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A~la'r_~iIíI .8RteJQjQ_ At~8ft~ IOsaviões da tyranialGuerra ao Jogo de azar 
A 1'fIC000slni~o .··. 	 . - ah· ~~~soro~IJ,1~ndados p.el.o ft qUEpol/llco-revo/uciona,l. 'I··· 	 .. proposllo de campanha mOVEmChega~~m da f~frn;~

de S.O P.ulo 5L vvas lOl!ó lOn"L.UlS _ IIS autoridadEs dE Floriano~ a 
~ c Diaria da ~oite', do ~iO, IC?!l.t~cto cam aS'3utorid~d~ bi'a~ ESR mal slX:lal 

IOUVIU os mecamcas francezes sllelras. . . , o e .. mbatc ao JoiO, em todaa.. .. 14II1DM. cIelIde 
«Estamos tão longe do espirito de facção Que, se N?rceau, Neutre, Ra!11a1ha e Eu- Accresc:e.ntau que a lT.issãa os ~ ari.t.ocraltc:oa ao do ~bteho-. f dllJlO .,.-' 

, gene Jaseph. que vieram .acom- dc que f~1 IIl~umbld.o é meramen- eI6g1_ applaQlOa.
numa dada cidade, o homem mais indicado panhando, para praceder a re.s- te techmco-IIldustrial, coma re· '. 5,,; 01010 é ..m dll'''da, um doa oleate.... de ~_ 
para governar, iôr um antigo perrepista, pectiva mOf!tagem, as ~viões quep~esentant.e .das .Et~blissements lfuriodê .' nossà ,.Ida -oclal e cCODOmlca, ..ao a6 porq"
esse será o escolhido.-declarou S. Ex. 	 o sr. Washlllgtcn LUIS encam- ~avre Etehyler" Fabncantes, cam cànalizaí inlle.bllam Dte, lIIullO CÜIlbelro para .... ..tra

mendau da Franç~ pa~a bom- Il)cumbencla d: mantar e expe- Iih·as, arrebanhsndo-oa 40. 'Y&rd li Il'OII madllm-oe" 
bardear .a~ revaluclananos e ma- nmenfar os aViões,. e!ltregando- riqueza', publica, como ..... tambem porque anaac:a .. _ 'ri_RUBENS DO AMi\I~AL tar braSileiros. os ao. gaverna brasileiro . . _ ctimas da actlvidade abençoada para a InacUYida4e lDIe-

Direclor do -Diario de São, Paula. Os entrevistadas excusaram- Adlanto,u tratar-se de av!oe.s de cunda e criminosa. · <.,<A _
Por mnilO que medicos amitas me aconselhasse::t re- se de dizer o numero de appa- bambardel~, typo ":1~der'.1lsslma, E nilo só Issó, pOis'_" que o' joga 6 alII4a prejudicial , 

poutIO e quietude, o espirito e o coraçilo nlto consentiram relhos e outras detalhes, allegan- deextr~ordananaefhclenclaec~m saulle. Ouvi de um melllco competente" ' uml\' anl~ 
me a1heiazae completamente da vida publica de S. Paulo. da tratar-se de aviões militares, a velocidade. de duzenla,s klla- que, a muita gente, poderá parecer desarrazoada. ... que 

NiDguem tem o direito de recolher-se ao seu egais- senda elles, par isso" abrigadas m~tr.os har~nos, tendo f.elta.210, a não ê, isto é, que os jogadores, em'.geral,~ cedo OQ tarde, 
mo quando está· em jogo o bem collpptiyO Ia gu.udar rese~a a 'respeito de llIaXlmO obh~a na expenencla~ e acaba,!ll cardlacos. As constantes, iiléSPéi'ildas e prohmd.. 

, Todos têm o devl"r d0 intervir--pela 'plilavra ou pela certos dadas attmentes aas mes- com a capacIdade de 1.400 klio- emoçaes ·que sentem, tanto quando ganham, como q....so 
acçio, 80b pena de cooperar, ao menos pela omissão, nOSlmos. g~ammasde bombas, s.enda suas perdem; a intoxicaçilo du org8Dismo' pelas vigilias proiH
elTOll que se consumarem. O '1 t f L I' dimensões de 25 metros de largu- gadd8 e pela vida desordenada e sem. alvo' a desedÚeáç,Ao 

E esse dever ê mais imperioso nos qUe de algum ma- veia tc;;: ~ ~:~;:~ec~~7c~~' ~~~ ra, seis de altura e dezenove de paulatina ~a vontade ~ a. falta de domiDió dos lIen~eD
do, directa oU indirectamente. concorreram para o adven- do sido, timbem. procurad~ ·e- fuselagem, estando, arma.das de t01;, tudo I~SO leva, afmal, as Victimas do jogo á beIra do 
to da nova situação, não lhe assistindo a faculdade da la «Dia;ia da Noite. declar~u It~es tarres de bombardeia, cam tumulo ou ao tumulo mesmo. . 
abstençio, que seria commoda, mss tambem seria impatria-I ainda. que não, sabia 'nada quan~ cIIlca ~etralhad?ra.s. _ Sabe-se que o grande e mn'aculoso serl/II! mo!al dt\ 
tica. 'ia ás providencias afFiciaes 50,- O SI. LanglolS mforma que ~ ~lda é a torça de vontade que, certamente, não tem os 

Esse dever de intervir tornou-se catego,ico, em face . . ef!cammenda ~as apparelhos FOI Jogadores proflssianaes e qUe malbaratam e perdem por
da confasio politica e moral que se está apoderando dos bre os refen?as ~flJlarelhos, POIS feIta em fevereiro do anllo pas- fim os que apenb8 estão entrando na via sombria do IlZI\r_ 
espirit08, collectivamente, em estereis disputas que se tra-llque não, haVIa alllda entrada em sado, Mas o jogo não, é apenas damnoso á saude. camo taru
varo entre peBllO&s e entre facções. 	 I!l!nnillHl'1 IOlllla 1ttJ\lana DIIfIII "- bem ã religião e á moral.I 

Intlaga-se a quem cabe o poder em São Paula-no IiIlljU rim Ui lia I IlIIuDi I 1111111 Si o christão tem que viver altruisticamente, segundo · 
Estado e em seus municipios-se aas democraticos, se aas ..... . _ as mais categoricas affirmações de seu Mestre, si vive 
liberaes, se aos revolucionarios. nllegando cada qual as Roma, 14 (An'radilO). Segundo Ria, 14 (Amradia) _ Quando não ~ó para o ego, mas tamb~m para o alte':" não pensa só 
suu razões particulares. consta de Fante autorizada, uma regressavam hoje, da Eurapa. em SI, como nos outros, o Jogador nada ve neste mundo 

Do que nilo se cogitou ainda a fundo- roi ele saber-se divisão, de doze aeroplanos, sob Iforam detidos, senda Ioga depois q~e I~e possa.lazer sombra ou dev~ obsta~ a sua marcha 
como se consultará o f1ovo paulista para a escolha dos o cC?":1mando do general Balbo, Isoltos, o ex.deputada Henrique vlctorlO~a.. MUito se ~arece a ~outrtna do Jogador. com. a 
BeUS It>gitimos delegados, na obra de reconstrucção que se part,ra de Arbitello com destino , Dodsworth, juiz Pantes de Mi
ba Ge fazer sobre os escombros do perrepismo. á Amei irca do Sul na proximo !randa e o engenheiro Megalvio 

Atinai dc cOllta;;. pois quI" se inaugura ou se vae inau- dia 15 de Dezembro,. IRodri<Tues. 
gurar uma éra àe liberalismo e democracia, parece que 	 o 

Beria acertGdo pensar-se na opinião, da Dlaillria e na ma- UII I nte nf P II dll... 
Beira de iDt'Jrpreta-la com uma posslvel exactidão, centro UlIle rime Blllerrno assoaD 11811 IIllllG 
do programma' revoluciona rio. Rio, 14 (Amradio). _ Achan. Rio, 14 (Amradia). _ O sr. 

O que ha a respeito ~la conjecturas. mas formuladas da-se lig-eiramente enÍermo. o sr Ipresidente Getulio Vargas, presi
:6 de Ma fé, outras subordinada" li inter..sses inferiores. Oswaldo, Aranha, ministro da dente da Republica, passeau ho-

Entretanto, julguei, que se deveria cameçar pelo prin- Justiç~,.não. campareceu hontem je pela cidade, recebendo, eari
cipio, isto é, por Interl'Ofar li revolução na pessoa do seu ao Mnllstenll. Inhosas manifestJções populare.s. 
delegado em São Paulo. a respeito das directrizes effecti- . . 


vame:led':~~sd':::6so se paderia discuti-Ias, para prová-las ImiSfl'8 bSUlfa; . Passou '. a \!lIIIIIIiIIIa 

OU para dellas dissentir. 	 . " I!J.lIllln 

Nesse p&'esupposto, entendi que era necessario ir pes- "faklO, ~~ (Amradla). - O. plI-. Parto Alegre, 1'4 (Amradio). 
soalmente ao coronel Jaão Alberta, que encarna, aqui, o me!ra m,"lstr~ ~amaguch~ fOI O sr. Jaãa Simplicio passau a 
pellll&mento revolucionaria em sua pureza, livre das com- ~,::~~~~n~~p~e:~~~ ~ ~~~mn~a~~~:~ Secretaria da Fazenda ao sr. Ja
petições indi'liduaes ou partidarias. assim como das inte- ~o da ,:strada de .ferra ~esta .ca- ã? ,Fernandes Moreira, que _ ser
::õ!:!.balternos inspirados pelas convenienclas e pelas pltal. Fo~ e~tabeleclda a Idenllda- vira. tambem na Secretana da ganham representa o trabalh-o estafante de dez homens, em 

Pal'll chegar ao, caranel João Alberto, que julguei dI' do crlmanoso. Intenor. um anna, e as lagrimas de um coração lacerada pelas lutas 
assoberbado de mil trabalhos inaccessiveis, portanto, soli- e apprehensôes da viela. 
citei o'Concurso de Luiz Amaral, que o conhecera no exi- Seguiu para o Rio Numerosos batalhões o jogo é um inimigo de nossa patria. e de todas as' oa
lio e tinha assim credenci:ies que autorizavam o incom Porto :\legl'e, 14. (Amradio) Rio, 14 (Amradio) - São ~~~sh~~~n~nto~n~~:I~sd~~;~aól dn~u~r:b~~~~e~lSaS~~~n:!I!~S~~~z 
m~oAq~:s~~~~i~~6s~Il~:~r~sperar. t;el~eg~~ue I!a{a o Rio em espera_das ~oj? numero~os de vergollh~; amurra as seus "braç~s. camo os de Homer~o 

O chele revolucionario de São P:lUlo esperava-nos Bra 'l p ma ..0 sr. ASS,I.S batal~oes IDmClros que vem com cordas de aço; cobre os seus olhos de nevoas espl's:
nos Campos Elyseos, ás 18 horas. • CUIt~r~novo nUll1stra da AglI- tomal parte_na grande para- sas e transforma-os em miscrandos peregrinos da solidão e 

Fomos pontuaes camo nos cumpria e dentro de aI _ _ . _.. da de amaha. das sombras. Si tudo nos fala que ha de \'eocer o trabalho 
guns minutos estavamas em presençr. do coronel João ferencia os b·mis elementos, sem attençãa ao fl.lcta de se~ activo e ir.tell.igente - o Livro Sagrado, os paes, os mes
Alberto. I'em ou não demacraticas. tres, os morahstas, os governos - - quando nos dizem que o 

Estamos tão longe de, espirito de facção" que, se uuma braço humano muda a espinhaço duro e feio da terra I"m 
- Alb rt cada cidade o homem mais bem indicada para governador s~~ra branquejante, e as. trevas l'0l luz, ap~nas com o au-

A paIavra dO coroneI Joao e o far um antigo perrepista, este será o escolhido. O essen- ?,Ih.o do arado, da char~ull ~ da p~nna. o _Jogador procura 
A palestra foi rapida. Expuz a desejo que me levara cial é que elle possua virtudes publicas e privadas incon- lns.lDua~ que tal doutrina e uto~lca e va. e que a ve~'l

de ouvir a sua palavra para transmittir ao pUblico pelO testaveis, além da capacidade politica e administrativa que delra Vida está na suab.anca e nao nos Bancos de credito. 
-O Jomal~ e -Diario de SIlo Paulo>. E o coronel João o recommende á estima c ao respeito da poputação. Na- Troque .p~rtanto a Jogador o seu emprego por U!l\_ ho
Alberto, no 10m doce que lhe é peculiar, mas com a firme- turalm~nte nem tudo se fará num dia. Mas estejn tranquilla n~sto e a1trl\Jst~co , a b~ralha pela penna o~ pela ~nxada; as 
za de quem já muiio refiectiu sobre o que vae dizer, co- o pubhco: não viemos implantar UUla seita, mas estauelccer vlalentas cD1o~oes ~e Jogos flelas . saudavels emoçoes da lu
meçou: o domini o das bôas idéas servidas pelas homens bons que ta ~m qu~ o ieno laz r~boar a bigorna. e se torce, rubro, & 

-A acçilo revolucionaria não póde ser imparcial. Tem se disponham a collaborar sinceramente com a revolução espn'ray ascuas de alegrIa, lUas que transforma a. pedra bru
que ser forçosamente parcial em pról dos elementos que na sua obra de saneamento administrativo, politico e moral ta em ll~str~l!1entos que hão de soerguer a patria e aben
realizaram a revoluçio por actos ou por palavras, agindo, da nacionalidade. çaar a lam!lla. 
ou prêgando contra o Partido Republicano Paulista, que é _ A Igreja Presbyteriana de J:o'lorianopolis tem em seu 
o nOSlO adverasrio e que combateremos. Como o comba A revolução imp.:rcial seio uma Sociedad~ Pró Te~peral)-ça, cuja finalidade é com-
teremos, porém? Com espirito de vingança? Fiz ainda uma pergunta: bate~' os males soclaes,. parttcull.lnzadamente o alcool, o de-

Nesse terreno, o que linhamos a lazer, já o fi7.emos _ Pois se a revoluçllo não, faz obra pal'tidaria, serú !Domo dI? cerebro, e o J?go, a demonlo da bolsa, e, por meu 
durante a luta, em combate. O que faremos agora é uma imparcial entre os partidos? mtermed.lO, não, pOde deixar de render calorosus applal;lSOs 

-"- obra de expurgo, promovendo a punição, de todos que _ Absalutamente Impal'cial, excepto, em relação, ao ás autoridades locaes pela campanha que contra o Jogo 
exerceram viulencias partidarias, ele todos que delrauda- P. R. P., cuja destruição visamos, para destruir a fonte de empr~henderR~l.. ' 
ram as cleições, de todos que delapidaram as dinheiros todos os males. Em relação 1\ outros partidos, considera- . E estamos cer.tos que, as Dl~es, esposas e filhos bene
publicos. Ios-emos, a tados, em perfeito pé de igualdade, quer em IiClados, e a patrla honrada, nuo poupario esforços para 

so~.re o pr~ce8so 1l seguir, disse o coronel João, seus trabalhos de prapaganda e arganização, quer em sua hanrar aquelles q~e nOR hanram e amparar aqllelles queAlberto innuencia na palitica e na administração da Estado. Passo amparam o cumprImento elas leis. Ai!enor Mofrll. 
- Para me assenhorear da situação faram nameada.s iIlustrar esta alfirmativa com um facto completo. Acabo .;:::=======;;;;-:;;;;:;==:;=:;;;;:;====;;;;;;.=~ 

~~ém~;:..:: : ~~:d~::~~~';>:I:Ç~:Y:Sd~~:i~:8 :~: ~:~etê~ de autorizar a Partido Communista a organizar-se publlca

~~~:S':~~:~fJ~. ~8:!~U~'~~!iS~~~:a:~rã~ueJoz~~~nt~ená ~~g!~õ~~~u~n~a~~::::n~~S!~~Ç~~~~o~t~»:ue se absterá de 

~raee:s~a :~l~:d~ed;t~~~tJ: ~~~~u8JiS~:i~fo,d~~:é~~~l~ o putN~~ue~~u~:::::oO~~iddO':n~:t~tadn:e u~~~a~::~u~~=a; 
extenllo: Reunirllo elIas elementos que apreciaremos rapi~ ~~~~s:l:::;:,v~~e~:~ 8~~~~ ~sm:~r::,~~sst:"::~e!~od~a~~~~~ 
damente, sem burocracia. Em seguida confiaremos os cas~s ganizaçãa de São Paulo. Despedi.me com o coraçilo . con

%~:ai"€!p:,rhl~~r~~ ~:~:cel~%e8íi~~ájU~:n'!:ti~~fd:,ee ~~t~l~ t':~tei~~!"a::e amC~:~l~g:~ra!e c~~ ~or~~VO~:til~~~!~~~~~ 
compor,áJlê ~l,!~!e~ dotadC!s de. ~~,.. as qualidades exigivei8, agora se lhes afferece -o en8ejo ~, dê c'on8truir . umedIliclo 
CODlO .intelllgenç.la, cultqra e . ~ntll.l.~~ade. . quasi p. erfelto, _se tiverem capacidade civlca. pár.a.tántó~ Do

-Essa 'é. á , parte ,p!Opnamente repressiva, aparteeI - - l' i " -, I · i ._.. ' 'ilh-E, qUllÍlto'ra ' parte éon8tru'Ctiva? 	 . governo "revo uClonar o .. o Due r o a. '. mpeo 011 que 
d:~nt~ :rr;:nn'd~~e::~:~~ 1:o'1~b~J: J:~~t••, .. 

A "parteconstrucliva - Sob tudo, aada de ,.lol.ncl.... A 'fiolell4la Dlo ~ 
melh~ :::.= :='Ivr::b:-~Dt~!. m6u:1~::!UTp,,~ :=.Ct1::.~ 6 e.:.tra~O::~DI~~alr:;;:n!tO~~·.!'I~ 
iMo nI6,-...-el du 1.IIfonnaç6e. que me ,.lereM du com- p deDte W ..hÚlltoa LUla do hou. o r Uo 1110 doua 
lIliu&ftI d. I,7lId.IC&Ilcl.. cm que coato elem D* da Inalal.mla em defesa du uüpa lIUItI'1ll9~" 
I~ coltftuça ~ Para pnntu," '.rIO pre- 0',0 JOntal. 6-11--' 

do ~aclahsta que assim resumia <) seu ponto de vista: O 
~eu e nasso, mas? meu é meu mesma". Não se contenta.a 
Jogador com aqulllo que vae ganhando e com o que Já 
possue: a sua bolsa esfaimada e tigrina assemelha-se, em 
muito, com o Nirvana descripto, admiravelmente pela pen
na brilbante de Raymundo Corrêa. cAbre a su~ ~esme~ida 
guéla na sombra; engolia-se nella tudo o que VIVia e .vlveu 
- cetaceos, cab~daes submersos, escarceus e qullh8li ... 
tudo o atfl? golphao devóra.... . + • 

. Parodlando .a poeta, poderemos apos.ropll.ar 1/ )Olfl, 
dizendo eom elle. 

"Abysmo, onde mil sóes palpil.", t riumphaes! 

.Nada mais rest.... ' . E o n.da inda appetcce tn:Us!" . 
Pois a jogo é um Nil'vana que tudo, devóra, insaciavel

mente, e nada produz: devóra o suor do homem laborioso, a 
alegria d/)s campas, a riqueza da cidade. as resteas de pão 
dos bU,rgos, o cantica das mães, a sarriso dos fiI~OS. deixa0
do ap~:v~~:~e;!:s~~s~~adJ'~!!~d~~Sa'q~:. b~eS~:~t~~zcs, o que ' . 

Lyrl Tannis Clab Flaria,lpalis 
Ama/IM - 15 de Navembro - Ás 14 horas 


GRANDE TARDE DESPORTIVA 


Torn~jll de Ttllllis - Disputa da rica Taçtl • Mt!lzb;et" 


-Jogos ·para creanças-
Das 15 ás /8 horas 

-Mi 'tinée dançante
--00·-

PaR o Tornrio acima Joio ~ Iodot OS kftl . lU 

($Ctlhoru e C'J!valhdros) dt.t.e dab 


InlOflt\l9Oft ('Ofn o Di~ dt Dnportof.. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:apos.ropll.ar
http:Despedi.me
http:mtermed.lO
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ElIlPfesá,làiiUiII{I..étló HlBpckf ! OSaphrol .sempre victoríoso • 

Transporte rapido depassàgeil'oS e -de e,\l'gá!" ' coni : jm~~Pa~~~i~o~~~'t:!~ =1 
I)aquetes «C:u:IIJoepcke», «A una» e , «M~lX» • dirijo o presente /lates

., lado. Depois de uma 
SIjUs ...:alslIl SIIS ...u li, .... lIt;fIIrIaHJIIIs O 2'rave enfermidade, : ..• Que me reteve no lei-

O lo por mais de um I •
Liuha Florianopolis-Rio de Linba Paranaguã, escall:lu- Linha Clt mez. fiquei em t!o de- • 
Jan~iro, escalando por Ita do por ltajahy e São Florianopolis pFor velestndodclra- ~ 
jaby, S. Francisce e Santo!! Fráncisco Laguna queza, que ;.i mesen- • 

tl8 sem cora2"cm para • 
voltar li actividade. • 

Paquete CarI ......., dia 11 " ' ....... EIT}Jão.q()loro ae af- i 
fj f1ictiva situaç~o. 0 . m,eg;. , ass.i.st..... 

i 
~l!edi.fP .,entePa..__ete ..... dia. 8 Paquete Max. Paquete Mil. , . li (Ir. Ivo de Ohvelra "aconseHiôu-meo 'uso 

dias Gf do esplendidú SAPt-lROL,elogo ino-sSpn- • 
Pattuete CIrI ........ dia U' <lias 6 e 20 2, 12, 17,27 (t meiros dias detrutamentocom OSAI~rIR0.1. I.... . .' 

" senti tão accentuadas melhoras qtleâorfi-
Paqüete ...., fÜa 23 O nalisar o guarto vidro já me serítiàifofté, '. 'I 

Saidas . V1kiO alegre e dIsposto, te!1do' augmentàd.o ........ ..- I
Saidas ás 7 boras da manhã Saidas ás ~ horas ás 21 horas • los de peso. MaravIlhado com o extraor

'I dinario resultado Que colhi com oabeliçoa~",.; 

a so-TOd? O m~vim~Dt~. d~paS;!lgcl;os .e' cllrgllse f~tlO peJ~ O do SAPHROL, em-io-Ihe a minha',photoi '\:,i. ;,


AVi trl!plc!1e Rita Marul. ~ graphlél e aUestado. dos Quaes pode fazer " \.~ 

PASSAGENS: Em vista oa grande procura de lI ccommodaç,õt's em nos60S @ o uso Que lhe convier. ' • 

vapores, scientificamos aOS ISr;;. iutereiisados que só assumiremos compromisso IMPORTANTE G Porto Alegre, 23-6 - 30. Oi
C()m (lS commodoli reservados, ali: ao MEIO D!A da saida dos nossos vapores. 

ORDENS DE EMBARQV<::-Para facilidade de sllrviço só duremos ordens Pheníx -(Phenixé o unico • zac~~~f::"Ci1:I~~~lIffo~~Yo~:fdo :,. 
de embarque até ao MEIO L,IA da saida dos nossos vapores. nome do legitimo emplas- ai , D~ ,"cordo com o .tte,stado acima ~eclaro que. lorinado 0,_

Para passagens. fretes, ordens de embarque ~ demais intormbções, com os tro), Exija na pharmacia o" dlagl1oshto de lln," PLEURISIA, "Collselhel ao padellte o uso do . :. 
ploprie:sl'ios nOlre Emlllaslra flllOix, O O prcparat~o SAi'HROL. ao lado da tllerapeuUea do ar. Muito . " 

Carlos Hoepcke S. A. mais antigo! o mais u;5a- «; aproveitou odo<II:.; • Imje se lll;~~r~~~t3g~·~~VEIRA." 
Rua Conselheiro Marra, D. 30 do e o maIs conhecJdo " Em toe/as as Pharmaclas e -Or0(/1I';II. " . 

~~~~a.~~~~~!!~~!!!!!!~~ • ' .!2!~i§J!2I~!§J!2II2I~~~~~~ml2llil[§l~I2JIil!9Jl2lm I·-,---,---,-,--- -- ~)~ .O~.~*~~~~I!I"O@1JCG...... ' 
Ig] lj)'Alugs-se f,:m casa de Íllll.li- -----~•••_-;;;--;;;;,;;~.......

fi! 121/ Iw, qlla~·tos 11l1llto 

&I I§J 'commodos, com pensãü,C d·t · II t ' P I- 1
g] 

1lle "1 () 11 [10 J6 ef i:l ~ ! para familias ou n,oço de19.i .' .. . . - ,', . .1 - 121 !tratan.lento, Os quartos

121 !;\;;,';';;!ffi -m~~;;~ t§J ~ tem ianellas . 

~ 121! A tratar a fila iosé 

121 18 DE NOVEMBRO! Jj]IVeigi:l,n.21. em..llolpatareap••',. _
i Dia de festa! Dia d~ Alegria! IIAgra~~~ento e :iiiSi\)s § ..::~:(t4'iB(luH·niO~"ti'j'@'GCI'O •••:. ~'?' 
li! ~ Hypolito Hellenico Pereira pro- .. • 
~ GRANDIOSO SORTE10' ~ l flll1damente sensibilizadu como @ -.
í21 ' ..: 19.J Ifallecimento de sua esposa Placedi- " • . 

liI 191 i~~d~~l~~geUI~st;~~~'t~r~:;;r~~l~c:OII~ O.
liI Para Que todos venham em ·temno quitar as SL:as cadernetas I2II~forto durante a enfermi,dade de ;a _ 

i f2J e iuzer novas inscripções. damos a seguir a relação dos pre- 121 sua esposa e aos que, enviaram w • 
.Ea mios que vamos distribuir 110 prO'l:imo sorteio (Dia 181 sem 121 corôas e pesames, muito espl'ci- '_1' 

121 outra contribuição a não ser a de costllme. almente á Brigada Militar 01llt- . 1""{i"
121 

1 

11 1 Premio de 4:830$OO~ 11ª:::à~~~I(~~f?~::;~~! t t11 121 tenç80 á alma de sua querida es- (I :

t Premio . de 200$000 li! l' osa, Placedina Rodrigues Perei- @ 


ra, manda celebrar, segunda-feira, (ll 

:. 1 Premio de 100$000 1: g~~rs.n~e~ àpa~t~~~a~nlf:sl;:~: " 
10 Premios de 50$000 do·se desde jà, agradecido a to- O • 

dos que comparecerem a esse .. 
10 Premios de 30$000 acto religioso. --~ I 
10 Premios de 20$000 ..! Grandes epequell.~8 ,,,doa procla-

I I 

10 Premiós de 10$000 Dr. Pedro de MOIII'3 Ferro _ ruam o Peitorald~3AIi.gloo POlotense, o 
ADVOGA!)!> • rei dos l'emedios ,parti/r,esfriados, toAe8 

, .. ' e bl'onchites. E: o' prêparado por excol-
Rua JOIIPlllo, n. 1 . loncia,emprei(ado em lodu as moles

(Mtos daPhannacia Santo ..... •'. tias ' dasvi~''re8ptratorl88. 

InStI"2Varn,,;se! 
DO. ~)\~~~" i!';II.';~~:~:=~._•• 

--i{1CHC D ~~-_.•.l1li1.--., 
;J. ~~""uq;;Tudo por 1$000 I li O ~I (. O" 

""~"f::S~O~\MIo ba CDnla a Credito lullll Predial 
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_ . .. -, - : I, '" ,ma funnlo ('rro <k.o "overne -tetuJio V~a, tem v!slo (' O Di/alo rth8\' ia ~escripto
DlarlO Ve~p-er~no , (luas"'tarefas transcendentes: rea.' incrivel l11)"opea. Aacção\ dos 9ue uma ca a a "amon 

Elalll'. E.-a' l$TllliIJII. lizar o saneamento admini5trati- leaderaram a revolução ~olhma , . Franco 
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1.________-' Iha nas hostes vencidas e destro"1 sempre fora da actividade dos Press, exphcou que escrevera a 
çadas o menor temperamento de partidos. é uma garantia de que carta,. antes da sua chegada a 
reacção. Aquelles que cairam de.! na reconstrucção municipal se Madnd. falando. apenas de a~-De cabo a daram por toda a parte u sua obedecerá ahi ao mesmo propo· sumptos exc!uslvamente tec~m-°t- responsabilidade nos tremendos sito de interesse publico llue cos, ~ue .Ioglcamente podena'!1capl ao . !erros e crime-~ rl'lI~ enl11lar~1l1 o domina os esforços de todos os ser dlscult~os_ entre homens h

São Paulo,13 (AeropostaI)OSlor-1 Brasil estes ultimos ann05. Re'l servidores collocados no plano gados á aVlaç.ao. 

naes deslacam o caso do cabo pudiam os generaes que os C011- de trabalho estadual. Declarou amda que conhece· 

Anisio de Miran da, queeom esse Iduziram li impopularido1o e á A condil;ão m~is segura.do I..a Ramon_ Fra~co. a~tes do seu
" posto adheriu ao muvimento re- derrota. E se algo esperam do g-ovcrno de morulidade e de IUS- famoso voo a At;tertca 110 Sul. 
volucionaric de I02-t. revelando dia de amanhã é da clemcncia I! Iliç... que deveriÍ conduzir o povo 110. -P!us ultra. >. ' .lIItere.s.san~o-se 
qualidades de commando extra-I da generosid:lde dos vencedores. paulista a bons destinos reside gmndemente pelas S:I3S. Idé~s. 
ordinarias. I ... precisamente 110 facto desse go- mas apenas no terreno aVlatoflo 

Attendendo ~ c~;as ~isposi'i A prim~ir" larda da revoluçiio1 verno ser constituid~ por um J---;-.....--~_.... -2 -y"
"ões daquelle JIIfenor. alhadas a Ise deve clrcumscrever aO sanea· nucleo de homens Isentos de UIZO n a ara 
moralidade irr~prel!ens~~el, ~alor m~nto admin!strativo do p..iz. eiva pa:lidari~. A .revolução foi. a . 
pessoal, enteno, mtelugencla e Nao se podera contestar ao ,r. condUZida no palZ, em larga 
serviços prestados á causa revo, Oswaldo Aranha, que encarna o parte. por um g-1'llpO de cidadãos 
lucio~ri~, o gellera~ l~\iguel. Coso . irito revolucionario .'10 seu militares .e civis, . despdius . Je 1!~I'tal rllm O urazo de 20 .'ase~p
ta decIdIU que Amslo Miranda vigor, um pulso energlco para compromIssos faccIOSOs. MUItos DU, UI 111 
selá reintegrado na Força .~u"\leVar por deante esse commetti- dos (lUe dermmaram. o s~u 5an O Dr. Milet~ Tavare~ .da Cu
blica com o posto de capltao. menln. O joven leader gaue.ho gue. cairam para aSSIstir a cons- nha Barreto, JUIZ de DIreito da 

vo e restituir o Bra~il á norma· objectivos mais altos e Imp~s' i ~. 12 - [)qIoós Ik ll/IIa 

1iidade constitucional. üm gras-I soaes du 4uc ;'UbSIiI•..U .a. ('(l .. w....•• ....•'.,.... ...,••... o.•.....c..mbaix.....,......i. uma m .. .. ~.:lle~ • rn• ....," . . '~• ..... :n:Ide paiz como o nosso. que pr - china partidaria porou,tra. . ~le!11ão ;;eol11lm~~r~}o ExImO(, 
1cisa trabalhar para se desenvo·, Em São P~ulo, por exemplo. o as.'16 Iioras, o.chefed~ Il~, 
ver e progredir. devc aspirar um IP. R. P. tinha no interi?r? em ge~~ral Berenguer, c t~.I~ 
minimo t~mpJ possivel para a algumas situações mumclpaes. ao .chefe do ae~od~o~.o nu "':t 
existencia de qualquer governo elementos que não podem ser de , Getafe. autorizando . a .. ~ 
discricionario. Não ha c que te. 1~lIbstituidos com vantagem para da do aeroplano alemãoQ .', ~ 
mer de situações politicas que I a coJlectividade pelo arrivismo para lisbôa amanhã. ,/ ,,>,' 
cairam de podres. Os homens' revolucionario, que tenta lomar . Esse appa!elho fô~a . te~pora: 
mais detestados pelo politicos de assalto o poder para desser· namente delodo aquI, devido a 
vencidos são os seus proprios vir o bem publico. Aliás, a ci~- ha~er o s~u commandante Ben
generacs: STS. Washington lui! Icum~lancias de existir .no .gabl- thelln eS~rlpto uma carla aofa· 
e Julio Prestes. que levaram a Inele do governo proVISOrlO de ~oso ~vlador Ramon Franco! ';Iue 
soldadesca perrepista ao aesba.! São Paulo tantos homens iI!us- e consld~rad? um preso poht!co. 
ralo completo e definitivo. Não tres, cuja intelligencia gravItou O Sr. Belt~elm falando â Umted 

cujos galões ganhou em stfviço tem t"das as qualidades de COI11

effectivo, dizendo que -estamosIpct.ellcia e de caracter para p;o
em uma demo~racia. onde os mover a substituição dos proces
verdadeiros valores devem ser S05 de governo. que faz parte 
aproveitados independentem~nte do pro~ramma. lenovador. De 
de parentesco e de protecçao.> re;to. algumas Plllceladas largas.-------.----1' á tela.que elle já lançou mos'1IIIIIsa e· tram 110 cfirigente m,oço do pam· j 

[la a v01~ta~e peregrina de provar 
_ I aos b~asllemls que csta e a re·11

R' 14 (\mrildio) - Na Ivoluçao que todos esperavamos. 
lO, d F' I da foi 8s;ig- e lIão um epi,;odio revolllciona

p8,,~a da. ~ze IpOS 'ntando -o rio. visando tflo sómente alas

trucção de um Brasil melhor e 2" Vara da Comarca de Floriam'· 
mais puro, e não para vel-o pas' polis, na forma da lei. etc. 

nadEI V~i~e ~"~1Il0r~e dir<>c. tar homens do poder. Congres- ve possivel o jJeri(~do de anor
sr. p I d Tbesou.; Nad)' ~o. pesso~i do Executivo e do malidade em que vivemos. Are 

5ar das mãos de 11m partido 
para outro. com todos os vicios 
das nos~as . enferrujadas machi· 
nas parhdana~. .. 

o", 

. Seria illlltil fazer s.entir a es
pintos ~ll~lltos e senS1VClS a ~er. 
tas. reallda:Jes, como os I.caoers 
mais auionz:ldos do movimento 
revolucionario. o dever qu~ lhes 
lIIcumbe rje encurtar o mms bre· 

Faço saber aos que o presente 
edital com o prazo de vinte di
as (~O dias) yirem ou delle r.o
nheclmento .ltverem, que aos Vlll
te c tres dIas do mez correnle. 
ás I'nz~ horas, ~a !rente do t~r-
rello SIto I!.O. dlstnclo ~a Tnn· 
da~e. ü Oflleral de, )usl1ça d~ste de João SU:lSSlll1a. sei, esbirros 
JUIZ", ou quem SlldS vezes f,zer policiaes vie"lm aqui em casa 
trará a pu~lico pregão de. venda para effectuar 11111,1 diligencia. 
earre!nataçao a quem m3;S der conforme disseram. por determi
e m.alo! I~nçe of!erece~ alem ~a nação da 43 Delegaci:: Auxiliar. 
avahaçao os segumte~ Immovel~ Percorreram todos os aposentos 

LACTAAGYl 
....iQê!&I-.o .. VI ~=. 

CAZEOMALTE 
uuap -At...,~if-tTO 

. . . . ___ _ 
--...---.------ ._Enca rcerado na gelade'' -._ ~. 

r.!ll o f·, Iho de Joa-o Pessoa 
U • 

• 
Rio, 13 (i\eropostal) - Como à Secção de Ordem Social e me-

o jovem Epitacio Pessôa Sebri- teram-me em uma sala suja, onde 
nho rel;lfou :1 sua prisão: já havia 15 pessoas. Passei a 

No dia 9 de oulubr<' pela pe' noite dorm.indo nG chão. Pela ma' 
la manhã. depcis do assa~inio nhã. no dia lO, devido à atten

to~. g:i~~eD~aildO ''\Ib'erl~' Br~. Juciciario. tudo tem que soffrer voluçãO cO!lqu.istou os suffragios I)er!en~entes a? espoho de Jose sem locar em nada. como ~e 
na ". . ~ommi' um expurgo em regra c ser re-I da naçãu lp.telra porque ella pro· Fehsblno Marllns, para pagamen' procurassem alguem e retiralaill 
no ~o · ~D~arg~ ('~•. ~a'l ,,~ novado por um3 forte scente!ha metteu. a r~alizaSão da idéa de- to dE' !axas? sellos .e cuslas do se. finalmente, tendo allte~ pel
~o ;~ul~'e:11 u~me~~do ~a-I criadora. !mocmltca,. Is10 ~. o go.verno. se- respechv~ l!lve!1t~no: --:-0 ~m guntado por mim à lI1il1h.1 m,lc. 
,. () 1 • ndo·· Mas lima tarefa dessas propor· ;:tundo a tormulade l1l1coln. do terreno. Silo na sede do d,stncto Foram inform2.dos ('xaclamen!e 
ra. este IOga:.' tO ~~R~losta es ções não póde nem deve ser em· povo. pelo povo e para o povo. da .Trindade. com seis melros e onde me encontrava no Curso 
crlplurar o . D 'lO . Iprehendida com estreito espirito E a pedra ele teque da aptidão dos qumzc . centmleíros .(6,m 15) de Andrews. á Praia de Bntafo~o . 

. . U Ifaccioso. na crença ingenua de Iestadistas revolucionarios para frente, • estrad~ pu~hca. fundos Acontectu entrel<1nl'). lJue eu sa'l 
DI':OrClO n~ ~l!guay .1 q~e é 'preciso ser re~oluciona.rie restituir à n.ação o ,governo de e sul com Jose Fdlx d~ Carmo hi. sem saber de nada. :lIItcS . de Ic1ar~çües. send (! :'lIguidopel,' de-

D.v<;>rclo ab.oluto. Conversa0 de lhlstnncoou adheslsta 'cymco, SI mesmil. so pudera ser a con-I e pelo nOl te ' C0111 terra~ de Ro· elles là chegare",. 'lega(lo Renato Bltten::ourt e pe
des1ul~ ;:":. dlV'?To-N~~~s c~~~= para a ella se associar. A clabo- vocação de umu Conslituinle. a sa Anna de. Sai~ro, avaliado por Até e!1tão. lIad:l conhcciamos, ! lo' chefe de Policia PEdro de Oli
~;na~-sr~ ~'G~c~1 o~r~~tividéu .ou raç~o do plano de reforma, wn· qua~ d;v,t'r{: traçar os lineamen- duzento~.mll reIs (200$000). '!.m~ em casa. do crime contra João wita Ribeiro Snhrinho que. com 
aos Te resentantes no Brasil sr 01- cebldo pelos leaders revoluclO' tos Jumücos do 81 as 11 novo. casa•.edlftcada no. rerreno .~clma Sua~sulla. sua hypoCTlsta habitual, p"diu
DERO~. Fco. Gicra- Caixa Past~11 narios. comporta e suggerc me,· I Assis CH/t TEAUBR/AND descnpto construlda de It]olos, A's 1I e meia cf, meSIl!O riia, me desculpa, de 111(' terem [','sto 
355C!-SIO Paulo ou . ae sr. Volncy Imo a ~ooperação de todos os 1 _ _ _______ .__ lcob~rta de telhas e asso~lhada, compareci :{ 4a Delegacia Auxi- na gçla:leita. affilmando que 
A. Gicca t-venida R!o Branco. 133 brasileIros de boa vontade. pou-, 11 avaha~a P?r (500$000) qUll1hen liar, acompanhado de Ullla ' pes- honvera excrbiiancia de al(cntes 
Sala 17 RIO de lanel/O.:.____ .. _._ co importando que entre elles lurundon 10th u~e sen 8oftsen. tos m!1 ré~~. e ludo por setecen- soa df: nossas lelações o dr. e não cl'ntoibuira para isso. ----·- ·-t- t haja figuras do vrlho rer;ime. 11 11 u [.U" tos mil reiS (700S0oo). E para Muniz Mendes e do dr. Marli ,
hevou vln e E I"ES Não 1I0S rkvcrCllln, e,;ql1 ~<:l'r! fali" 'um uma oensi!D Uitlall[la que chegue ao ~onheclmento de nha Garcez. juiz da Vara Eleito ' 

annos para SEI" Iq~le n~ derrubad?r~s do ;:(ovenlO' I Uu L I 11 /I todos:: (1Uem lllteressar po~sa. ral. . . 
Washmgton lUlZ, os que den- I -- mandeI .Iavr~r o presente edItai Mmha mãe tambem fOI e (l11

dEspaChoadD !diram. ~a' $U~ que~2! eram seus! lQl1dres, ou.tubro, --- <london· que sela afh)(ad~. no lugar .do viu do 40 delega~o auxiliar Pau-
Rio. 14 (A:uredio) - O sr. corrchglonanos ale Julho do ano IJack» o cão gigante que durante costUlI1t' e pubhcado pela Im· la e Silva, a segulllte declaração. 

preleito Bergumini despachou no findo. O brilhal1te chefe do !alguns 3nnos. latindo «deu as P!ensa. Dado ~ pass~do nesta que reproduze textualmente: : 
boje em requerimenlo que Grande Estado-Maior da l~evolu ' l boa~ vindas c desejou boa via_ l c.da~e de Flonunopohs aos tre- <Oou-Ihe minha p:llavia de 
ha vinte e lres annos aguar-, ção era aquelle mesmo valente [.!em' li milhares de turistas :Ia ze. dias do mez de N.ovembro de honra que seu filho não soifre-: 
rta.a Ilol:lç~o. Os jOfuaeli d!- soldado que deante de catan~u'l eshlção de Waterlo.o, vae ced~r mil n()~ece~tos. ~ !rll1ta. Eu Ar- rá a _menor violencia. A. s~lIho-; 
z'!w que existem na prefe~· lvas.como chefe ~o Estado-MaIOr ?eu poslo a outro cachorr,) mais Ihur Galettl, escnvao. o. subscre- ra nao me conhe.ce, pOIS se l1le i 
lura outroR papeis em Idcnu- do general Manante, derrotou, Jovcm, devendo ser aposentado 
Cft8 condiçólOs. . em 1924. João Alberto. Siqueira compulsoliamcnte com lima pen
--~-_-----.---.. Campos, Juarez Tavora e outros são vitalicia. 

Batalha0 fememno pioneiros do ideal revoluciona- Durante sete annos clondon· 
Rio, 14 (Amrad!o). Procedent~ rio. Oswaldo Aranha, bravo dos Jack- serviu na esla~ãu de w,,· 

de Minas, chegara amanhã. aqUI, bravos da jornada revoluckl11a- terlco na qualidade de collector 
um contingenle do Batalhão Fe- ria em 24 de Novemhro de 1926 de donativos em beneficio de 

. minino João Pessôa, que tomará ve~tia o sangue. nos campos de um grande Orphanato; ~IO dmw 
parte na grande parada de 15 SeIVaI em uma pugna cruenta. rer desse tempo anganou nada 
de Novembro em que formarão em defesa do governo do _r. menos de cinco mil libras esler· 
15.tJOO homens. Washington luis . Iinas em moedas de prata e co

Va~os reconstruir.? Brasi!. hre. depo~itadas pelos passagei·, dan a urgente ~~~~r~~~~aonJ~~~~~d~~~:~tgo::: ~~s ;~c~~~~ quc levava amarrada 
1'+~r, 'I1!0tivo tle mudança desta beral que aqueceu o ideal revo- «london-Jack' tem agora 13 

C;r~t~s'1~~1~;S~2uÁ~e~te'S:gUi~~C~ lucionari.o. ma~ sem? exclusivis- a~lI1os. e a velhice e a fnltn de 
~~acr 'staleira e buffet. I guarda m<;, faCCIOSo. tao nOCIVO ao apro- vista lmp.edem-Ihe de .effectua.r 
IOllça;,:Jmaínesa .elast:ca c fi ca- ye.l.amento d?s melhores valores s~u t.rab~lho com a an.tlffa efh· 
deirâs, 1I... n:~~âpeql1e.'3. com IIldlspensavelS a qualquer obra ClenCl3. Elle encontra dlfflculdade 
li , ..... • :1 c.olll!flna5, 1 congol.eum serena. de goyerno. De tl!1 modo em trepar .nos carros. . 
g e l pe!l~enos , uma calT!a de as ohgarchlas mortas d~ram, As medalhas g~nhas po~ elon· 

vo. (Sobre uma estan~pdh~ eS,t.a- conhecesse sabena quanto cu : 
dual do val.or de dOIS ,mIl )rels, prezo a minha palavra. Seu filho' 
vê:se a asslgnalura seg-umte : (aI ficarà no m(u quatro, le apon,
MII~lo Tavares da C.lI~hll: Barreto. tou para um aposento ao lado). 
f:sta conforme no' ongmal e dou onde telá todo conforto t' com. : 
fc. Arthur Galdu. modidade>. 

ção do agen te Barbosa. tomei ~a. 
fé du «café dn Chefahua> . 

O outro trazido para os pre
50S er<l absolutamente intragavel. 
Emfim, às 2 horas da tarde. de 
pois de almoçar. iui chamado pa
ra a id~ ntific3ção e ás 3 e meia 
removeram-me IJar3 o ,~norio 
da 4n Delcg-nc:a Auxiliar qu~ es. 
tava cheio de ",re,o.; po,iticos en
tre os quac,; meu primo dr. 
Ivan r~,SOil, agente da Prefeitu
ra. 

A's lO I 1 da unHe prestei de

- ... .. - -- ..- . ., .....- .;.- ---._ --.- O certo é que fiquei logo in-II-________.._....... 

PrDte~to tinira amlel'lelllU ~I communicavel e mais larde. cer" P a fI"lIIiíI'i I·'..·." IIIP• .íIí 

ca de 6 horas da Ilrde. condu· ar _ \I lIIIUIiPrimaz da Bsnlln~1 em ziram·me pala a Secção ~e Oro 
l1li dem Social. onde encontreI meus 


. assumPlas nlJtlOls primos dr~. Antonio e Gilvandro . 1,ij', 


To]edo, 13 __ SI/a el1li- pe~~o:~CÇãO referida indagaram Rio•.14 (Amradio~ .O sr: coro
nencla O cardeal Primaz de meu nome e residel~cia. Sutis. 1l~1 ~r~starcho Pessoa fOI CO A

rec~beu , um tele~raml11a fei.ta a ctll'iosiçia.de .~gsl~ e:birros. ~~ad~) ~~~b~fr~s~al1dar o C?r
aSSlg-llado '. por deze~ete fUI levado para .i' ~ c3Ic,rat:(e-,~. _~___..!:c.__~_ •.__.--,-_ 

lnil legionarios catholico's, onde .me puzeram- em· um CUO!" Chegou o .ll'enera./ 
. t t d • t' culo IIlfccto. a fatl'osa.1['I" CI' . •". .'. Po!y2't1ll1'a
pro es ,an _0 con_ra d sua ru> . .. '.. .... R· ''l14 (A àdio)" R .... 
mtef\'_eVSi.aq.. \~I'lJ'- a:>~U11lP- Nesse.llnm~lro eubiculo. q ue d E'} ,. !~t "~ru:: 

f:nalmenle, 110 r-rimeiro minu" 
lo do dia 11. fui poste em libff. 
da(~e, devido à itl!erierencia de 
vanas pessoas amigas, como O 
dr. Mello Mattos e outras. . • 

.... ...felGrupo de 
. c.ouro 
_ -0-, 

\. end.e-se um COIll
pletamente novo 

:\' tr' t r ,. . B 
. .,<,1 ~ .a nlcl o

\..a)'lIva n. ó9. 

I a Cf~al!ça. _estylo >alle.lJ',ão. a!ravés de 40 annos deexlsten· don-Jack', podenam cobnr'lheo tos · polltJtb:W ; ,- " me , destlllara~.l, ,~~\1a quatro " rc- a ur~on e 5C':T llulõlnO 
il ,~ de;Jerro.lPlI! a ,,,5úl'I7.1ro• Cla. a certeza. da sua invencibili' largo peito e até asc()st~s. ' O , '.. .•... ;:-:., ';.><" . > sosA'- . : ,. . comm o I{f e 
~ Call1J1 de vento.I ':.~PP3relhod.e dadeqlle nlllltos,dos :melhores T;tiI..Wagg~IClub, ãrtíais Impor': t~r.OT:nbunal ·· Especlal "; DepOIS lransfemam-mr. "'=0- Po~~__ __ _ . 
Jantar, li rrív..•..QlJlI.e,,;)!!~I- homens do paiz,possuidos de ,táfile ' sociedadl' -canina ' de ... l õ'll"' "" Rio. 15 ("m~). Consta qlH' II orinbo, par. nutro olmalln. Negocio de occ. s/.o'
'~',~ (~,:.n ." "'ra.r~il~$~~•.f(!~~ I ~erd.~~eiro es~irito publico. I~es drc-s. offt(!'('t'u-lhc uma rvtiUlhá' õ Tnb~n'l Espedal r.cari ron~· A"s S f' mele di ooi~. tfOQxt'- _ • 
p ~ E/'ande pJI, rOI' " loram 1n'3C o concurso ela lua de pB~ Irtuldo J>('m In.. I· J. SnbnI, r.m-me Ianw. qltC nlo comi. veNDE-SE.ma bta. IIIOII.ada 
rt',=i",~L. lI..a ......,hIn. C<r • .' In!riICmcb.conv~~cSo.dr ~Ut 'xk ~ "'MliluXlo pof wn co~ p~identc-.,~ CIlnn. f.a c.me pod~ ~ bala! CfU"ll t .Ir~""l~ ~.JcM'C~ 4rao
hr>UW. l1PO tsC"riplorio u..a IU- lora dclW 5Ó ~xtSti.a I (~wl e~ OO~· de ctn mrzts. q ~ ~ OI I. Pirrhtlro Chagu tudo em 11m )lIalo de "!I.lh~ '11 - Ih.Ido~ . ~.l ""'Wc:tC:~ j~
.Iv 4' CO,t..I. <1('0 riu ..I . n ~ cppot.icionl 14 DnlW 10"''''-' o l)Il e de . Londott·)aciI e jual!) .'o\endt. de MQI'ICi eo· lo. P ~. Ir'll:l na ~. OI! aittnc,. . I l2'orl inl/lrowitldol tUU valo- 11. . mO rntIIlIMN. A', 11 t meia da. nelte volte' 1'1&.1 CouctMilO Marca 311. 
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' 4) UM_---
'3'"~aSSf!iiA'lf{~ a perfeita 
lfltmjktú;ão 

NÃo é de admirar que o seu motor funccione tão 
bem com "Standard" Motor OH que nunca. tem 
desarranjos; que as dcspezas com reparos sejam 
miú.imas; e que a. utilidade do carro se pmlongue 
indefinidamente! 

A lubrificação com "Standard" e perfei ta em vir
tude dos tres passos seguintes:

1. A materia prima é escolhida nas maiores e melhores 
fontes de abasteCimento de todo o globo. Cada typo 
de petroleo bruto é cuidadosamente seleccionado e 
só os mais ricos são approveitados para a manufactura 
de "Standard" Motor Oil. 

2. Depois de prompto é O "Stanclard" Motor Oi! sub
mettido ás mais rigorosas cxp::riencias, nas quaes são 
reproduzidas todas as condições a que estará sujeiro 
no uso effcctivo. Cada lote passa ain<h P Oi· uma ex· 
periencia fin al ao sahü· da usina, a (lual ~t:1l1 por fim 
garantir a uniformidade do produeto. 

3. Em qualquer logar que seja effectuada a compra, 
"Standard" Motor Oil é sempre o mesmo producto, 
superior e uniforme-e onde quer que V. S. esteja, ha 
sempre um rctalhista "Standard" á pequena distancia. 

-- Afun.de se assegurar continuamente o bom funcciona
mento do seu motor, insista em p edi!" "Standard" Motor 
Oi!. Renove o oleo depois de cada 1000 kilometros, 
tornando assim pe1'ma12m tes os resultados auferidos do 
capital empregado no seu carro. 

Standard OU Company 01 Brazil 

"STA D OIL 
•.'i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F1i~~~~;;~;;~~;-~~;;';;~~--

A sciencia por seus mais 
.,. ' ,: 

autorisados representantes 

o lalentolo medico e .compotente bactereololIi. ta, dr. Ayre. 
Maciel, {armado pela Faculd.de de M..dicina do Rio de Janeiro, ~X· 
inlerno do. ho.pilne. da Cruz Vermelha Franceu, Lariboi.iér.., e Vai 
de Grace, de Pariz: -Allesto que o GALENOGAL, do dr, Frede. 
rico W. Romano; é um preparado ef6eOl nAo som.1l1e no tratamento 
de IIlcera. 'yphililic.se . do. rheurá.tumo em . lua. 19rm.,; CÓlnO tain. 
b~m em o~lrol .IIecç.õe\s oriundã. da~dmpureza do IOngue .Iendo ain. 
d. a. re7o.mme~d.I-G ,~ .a~~o!u!••tuenei. do aleool. .emp'r. -pi!rDic.iolO

Ie pre1udlc181 ao. organlamos;;' No oIfcC1& o -'*-Co ...' 
~:;.c~do' .er ~.adó '\ iri(:lelinid_ DR AVRf';S MACIEL (r..... 

O ..a.i" a(:O_ cl.pw.ri.... 
""" _di.... rui. I 

~~';f:"~A~~....~_.~. ~l 
..boq.... ~ tJ'I'''''. 

VAPORES ESPEIlAIX> DO 

SUL . DO NORTE 

C-~"I, Alri., 


~"do _00 dia 
do ro~n~ sahindo no m(Smo 

dia P'll ot porf~ do Rjo O,... 
ck, PC'iotaJ ~ Porto AIqrr.. 
R~ akl[U, ~1KOfn'llmdu. 

VIlorn t PlUa(ftrúS. 
o.",alfdall', R/ppw 

~ari do ",r no d.. 17 do 
rotmllf' oaIIindo no "'""'O dia 
a !li. panI os r-Ios ck Parlna
id, ~Io. c Rio ck Janriro_ 

RC'Ct'be ary... tncornmmdu, 
vliorQ c ~N(~ros. 

~lfdlllf/~ Úlpdl-,. 
'vG;hega~ do .....r no em 10 do 
corrente Wlhindo fIO rnnmo .r~ 
a 'târde- PVl ~ /IOf1Os ck ... 
~~~::.uá, Santos. 'i e Ri.. dC' ,. 

Recebe cargas, encotnmrflda, 
varores e passageiros.. 

Aspirant/! Nasd"""/(I 
Chegará do norte,no _. ília/ 20 

d? corrente sahindo no ' mesmo 
~~a L::u~~. horas par~ o porto . 

Recebe cargas, encommenda~ ' '. 
valores e passageiros. :." . 

Felisbel'fa Euflabia 
de Souza e Silva 

Agradecimento e Missa 

t João Gu~IDerlo da Sil 
va ~ IiIhr.s, (ausentes), 
Maul\ José da Silva RiI
la. Laura Silva, Alice 
Silva, filhos da saudllsa 
fallecida FELISBERTA 

F.UFLABIi\ DE SOUZA E SIL
VA, e bem assim sua irmã. ne
los e bi~lIet()s, genro e sohri
nhos, agradecem ao hlllnanita
rio medico S I. dr. Si1.cnando Tei. 
xeira e t<evm. padre Nicclau Ge. 
sing, cura da Calhedral, os ser
viç() ~ medkos e soccórros da 
religi.lo, que prestaram por Idn
to tempo á saudosa fallecida, e 
espe.:ialmenle ás exmas. Snras. 
donas Benla de ' Souza, Maria 
leonn. :nus e Marg.1rida Kobal e ain
da ás pessoas amigas que se dig
naram mandar fl nrcs c corôas , 
lelegrêl l1l l f1 é1 S' . ca rt :ts c cartões. 
pcl" trespasse de sua sem:>re 
chorad a mãi, aVl> c bisavI\, irmã, 
sogra e tia, convidando a todos 
para a lJI; s~a de sctimo dia que 
mandam re~a r na Igreja de São 
Francisco. sabbado, 15 do Cor
rente, ás 7 112 horas da manhã, 
antecipando a lodfoS os seus a
~~~~~i~~I~_ _ ____ 

Mtssa 
Eisa Maes··. Rosalina da CosIa con

- , vida a seus parente~ e 
pessoas de sua amizadet para assistirem á missa, 

sahbaó<" dia I5, ás 7 e meia, na 
Ig reja de Nossa Senhora do r~dr
lo, p :>r al ma óe sua querida afi
lhada EIsa .+Toes, fallecida em 
Itajahy no dia lO do corrente. 

Desde já agradece a quem com
parecer a es le acto de religião. 

~0~is,12-......!.'--=--~---=--

Aluna se Uma casa a rua 

I· Blumenau,n. 10A tratar na mesma. 
Y8nd~-

Uma Mobilia de Jacaràndà na 

rua Con~elheiro Mafra n· 104. 


1 

lllXIR ofNor,UURI\ O Galenogal ::.:u.... .. ..oe.. p:::"",:-rl 
, k ':'~iU[ ~1:U~-:I.~ • ~ "::- - w~-=;.:' PIlar '., Or.pri.u do). -.~ " . 1 A& - Apr. D. N. S. P. - N, 111-2-10-18171 
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(5)" ......................................~............~..........~..........................~~.. 

Por motivo de bal nço ENVELHECIDO;. - A 

>'Cãsa ,Dau'ra 	 COÇADO 
O ..... fUnoo..........to_ ...... 


• • oau_ da .... fraquezaA' rua João Pinto O" 9 	 ........-............
-::111:.... 
Falta ................ .....
Durante este me~ offerece <!- sua distinctã fregue7:i~ 

com um formldavel sortimento de mercadona. Pooq_....un........do4lu. ..........__ .""'SO 
m.Jtktà<> ... ~ q ... ped_ID _ .......
recentemente chegado, preços Gue 

m 1lilU Ii..l.. ~ na auu. ... 11...-... " jamais ioram vistos . \.an.... l...s-npllya ~ .. ttorri....1 u..pt~ q.. ..
Damos a se~uir os preços de alguns artIgos como panha, pofto6o o M. YI~ ~ 

sejal n: Sedas V.1 PODE PROVO Em BDlEDIO 1lA1II 
\ 

25$000Ful&:ltrantc de s::da cslampóldo, ultima mod.l metro u.. .-...-.1, c.rl.. ~, ... r:., 
FulguraDte de seda liso com l ,m05 de largura ~ 19$000 ...... .............. ,_ ._1'

dc)rf!S -clironicil.~. prwlem ' dixer ·' En;.."'t!; lI io ri:-- I~ '_:J, Jti~, ...... Seda DloReol o anigo liso mais ~m moda » Ilne a Pilula."+ J)\~ Wit.t"podem JIl.nt!iro. <".,~ ~:.~" 
Crepe geotgete Francez em 10 cores 12$000 tOlUllr·s;c com Mnfi:Ult-:t. ll",ra ••Como /f, " jneeritlnde 1" ""'" 

16$~ Rhcum:nÍlunn, Il t!..urde l\iõ 111'8 l i IJt.t.ifJns qtlc "t.~for,n ,-:Y.tú " " 

20$000 

C.ch' clt seca. 9$.'iOOCrepe ••rroquim liso artigo conhecido 
12$000 ~ANDO comprar Flit, o !?!~~. ~~~::~:::I:i~~;1~1,,~~ 7;.f~~~'J;;::,r2i,,';;:~~:;.' 

~fn~~:::d~mf:!~-:;:::~~~~camisa em lindos» insecticida de fama mun ir:\.."Co deste femetlio. Que conta pelo uccllÚite ~adQ 9 /tt';.,f,: . 

• 
40 Imn08 da exi,,· .... ti'r.c cm:i

padrl!eS .» dial, lembre-se do seguinte: tellcia.. r\ào 111.1 rtrtc U~ 
MoulIs.!line de seda bunca. para camIsas .)u com- nenhum mi:-l...eriu 

16$000 

18$000 	 qnfmtoa Snl\. '{'ITe:· 
ptttll.Çtio. cl;.ra.binaçJo Tecido iinos " 	 Bit t. vt:ndido SÓ1rUnu 

4$800 	 ~~eu~ t~~i~!~(~~l~:
finlssimo linho belga legitimo em cores metro em"latas amare1las com 	 '1'Cl'C1 1U)~«":\i xa. 

Alpaca de seda e:n cores modernas o nUl i~}f 'Pl':\7.t!r 


4$000 
4$000 uma cinta preta." Toda5Opala d~ S<!da em divers3~ cores e llll!ll\'mr-lheunl 


Alpaca de seda esla,"pada em desenhos moder- • as latas são StUadas. Bit 
 furn ecllll c lI LO 
::rnt.i~ para. que5$000nos 	 não é vendido a granel. V.S. O pu."!";'"

5$8UO \:erilicar. 

Camtraia meio lIr.ho em cores ()~lnl.'ili('()!Il de ..,.7m.
Gorprão de seda 

2$500 m;:~'rTf/J,hl"""
3$800 Reco.ll!e qualquer insecticida queOpala Suissa legitima


Velludo brocbé a phanlasia artigo proprio para' não conformar com a descripção 

verlo 	 » acima. Sómente o Flit legitimo12$000 

IO$OUO ~~~ ;\~.~: 2:~~~:ª;f§Velludo bracM liM olJerece a garantia Flit. 	 . 
9$000jersey enc<>rpado ~m cores mod'!rnaR 
6$800Sedlnlla lame enl cores 	 ~~~:iu~:~to~~~ I~~i~ Il~: C~~~=SME:'T.!o4$400Crepe Inlllez preto e brancO t~m08 recebido : Sft~ . E'- c_U. W itt A. Co.l1&. 

Merinó preto do melhor Ilrtigo 2~ 
~200 "l~~ZO()H~~I~C:: ~~l~~~,s.~: ~er.Rioa:.~~~~Iloc.mu. 

..! Crepe egypciano para ki~ono~ lar!;ura 70 cel. • 3$000 P~~~:/;J.adO. 1.-ttllw "gr!uiel~tl" r~~!:!I~~f~~~I:E?:?iii:·\. v.!~1
Crepeegypciano prüprio p:lfa kimonos larg bnt » 

5$500Voai chilom em cores artIgo rtniSslmo • 	 IIwl pelo .·tll /dtcuJo obtido r.om n.. Hm<l "1l fk'x i il'~
4i5OCVoaI chifom I:ont seda e a phantasia 4'11IM'"" clCM l'ü,d(l$ J)e 'ViU Nomt ..... .. .. ........ . .. .. ...... .. 

Sedinha americanu em diversas I:orres 5~ 	 1)11.4 gentilmcnte VI'.SS. "Ie eu· 
-Nora... , ttmlUJ feito fll'lr ude 

~":''''';!J,;;!!~!J~i'-,.~J~:: E1IdtrtfO ··· ·············_····· ··· 
- :,........ 


Possuimos um iormidavel sortimento de voaes OOIAo, pelo ,n"ld~ I I mib'Ol'C"
estampados desde 1$300 o metro obtido com RI munln.t:. tU' 1)""" 

fl"Jl~d.SANTAS! .• ...ca......1 
Finissimlll colchas de seda Dara casal • lima 52$9OC 
Colthu Matarazzo pala call31 em todas aS C('res o !4$QOC ~\.1!IiIJ,~.~4
Colchu brancas para solteiro tecidn em tustão o 8s5OC 
Jogo completo para quarto com 11 pe«;as • 52$00G• Aloablado de linho branco todo 1&'Wrldll largu- " 	 i DeWITTr 

, ra I m,5O 	 melro 12$000 ~~í)i'/í'íttWS'i\A"àEXiG~
Atoalhado meia largura I m,50 6$200 
Aloalhado branco e em cores lalgura I In.50 • 3$6Ü() O IEMEDIO QUE FAZ EFFEITO EM 24 MOIAS 
Linho branco largura 2m2. artigo ccnhecido • 12$OOC P_ no DUtricto Federal ~1m::~=~::oCrelODe lapa amolhor artigo larg. Im60 » ';$7()( 

Crelone I.pa largura 2m 6$000 
 Licoociod.. pelo D.N.S.P....b o No. 145. 

Murim mi55 Libano igual ao rxtraõi~eir" P:ça 24$500 

Mur!m Slo Jorge artigo sem goma H1$OOO 

Mllrim Lydia marca conhecida (Reclam~) » 23i\lOú 

Alvejado Virgem peça de lO metros ( o melhor 


11$000
Alvejad:rl~~niliar marca muitll conhecida 10$800 

Alvejado OUicial .rligo sem goma 8$500 

PanDo para colchão largura l.m5O (Pechincha) 3$800 
 VERDADES QUE 
Cbillo estampados em desenho~ modernos 1$600 
Guatdanapos para jantar Duzia 14$000 ·SECOMPLETAM 
Guardanapos para eM 6$500 c AUeSlO que tenho empregro. muitas veles... .> depu

radore lonico. do. sangue .(hL~;:-'U(aJ,», d01 provecto 
collega dr. Frederico · VI . RomaDo, quer em doeales com

Tricolines. Zephir e Brins 	 Não se aU1ijam ~ Essa tosse vat' maDile, tações syphililicas, quer em atacados de rheum.tU
liníssimos Iricolines de linho e seda em passar em 24 hora!> com o milalf."os<i mo, alcançando sempre e~ccllentes resultados. Assim, firmo 

beJlos padrões metro 8*500 Peitoral de Angico Pelotenst:. E' um o presente em fé de mcu grau. 
porrete. A' venda em tod a parte.Trl;;oline de seda .'\merica padrão de seda 	 4:tOOO Cangussu - Rio Grande do Sul. 

3iSOO DI". Raul Azumbuja (Firma reeonhecida)t:~~::~= ~~ :=;: ·f~~:':~a~~I~~a~~~h~C~~~ «Cumprindo um de,.er de gratidãO, lenho o prazer
Trlcoline de seda Paris artigo superic r 	 3$900 de communir..r-Ihe que, solfrendo ha doi. anncs de um .'7$500=~==~ Tricoline mercerizudo I!m cores garantidas 	 2$900 .ECZKlI~\ rmma perna, acho·me radicalmente curada com o
Trlcoline de algodão elll cores firmes 	 2$200 u.o do vo",o maravilhoso . GA 1,':~Il(;A L. lendo eogor,
Zephir inglez legitimo 	 1$800 dado muito pesando, hoje, depois (jue tomei. esse santo ~ 
Zephir nacional em cores firmes 	 1$400 medie, 6 kilos mais do qu~ pt:sa\'a anteriormente. Autoriso
Zephlr America em padões modernos 	 1$800 lhe a razer de.te O uso que entender.
Flnlssimo brim de linhO creme para t~rn"s corte 30$000 Já ~esespBrava ~9sillu~idO ~e tUdO I Peletas - Rio Grand~ do SulBril!l branco melo linhe para ternos melro 4$000 

Brim pardo collegial do melhor artlgr, 1$200 
 O .nr.Olmiro dC$ S. olos Costa, da Estaçao de Santa Delfi:na All'CS (Firma reconhecida) :.

Ros., ESlrada de Ferro do Ri~ G,.nde de Sul, ...i", ae O .(aL.~:NOG .tL » , do celebre medica inglez e 
exprt:.ssn: Dot...! .yphiligrapho dr. Frederico \V. Romano purifica

Armarinhos e brti~os para homens . Viclim" por longo tempo, da deva'ladora e terrível o ".gue. lorlal.oe e laz engordar. Não contêm alcool .1
Camisa de tricoline inglesas SYPHILlS, .ob [órt•• manife,taçóes de lua acçAo maligna, gum, nao exige dieta ..em reaguardo e é muito ~toDlac.1. 

co.re. (Reclame) uma 15$000 tive de usar rouib15 depurativos, na esperança de .ccupcr.r Ab.olulamente inoffen.ivo, pode aer usado por .d..l
Caml5lo de ttlcoline Rayé arti(o muito co a minha sbúde. Mas. intelizmente. nada consegui para evitar lo. e cre.ança. de ambos o. sexos. Effeilos r.Pldo. e p~.i
D~~~ " 13$000 .. maleslar em que me achava ou .1Iivi.r o .oflrimento que livo. em loda. as moleoti•• syphilitic••. rheumatic.., d. pelle,,4. 13$000 me desalenla,'•. JA' DESSPEERAVA. DESILUDIDO do .angue ou Venereas,Pyjam8! d~ zephir ~nm alamares de seda • 


Finisslmas comblnaçoes de Gra\'a:as e lenços • por fdiz indicaçao d. um
11$500 DE TUDO. quando, dedicado N.2 Amd
Melas de seda de fio duplo, lindos padrões par 3$SOO amigo, fiz uso do _ . par. mim - DiVINO -GALENO

Melas fio de escoda rajada. GranJc moda » 2$"00 ' GALo . A acção de..e eSlupendo remedio foi UI., ..pida
Clnlu de seda 4$000 e energic. que me d..appareceram logo a. cruei. matlileeta-
Lenços typo pyram!de inglcz duzia 16$000 

Lenços brancc.s meIo linho 13$000 t~:mq~:em:.c·:~;;m:n~~::m,&'~'iNoe' ~Et'CÀM~Nl ~~ 

Colh'rlnhos de puro linho um 2$500 Convem notar que esse magnifico r.sulrado obtive COIII 8 


. . Armarinhos vi>LMikÕ'ÔOS SANTOS COSTA. (Firma reconhecida). 

Sombrl.has de superíOl· seda com cabo volJeado uma 37$000 O tratamento da Syphili. é um THEMA que caIS 

SombéiRhas com panno Kuperior • I~ sempre tom debate, por is,.." ê bom lembror aOI i:varjado,~ 


SombrlDllas para crianças com tecido a phantasla. 8$500 '1ue. pelo fruclo de ob.ervaçi!e. cODltnte., r.olhid•• DO ·labor 

CblUtal JapoDet.as Duzia C#lOO d. clínica diaria, os mair. nClta,"eJ& medico. lul...lNI'ic.uot 

Cai:~ir.. .de ·tlni.imo cromo com alça uma 23$000 aeo••élham o u.odo .GALENOGI\I;..,eomo~~a. .. 4
~~, ~c~ÓUrtl . . ' l+~: purador de acçAo mai. ·.nereita, rapidi . ellic.. c ' pQúotcaM. 


<J:6a...... aUençllo ~da nossa frecuezla para o n09SO gran"' . ~I,;i.~~eçam .... .co••elho. o. :Sypk,liticOl ey c§ _ 

de D tIc . Iu 'de lléda que 'estamos vendendo "por preçO: ,

"-RI ·"4..; · .' ,. ,. ; O ' CAL&NOGAL" ~ _lona r~_~

. '." . , .. 11_ lazer :~~.. compras para as ·proximaa 'li· : \o J•.,. d. c.•..io Eaf-'~ .lo c..a...n. _ - sel


,:.=~~~:~ caU.,rHt!lt' (I~ rer••de ull1idade ·e par 	 prtt" , ENTlfICA, - pot _. -."• • o . ai. ,1o...o.,...M 
DIPLOMA DE. HONRA· - 'K Ci<) 41 ... .. 
Ir.. • ;.;!.t * ...... E.c.c.alra·.. ........ ~.. ...
- CASA D.UIÍ~' Or...I . RcpoIM' • SoI·A "ic_ 

D. $ , P. N". 211."'UA J o Ao P1NTO N ° e N. 25 À p.", L 

M. .. - Dura"te Ie 111" " """•• acU o l el'" u clllllw-a" 
/Se... I di d lo. 
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~€3~·1 Côrrí:miãndo ";'11 • • 	 OmUreIs ouro Ouvindo ~ Vidà Social g " dás Armas St. , r , . 	 PARA o libertador deC 
< 

C 
- €:3GG 'GGe:3-- Quando, a 14 de novem- ,111'.1'; 11 82111\1 v«/, ~. lJIuil, ,Plllrlll ~O~1I1 Govaz 


l-AZEM ANNOS 'HOJE: 
 bro de 1832, foi, por de- I ... ' d 't , n/tu (M/,1ft" Idil dolsm~ con do r!~(1 . -- O ~~, 
creto imperial dessa data , Bello liorlzonte, \,j," :- porijile OII-/TA ~ lr.lmz- ,~.- f....... -.-m A 1
Sras: D:oiinda Rosa da Concei sllppnmido (J Comma ndo ' T - d' . ràm' do rlSIl daI fUlU /lLÚl' do Prwo, de' Poria Atqrr, O a egna e o enlhusi

ção. I das Armns de Santa Ca- I ~m CaU~al O ma llTIpreS- ' las simples e dá' silgges- E~AOO ibte tII1 ,~ co- asmo .do pOVO dominado 
.Sta~: Maria do Carmo Silva. Iltarilla, rxmia esse det'a- isao aql.1l e provocado tão patriotica do mime in' lumnas. "ma, subscriPÇlo popu' haVIa Z2 annos pelos 

Dtamantina M:uia de Oliveira,l do posto, intennamCJ/te. iJ iI?rotes~os p<?pulares as re- i J]muo e pomposo com Que " mto ; ' ' l~vel'd,'aa~dirO,I~~"lPl- Caiados!~arm;ceon oda!tmd	 ' Laudelina Maria Duarte, Clemen- I 
Imente-coronel João c'àr· lerenClas Injustas que um ; o baptizaflllll. ' .. .... tina Car,,~lho, Maria Gaudcll e doso Vieira, nOll/cado. CIII vespertinodacapitalfede- Não é mtsmo Que você Ca~a : .cidàdão é coo'?d.to a G rçn.,{lIInu) 13 (Via 'nenina Carmem Rilla. " " sllbsti,'uirüo ao bri.~adâro ral tem feito ao SI'. Arthur es!â cOldente e feliz com a IcontribUIr com a qUilJlÜôll de J Nla) - Paaando por ~eSrs: Manoel da L da Silva Miglld Pereira de /\rallio Bernades que, incontes- SilO e/eiç(io.? milr~IS)' ouro (6$000 ' ( m .-da, c~ronel9uladoo Vlrpa~.DBrazil1 ita, :-lorberto Dias da Cu
Barrcto, por decrete' di' 27 Já oatras flores tinhalll pape, a qual será rec~~iaã " eíri. fuandllJite em c fo cb. Co

nha, Francisco B~;nades d~ Souza. de Abril de /81/, /tlldo.s" tavell1lente, foi uma g-ran- sido escolhidas pelo voto nossa red~cção e o total .séma: hirihll.f')·Arthn ~rll&nI: ,." 
João Paulo d<! SOllZ3 <! (I iovem empossado em /4 de jltlllte' de figura do movimento IlIIallime dQs anjos do bem nal deposltad? num Bancõ.àfinf denodado Iiber~r.do ~C: ' Odilon Porto. seguinte. n;ivindicador. para as grandes festas de de ser encammhado, a~~oen- de ' Goyãz; lomÕ8' ólivilfó ~es~ 


O commando das arn/as. btlleficl!Ocia. cerrame~to. da. subscnçao, ao pecialmenteq lara .0"'Gioõe»> , 

Viajantes I lIa nntiga provil/cio, foi Dia ser earllldos 110 n I .. Só você, com um nome seu patrlohco fIm. S, 8, recebeu-noe com eíê:' 


Procedcnte da cidade de La- pela vez plÍmeira occupatla IIU n l'.. PI. como tem e 1,'0111 uma ter- ,Nenhum brasileiro poderá trema gentileza dizendo ,-: ' 
~e;;. chegou a, esta capital a ex pelo corol/c/ Aurelial/o de Rio,I4 (Amradio). - Os jor- I/Ma tamanha, na sua be/- deIxar de atlender este patriolico' o 8eguinte:~, ' , -Doe 
ma, sra. d. Juheta Cezar Ramos, Souza O/h'eira Coutinflo, naes allnunciam que o P. R. M. /eza modesta, estava sentlo appeJlo.. - . Fui ~ncarregado .. !llo' 
esposa do "r. dr. Candid:- de que tomoll posse a /9 til' será remodelado com a exclu- injustamente olvidado. Tud.o pela .Patrla! IEstado·Malor de penetla~ lio 
Oliveira Ramos. Secretario da I olltabro de /822 e permn- são de alguns elemenlos deante Mas, agom, Mimo tio Quanha pubhcada até territorio goyano co f 
Fazenda. I neccu 110 exercido do COl/[O da altitude dubia que tiveram Brasil. esta sal/ta assoda- hontem 1:128$000 revolucionarias Emn;,a:~':

I até 2 de agtJs!a de /824. nos ultimas acontecimentos. En- cão catllarinmse das Da- LC?POldina dos Santos 6$000 tÍl. não obstant~ 11 má vo ta= 
Foram seus substitlltos: trc esses citam-se os ex-deputa- mas dI: Caridade pensoll IJo,rnl~no M. Affonso 6$000 de do commandante 10~ld 

lõstá nesta capital o sr. JoséI A1Efngadeiro MFr~/lcisco de ~~~ovaJ~~dq~:i~~,B~~anFcfsrtceos, pRelt:~ no seu mcanlo humilde c Ju~rflíh~eny, senhora 8$000 CODS~gUj organizar a Colum~Müller, pn:Sligioso chefe politico vllQllerQue etlo. depois na suggestão patnotica do Rosalia Bento 16 til1\n na LIbertadora Arthur Ber
em liajahy. I pre.<iJellle tia provil/da; x~to, Carlos Pra!cs e outros. seu nome. J . S' ' .. oOVV\I nardes com a qual pude in

1ÚJronl!! remoI/tio Tellt!s OIm [lmmandame- da I!srnla Você está de parabcns, OSe , ~nteuo.dos Rel~ 6$000 vadir o Estado de Goyaz to-
Da região do oesle catharinen da Silva; IUII 111 U U 11 lU Mimo do Blasi1! Dr. Mllelo 1 avales ~~Rndo as cidades de Crysta

se chegou hontem o sr. Germa Malt~dla/ de campo lo: Mlllta As SilOS peta/as eleitas Somma. Rs 1:176$000 hn~, Plaualtioa, Formosa, San
il io Amúrint, fucciona..io d... Til", ôo CIIFJ'sostomo Ca/lado: PI [a vüo encher as mãos de pP' fi - d t~ Luziu. BODlfim. Viannopo
souro do Estado. Brigadeiro Frandsco.losé Rio, 14 (Amradiol. O s r. laias das meninas moças arenovaçao O I'e- hs, Annapolis. Inhumas lta-

Chegou a esta capil,,1 o sr. de Souza Soares d" An- coronel José Pessôa ac- , de Floriallopolis e el/as vão gime não é simples bcrahy. inclusive capita( 00
cel. Emilio Rilzmam, prefeito tlria; . dá-las a todos Que quisr-- t de depuz o governo Caiado 
municipal provisorio de Cano- 't'ilj;i~~dt,rr;ldoMjfa~~!to,:e- f~ltof 1convite Que lhe rem/icar com você, príncipe 1'0 ulagem, mas uma em~ossando logo o dr. Pi: 
inhas. Tenente-coronelJoão Car- d~r: a e~~cg~Mflit~:~an- :~ 1~~cato:: r::Zl'd7om~/~~1: I'ealidade demo- ~~eI{s~ado~hagas, presidente 

lDr~."",h, /P.L->,~__ ~~s"cieV::;~;I:/:: s:;i~8~~~ E' ;do e pão para os doentes [("atica Nessas cidades prendi os 
~~~- ' dia em que te," execllç. - X"Ot!lfça-n escolar pobreS! P a lavras animadoras do ?o~~~~ae~~~ Gt~:~~ltoG~imlarãe.s 

a lei Que e,~iinglli/l o Co~~ ~ a u , QIl:;:/~~On~:'elllí~~II~~ :;;; senhor Chrisíiano mo do deputado X:hih~; 
Cine Variedades ~~~~i~~ dns Al1IlUs da Pro- Gentil grupo de alumnas está duplameme santifica, Machado Pina. os senadores Pedro 

O Cine Variedades exhibirá do Cellegio Coração de Je- do, Mimo do Brasil, prla Bello Horizonte, 13 - A im- Barbosa e Felicissimo Vian
hoje, ás 18,30 horas, os 3' e 4' ___ ___~a.fi-lIlr;m sus veio, em nome de sua suggestão patriotica do seu pr~nsa rEproduz os discursos pro- ua, inclusive o deputado E
episodios do film em serie Alfltia I 1!III!pmUa-g'ZI!II!1nO"-" rvma. Oirectora, convidar- nome " pela finalidade m- lertd.os por occasião da grande manoel ~abello, que se cn
da noite intitulados A àlada de li • li Iiutiu nos para assistir, amanhã, ridosa de qlle em-filll o fi- manifestação publica real izada em contrava a frente de 450 ca
chamlllas e Azas mOltaes. ftl!l!SO ás 8 horas. á abertura da zeralll missionario. honra do sr. Chrisliano Machado mlsas vermelhas. UIII I!stl' 

A's 20 horas, em soirée ele- IIIR 1/ 1:'1111 exposição dos trabalhos es- Maura de Senna PerEira secretario do Interior e comman- Em Santa Luzia todos esses 
g • .nte, será reprisado o bello film Rio, 14 (Amradio) _ Pro- ,:olares deste anuo, e a qual ___ dante geral das tropas docentro prisioneiros m'am vultosgran· 
Esconda/o. que tanto successo cedente de Minas, ch~,gou ficará franqueada aos illte- - -- do Brasil. des da potitica do senador al ~ançou quando de sua pre- flontem preso o ex-deputado ressados até a tarde de 17 A parada de Saudando-a em vibrante dis' Ramos Caiado e se achavam 
mtcre. Azevedo Lima, que foi reco. do corrente. 	 curso. o capitão auditor da Co- com mandando varias e pode-

A . I t d f'l Ihid á C d D h - lumna Tiradcntes, Dr. João de rosas colunlnas de camisas 
tá a ~~r~~r~~~ã~on~~~~d~sm.:~: - ~- - asa e etenção. Ma-u DPel-ls~m "e h h aman a Suuza Barros, disse: «V. Ex. é, ver~~I~as. Depois de grande 
Iras> Laura la Plante, John Bobs O futebol nas U U lIaUeaS-[~r~US Homenageando a data de neste ,m.omento, ( 0 010 o proda- s~crJflclO, conquistado o lute
" liuntky Gordon. Rio 14 (Amradio) _ amanhã, as tropas que com· ma 0 J~IZO dos seus concidadãos, rlOr d.e Goyaz, em Itaberava'_____ ru as r\ farÍlilia M ag-alhãe ' d põem a guarnição desta capi. o depOImento severo e insuspei- recebI uma com missão com!lu/luldo da ilUDIa Publir!l AI < , d ' s e lal desfilarão em continencia lo do povo mineiro, um dos gran- posta 110 'jesembargador Hen

lmU [ r LI Altendendo a uma solicila. . mel a "!andou prev e- ao sr. general Ptolomeu Assis d.es generaes da Grande Vido- I'ique Itiberê, juiz Mario Cai
_ ,.,,,:_ ção .nossa, o sr, capifão João mr que nao autonzou a Brasil, govel'Dador civil e mi- Tla -. ado e . monscnhor Confucio, 

O s. Gül. governador do Es- Ca'!clo. delegado de Policia da Quem quer que seja a re- lftut'. . Na sua respost1!, o sr. Chris· que veIO em nome do gover
tJ~o resolveu considerar sem ef- capItal. 10m~lU acertad.as medidas Querer h a be a s-corpus O inicio do desfile sel'á ás tl~no Machado leve occasião de no parlamentar . afiJ.D de evi
I,,, to a _Re~ol~ção nu 6.780, dI: afrm de .evlt;;r ~ prallca do fute- favor do seu cheie a 9 horas e obedecerá á seguln. dtzer: «Chegando a Bello Hori- tor o ~errallle lDubl de san
20 d~ leverCtro do corrente an- ~ol, na VIII. publIca por meninos O ~ ' d _ .p te ordem: l' ~ '14' B. C;; 2' - 3' zo~te. eu trago da capital do g.ue .. Visto, o governo , tElr de-
no, na palie em que graduou o \e as vezes mesmo por ho- f . e x sena OI , aulo Batalhão da Re"'erva da Bri- patz fundas ~ animadoras im- slsbdo de qualquer idéa de 
~rgento ~judantc da Forç~ Pu, mens): " rontm .gec\arou .eguaI- gada Militar do Rio Grande do ~r~ssões do ~omento. que jus- reacção. 
bhca RC'mao Myra de AraUJO no Assmt e que, de ha dias pa- mente nao n e cessIta r da Sul e 4' - Gyrunasio S. Catha- ttfteam as mats altas esperanças Deante desses aeonteci
posto de 2. Tenente e delermi- ra ~à, tem-se notado o desappa- medida que foi reqlle"ida rina, Tiro e Escola de Artili- ácerca do deslino da nacionali- mentos as forças de meu 
Il 'JU que lôsse o mesmo exclui- rCClmeõ1to daquellas ' partidas>. a ~eu fa v or _ I t cc",. dade. A renovação do regime com mando horas depoi~, se
d~ das fileiras da mtsma corpo- que ~anto .e~lragos causavam nos nã'" fi' <. ' hPo1 quan O A 3" B. I. A. C, dar.í as sal- não.é simples rotulagem, mas uma apossavam .da capital debaixo 
r~~" predlOs v,zll~ho sdo local onde t , o s.o n a n e n um cons- vas do estylo, ás (l horas, meio reahdadc democrati~a . ' de enthuslasmo e, applausos 
' NOV()- "Ã-;"'I.~';';;'R -- eJt~s se reahzavam. rangllnento. dia e 181l0ras. Bello Horizonte. 12 .- Por das classes sociaes.- - '-D	 Nesse'''''''11, ~ • , _ _ _ occasião da g!ande manilestação momento foi empossado o 
• -PROViSORJO FOI nBI!SD O1!16\!IIHt!l-RO Club Recreativo \. de realizada em honra do Sr. Chris' H. Pinheiro Chagas. O povo
" Rio, 14 (Amradio). _ Por l' li li uli lil maio POSIAS de. couro, es- liano Mafhado, commandanle exultnv~ pelo triumpho da 
&creto de hoje do governo COIIIII De ordem . do sr. presidente. peClaes p a r a gera~ das lIopas . do Ctnlto do re~oluçao Reclamando ele
provisorio foi nomeado minis- IUPI tenho o m3Xlmo prazer de cor.- escolares, p r e ç o s: a BraSIl. e secretario do governo ct~lsantemente os vanguar
tro da Instrucção e Saude Pu- Rio, 14 (Amradlo) - Foi vidar a lodos os associados pa- 10$000 e 8$000. de Mmas, h(:)I~ve uma formahlt3 d~lros. da causa naciona~. 
blica o sr, Francisco de Cam- gres.o o engenheiro E.rnaoi ra uma reulll ão. na ~éd" social C d~ qual partIcIparam 2.000 pa- FIqueI profundamente emoCl
poso otrlm, e~.chef(l de ,!abioele d~ste Club, ás 1I horas, do dIa orreia s para ma- tn.otas e soldados da Força Pu- on,,:do ante o enthusiasmo 

~o sr. Victor K'JDder. 16 do corrente, afim de s~r lelta chinas de costura. bhca. civICo das populações goya-
As praças de nHu-inha Ch f' ~ PI' . - a escolha dos membros !lue N G B . - --:=\~UlTIlilO governo-' nas, as quae.s, desde 22 I!nnos

constituirão a nova Directorla, a asa elrao Belem, 14 (Amradio) - Assu- atrás, oppfll:nldas pela. oly
amnistiadas UI bem como para serem tratados Rua Tiradentes n . 3 miu o governo revolucionari~ o ~archi.a Calado, ansla.v~m
-:XX:~ e18 8 Oleia oulros assumptos de interess~ fLORIANOPOLlS sr. coronel Joaquim Baptista IneonlJdamente p~la. relVln-

Capitania do Porto rece- Por haver seguido pa- para a ~ociedllde. ' U''r.t- ---- - ----- -: dleação de seus dlrCltos. 
beu do .1ofillislel'iú da Marinha r~ yorto União o sr. ca- 19~rrelros, 10 de novembro de _ IIOIDU 175 IIBS I Ci.a ·- . 
o. segulDte telegr!lmma: -To- l;J1tao Cyro Aranha che- o· o . D/perftlll da lopnellfl Buenos Aires 14 (Amladio). Casa ~luga-se a casa sIta 
da ex-pr'lça Que se apresente re de Pol:cia 'Ir 2 Stereta~lO. . 1111' I DII - O - 'd 't I' lã a rua Hoepecke n 5 a 
e _çomprovaí' com ducumen- guard r,l • Que a 1 da- Franczsca Coe/hoPinto RIO, 14 (Amradio). - accusae;Op~:'I;~ ev·I;~o~n e~ tratar na ruaConsl.'lheiroMafra J6. 

t?S a sua qualidade de amnis" h a a a. t:!assag-em .0 Inlaua" 11...." I r 111'11 foi nomeado director em COdigo Entre essa~oa~~us~ õe~ 
tiado, deve .ser remettida pa, i3en lr mlOlstro ASSIS lill • IíIlIírm nap I 8111 a commissão da Noroeste estã a de ./Javer violado a 'Ier de 
r:ro áRJo'pBfIrÔsd:u:e ni:~:: g-!~~lraf Wfá~~~~ara O Sf. Antoma CaflllS do Brasil, o sr. capitão I~:odma do E~e!cito, tendo sido AQUA DE COLONIA 
provare'm ~ qualidade de am: Brasil g-overnador d~s~~: Rio 14 (Amr d' ) Waldolniro Pereira da ~~~e~aloó~i~~~~~~ da Guerra «fLORIL» 
llI.t1ado, só deverão ser re- tad ' 'h C' aIo. . - Cunha. 1iIiIiIiifii- - - --,-- - Ultra IIna'e eon~entradaJ	• tIldCMI para o Rio, depois O. na::> ~menag-er:!s ommenta-se em JuiL • _ - - _. ile 1iIiM~1P líliiin A' ve,!d~ em JÓ~,a a parte 
de previa consulta telegraphi- que naquella C)dade serao d~ fóra o facto de haver SUbscf1pçaO ' _ll-. 111 rl~ ~I SldfllíSSl... 
ca, na qual enviarA, todos OI> prestadas ao Illustre titu- SIdo apurado Que durante FI b 1 O E t d 111t1 . 
cSadc» quo lucidem ayerifi lar da pasta de A<Yri I o periodo r I ' . ca a erta pe o • 5 a O· ' 111 r,::========~
c.çAo da ex-pra~ como am: t ' . ." ~u - • . d evo UCIOnapO, uma subscrlpçlio em beneficio da . <li> de No vembro I ' 
n.t.da40. ura. assuml,ll mten.n~- um os chefes da extmo:, sra. d. Francisca Avltâ' da L r. O CII~ do sr. Oovcmadór ..... 

mente a cbefla de POIrCld da ConcentraçJo na mIO d.. nl!órliíha li ~611 Luz, eMl e Militar lu publico q..e
A LeKilo Revolucionaria o sr, tenente ,~ery Kurtz, quella cidade. pre~arava Irrld. pOr um proJK111 no dl~ 2. por motivo de força maior, nad 111 _ -

lUo, 14 (Amracllo) _ O clt... dete2ado aUXlhar. um complot VIsando e I.Uedda 110 dI. 27 de outuaro. haYef6 m:cpçJo tftI PI.IKio. , 15 
f. do toveJ'110 provisorto foi 	 eliminar 'A t . ·0 Eaqdo. stOOO de No'lflnbro. Com I d.lmtaulçlo do au
o clalmeale lIIformaclo da CheirOU o professor 1Carlos e t °d sr. In OFlf,IO ~MtJllho A, Ik-zcm 7.000 S. ba, porén. ~ com mIro dI dlHeto,... do Buco 
lonaaçlo, SIo Paulo, ela Joaquim Pimenta o sua ml la. Um Anonymo ,000 praRr. as autoridadn e dfmail du Brutl li 008lleqUGll r. 
lActIo RI'II'Olucloalrt.. quo Rio. 14 (Aalra41o) _ Ch . Tambem h J • .I. 5,000 peuou repnJmI. as que .. duOfIo d. orde,ueto..v per
t m como alaef.. o I ••r.! pu tI_.... aq.' o ar. Joa- Rio '4 (A.!~:) ~ra~ Ji::~'--; do ~~ do Hjarcm laÚ.tír 10 deúllu das c.atar.... o IO .nlO obt • .,. 
lt"pll eo.u., oorvo.l.loIo 4Wm Plmem, um elos lu- ~'II CIllaa recoü -.. yO .,....0 . DO 000 troPI', " 9 hQfU da IM ItL Ilma tOOllollliade 4.600:000$000 
Alberto. ~ Lúu • dua N.,oI801aartol de P".lraa o 1IO'f0 10"'...0 .....-~ Mo AIroa UOOO Atem disso. ~slarlt .." PaIIcIo UJllllu, ... ri .,.... do ~ 
OIÚI'CIL ......,. ...... • __ li. ;:. ~~!~ ~,~o NtaNl,olmeatode cr.. 
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