (tdJ l; I t1 ,1 . ~ tI1 SeS ::u LO ho.ltem l e ~ -f. . ' • Brasil eira convida H todos o chele do governo provtsol'lO 

"," 'lr,) íi ,:~ãlt. (I no,;,a coUabora· !lousa , l;m a mesa elas!<ca e Í) Co·, ilzada. res" J...cndo encarar desde:! lmllando o patrootoco gesto os associ~úos pa r 'l assi ·'tircm sobre ne"od os de sua pasta ve' 

dúi ~i. \"ks~mb:1 rsadGr José Boi- I dCl r.as. !:ma na: ~ a pequcI1:l. ,com I.:á O- p p.~blcm.:l [b rc fonr.:t nniver- I dos nossos confrndes do Corn'/o á~ mI~s 'l. \rOtiva ~a;l~tada ce riiici1 nt!o:se Que iodas as ve'rbas 

teu:, . ad v,'garlo e;n nOó'Sll fôro . 1~;;~á~' ./ 3cr~~~~~~~~ ~ I~~,~~~;~ud~ Is.itaria, criou , duas . ~ol1l1nissões ~o Povo, d~. Porlo Alegre, O lc bl'al' ~ 1;) do ' C~l'rcntepel~ apresentam sald<,>, no . iotal de 


. . . I . l lerro pa ra drc~nç", eSII'!O allemão, I<;?~po:tas oe plorl'ssor~s. ,me. eSTADO ,lOle e~, ,suas co: Iconsocia d. J\-Im'ia Eugenia Cio cerca de ame 11111 . c~11I0S . Pa~e" 

Esta neSla caplta, tl senhor UIl1~ cama de k,ro para sôlkiro, d. :COS ~. a~um~os, que serao con· lumnas. uma. subscflp~~o popu. : dade, na c atl!l'dl'al, ás 7 horas. ce ser CSS~l repa~toçao a ul1lca 


I"I c,.:ulano Furtado. 3 cam~s de vento, I appM~'ho de vldados . 1 estudar o .assumpto e lal, com () 11m ~~ aUXIliar 0,!la ---- --.--_ _...____.____. (:m Que nao scrao cnc( .ntmdas 

jantar, uma esl're v.Jnmha e cade;· a elabo,rar o antc·I;'TO]ect.o a ser ga lllento 9 dlvl<;'a do ~rasll. 8;"t'ltll'O H'"5tn;I(I" irreg ularidades de vulto.a 

P:1f.a. Joi nvme~ seguiu, ho n1em rrl , 1 div :- n rl~ vime, ~ma cadeira defcnchdo pelo dlrectono. C ada Cldi!dão e convIdado a i:l nu, I IUJ'UtJ . - - - '---.---:- 
;;coonpanh..do de sua exma. fa· 1 para creanç2, 4. cadeiras para . co· .....·.. 11 ' -...-. contribu ir co m a quantia de I O sr desembar ado Jos" FallerOl1 nnpnnllOameltfe

mi liil , o S I , Ite. lrapuan Leal. Ipa•. uma. mesa grande pm. coz'nha , tjD"peenr~n ne armas mi/reis 011/'0 (6$000 Em moeda B·t · . , ...d f d r I t~, . L . lIi li 11 


I fIlt ro Inglez, uma ma:hlna Con· 11' papel) a qual será recebida em t ~I eI-~?" p~esl en e o nl? I·· 

Seg ucm, hoje para Porto Ale' tmental" tyP? cscripto.rio, uma ma· ..-;- .., nossa' redacção e o total sema. u o IstOI'ICO.~. Geog~aphl~o Rio, 12 (Amradio) Falleceu re. 


T " G L' h B tt . chi na de co.tura, c dIversas mlU' As "ut{)rldade~ po!tOlaeH I depositado num Banco afim de Santa Cath"ll~a, ofl,!rec~u pentinamente o eminente medi. 

gre, , o~ .rs. .. !n ares ~n en dezas. . encetaram energwa campa' na . • . ' ~ ao museu e m orgb.mzaçao . ) . . 

mueller, agente fiscal do '~POS, - - .. --- •.~ aba. no sentido dc serem ap- de ser encammhado, ap'o~ o .n· uma bandeira imperial e tres cl? Anlol1l o I edro. professor .e 

\O do COlbumo naquell.a. CIdade, foram ~emlt.I~DS .reb endidas todas as arm os cerramel!to. da. subscnçao, ao usadas pelos fanaticos do ex. d!rector da Faculdade de MedI' 

c Armado M. Santos, vlajanle da I I § jJ • 'b 'd a seu patnotlco flll1. t d cma. 

N 'h . 11 I.B '1' » ,dSllrl UI as pelo governo de· Nenhum b as'le' poderá con esta o. todas brancas com - .. -.-.--...- - .-----. 
de s~oP~~~~~~~bosaf~ze~~~ e;:r. Foram demittidos dos r e8. post(). deixar de attend~r ~st~Opatrintico eruz..es verde~_._ _ _ .. .___ .-----.------; 


tr: do 5. Grupo de Artilharia de pcctivos postos os seguintes DI!CRalOS RSSI"snnOS appello. RLUOD lIi! Ulll BUNGALOW pa' do: c~~~;~ ~~~r3,;~t~~t~os~~~~~: 
Mo.ntanha da Columna Revolucio. \ oHiciaes da Força Publica: 11 u U" Tud? pela .Patria! . H"llll 1':1 familia tle tra!ar lho, na CIA. ANGLO SUL ..ME. 

nafia Que operou neste Estado. Capitães Tl'ogilio Antonio d e Quanlla pubhcada ate memo na rua Duarte Cchulel n' RlCANA (que tem a lUesma ad. IMello, Pedro Manoel Pinbei· Rio, 12 (Amradio) Foram hon· ,hontem . . mm$~OO 9 a tralar na rua Conselheiro Ma" ministração da SUL AMERICA). 


Entermo 11'0 e RODorio Alves de Caso tem assignados, na pasta do Ex· \,;or?nel Hypolllo BOlteux 6$LOO fra n' 124. 

Coronel Vidal Ramos : tro c o 2' Tenente Octaviano terior. os seguintes decretos: AIZIT~ do Vale " 6$000 _ .__. __ _ ._ ____._____________ _ 

Acha·,c ligciramente enfermo iRomulo Colonia. exonerando José Fa!,rino. do caro Z~ferJno Peres 6$000 1 


o sr. cei. Vidal Ramos, presti, I" -.------ . . - go de segundo olheial da secre· Ehzeu Manoel Delgado 6$000'---;-' - .-, - I CIGARROS "ROVAL CLUB" 
<TiQSO chefe liberal. I RestItulçao de SUbSidio taria das Relações Exteriores e Ed:lardo Moellmal1ll 6$000 

.. ! Serão tntimados a restituir os pondo em disponibilidade. a pe' LUlza A. 6$000 _ 


fls casas de "bicho" !subsidios que receberam indevi· dido, o embaixador Rodrigues Pedro Mendes . 6~000 CC)lll I11unl'camos ao!': COllSUllll' dores de nossos 
• • i damente os cidadãos que nãü Alves. Familia Pedro Phíltppi, . .


f[)ram visitadas Itinham sido eleitos deputados, ----;--------. (3 p~ssoas) 18$000 I producíos e ao publico, que os 

-0- mas que o sr, Washingtoll Luiz DarR ellaml~ar aemlnta do Familla Grep,orio Philippi CIGARROS ROYAL CLUB 


05 6r6. capo Cyro Aranha, ' ma.ndou reconhecer como tal. 11 I 11 (4 pe~sllas) ~ 

iIIustre Chefe de Policia, e! sendo 14 de Minas e 4 da Para· neSnU~D Somma rs . 1:080$000 (com cheques resgaíaveis em dinheiro). 

Tet. Nery Kurtz. dedlClióo de· :hyba. .-0- alé:n de terem sido mdhorados ;;3 sua preparação, vêm al'

~, Iegado a9xiliar, dQram seve· i OMOVO PRESIDENTE DO O c· R NOTA: - Na lista hontem pu- tualmcnte envoltos em laminas de aluminium, NÃO TENDO 
ra batida oas casas que 8c· 1 ~r. dr. andldo all1<;JS, se· blicada. apparecem os nomes de HAVIDO ALTERAÇÃO EM SEU PREÇO. 

ceitnvnm o .jQgo do bicho- , : ESTlOO 0.0 RIO . cretano ~a F~zenda, deSIgnou Adelina e Ro~alia Meyer segui ' OUlrosim, temos a satísfacão de parlicipar que o sr. João Ca' 


., lendo 8;Jprehendido a quan- ! Rio. 12 (AmradlO), .- Os lor. os srs. Cht? DiaS. Ernesto. Meyer dos da quantIa de 6$000, apenas, R d J 
tia 'de 300$000, que foi reco. lnaes dizem que o sr. Verissi- e Ef:l leuter~o Tavarl's JU11Ior. 20 quando devIa ser 12$000, poi~ nali, director da Companhia Veado, de regr~sso ao io e , a' 


,' Ihida 3'1 " Banco Naclonlil do ~o de Mello será o novo pre. escnptu raroo do Th~so~tro do cada uma dellas suoscreveu... neiro,de sua viagem de ~studo commercial á Europa e AmerJca 

CO~I· · '10 .~.tê ulterior de. !slden.te provisorlo do Estado Estado, para,em ~<;Jmmlssao, flro. 6$000. do NClrtc, traz consigo novo te9bnico, profundo conhecedor ~a 
 ' (merc
~. d R d à f à d preparação moderna dos producíos do fumo, bem como o maIs 

?:,.H!:l (! rHçãO. . ! o 10._.___.____ _ ~~ip~~emdo 'ref:,~·ildl~ai,l~eso~ro~s. .. aperfeiçoado mechanismo para a industria cigarreira: . 

'. '. f\g~nte nmw~eiFD i R~o~,3~~l~lr!~~~~EXEE6. ÊxôfJo-,:içiO-n-;,----·- EdUlJldo Pio da Luz ~6~A~i p~~d~{~6:'. ~~I~'Cb~;3~~~;ad8~a~~e~é~!~~f~~:I~;~eI~~
do ." .Estado :panhairee~nl!eceuo nov() go. .... ; '.<. .•.. • Maril'li;il o senhola Famos "V~U, 11011 das glo.11I5 dalnduSllíaNaclOnal, 

~:~; i~IJht~!;~t~1 ;::;~~i~~;~:;r.~,;:; ~?i~~~i~11 ~~~~~I~ii: : IA~cr.tc~E~~:~~n~~~~::,~~'!<~ &;1, " 
~t'1ruo dn:j:• • iro, , IDlorlll'06 a q ..tà redloçlo, A~rnad.. t o \ o lO!' , f!(l1 w 'pol", 2-11-930. 
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