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Empresa Nacional de Navegação HIB~cke 	 te. OSaphrol . sempr~·'viêIOJjOso .,~i 
Transport~ rapido de Ilassageiros e de cal'ga~ com os 	 • . E POSSu!doüa mais ;,'. 

• 	 J~s.tfl alegna.' 4ue lhe •paquet.es «CurJ Hoepcke». «Anna» e «;\lax» O 	 dlrlJooprese'ilteattes- . ' 
_ .- --- - -_•• - _ _ o. " 	 fado. Depois de uma •

SIIIIIs .asals li. s •• s 'Qlres li' J.rtl d.;n,riaIDJolIs 	 O , grave enfermidade, -. 
~ que me reteve no lel- • 
Cf to por. ma,is de um 1 •Linba I'1oriaoopolis-Rio de Linha Paranaguá, escalan- Linha O 	 mez, flQuetem tão <t~- ••Janeiro, escalando por lta- do por lt8jaby e São Flol'ianopolis • 	 ploraveJ esra~o de fra- ~ jahy, ·S. Francisco e Santos Francisco Laguna ~ queza,Que la mesen- O 
• tla sem coragem para •

I • voltar á actividade •
Paquete Cari Hefelle, dia 1.1 

• ' " " Em tão ~olorosa e af~ D
G thctlva sltuaçao o meu medico assistente ti 

Paqllete ..... dia 8 Paquete Mal, Paquete Mal, • dr. Ivo de . Oliveira aconselhou-me o uso • 
dias O do .esple!1dldú SAPrIROL, e logo nos pri- • 

Paquete cara HDeIlCie, dia i ij dias 6 e 20 2, 12, 17,27 ~ mel~os_dlas detrata.mento com oSAPHROL D, 
O sen.tl tao accentuaa.as m.~lhoras que ao ii- • 

Paquete lIIa, dia 2:3 • nahsar o guarto vidro Ja me sentia forte, . t 
Saidas • alegre e diSposto, te!1do aug'mentado 4 ki- .. 

Saidas ás i horas da mailhã Sai das ás 22 horas ás 21 horas 	 O los de peso. MaraVilhado com o extraor- • 
O dinario resultado QU~ colhi com. o abençoa- • 
., do SAPHROL, envIO-lhe a minha photo- •A viso-~~~~c~cm:ir!mr:i~~i~.de passagell'os e curgus é fello pelo 
" graphla e attestado., dos qUll.es pOde fazer •

PASSAGENS: Em vista da grande procura de accoDlDlooaç-ões em nossos 
\':!pnres. sci(mtificllm08 /lOS srs. interessados que 5Ú assumiremos compromisso ' IMPORTANTE G o uso Que lhe convier.. O

Porto Alegre, 23-6-30.
CulU .1S cnmmodos reservados, até no MEIO DIA dn saída dos nossos vapores. ., 	 U 

O!<DENS DE EMBAItQi.I"::-Pafo [aciiidade til' serviço só d81'emos ordens Pllenll - (Ph~l)ix é o unico • Zticí~~f:e~:ci~I~~~Il~~~''!:YO~ZtJrdo. 
tle eml>arquc fité ao MmO l",lA da saída dos nossos vapores. nOl)ne ~~ Jegltmlo emp!as-" . D~ ,ccordo com o alleslado acima declaro que, fonnado o •Para p:!.Ssagcos, fretes, ordens de tllUbarquc '!) demais informações, com os tro . EXIJa na pharnlacla o. d..gnosttco de 11m. PLEURISIA, "conselhel ao pacit'nte o liSO do •
propricwrios norre Ellplastr. Pllenil O.. preparado SAI'HROl, ~o lado da Iherapeutica do ar, Muito • 

Carlos Hoepcli,e S. A. mais antigo! o mais u~a-" aproveItou o<lo<lIle; e hOle se .n~~~r~~~ta~~r~f~VEIRA • 

Rua Conselheiro Mafra, n. 30 do e o maIS conhecido. Em todas as Pharmacias e Drogarias • 

!2i@:~!2liiImml2l121~lmmlilmlml~I2II2l~l2Iml2lm 	 -- :.OOGO~~~$~~~~~~ ~....O: 
'. 

~ 	 li Aluga-se 1T~~lQcuai!~gse :;:;N~ 
~ ( 1 d · t ]{[ t P I· I 	 com121 commodos, pensão,~ ,-;·e] () 11 11 110 I-e(' ia ~ para iamilias ou moço de til j.li.; , .1. , .. , I til 'I tratamento. Os Quartos
121 ____ li! tem janellas. 

12I li! ~ tratar a rua josé

121 18 DE NOVEMBRO! 121 Veiga, n. 21.
I 	 I Agradecimento-e ~,~~~~~~~~~~ 
[tJ Dia de festa! Dia de A1egria ! [li .. , Missa , õco o••• 

li! [tJ Hypoli to Hellenico Per~ira pro· • 
 I
[tJ GRANDIOSO SORTElO' 121 fund~mente sensibilizado como 3 

liJ ----------------~ 121 falleclm~ntodcsuaespos3Placedi, •
~ IA! na Rodngues Pereira, agradece a • ' 


i'ara Que iodos venham em iemoo Quitar as Sl:as cadernetas liI lodos que lhe prestaram seu (OH· . 


e iazer novas inscripções, damos a segui r a relação dos pre- !XI forto durante a enfermidade de e11 . i sua esposa e aos que, enviaram Q~ 111IOS Que vamos distribuir no proximo sorteio (Dia 18) sem corôas ~ pcsamcs, muito especi.

li! outra contribuição a não ser a de costume. almente á Brigada Militar Gail- O

121 cha, ora nesta c,apital. Aproveitan
' f§f --1- ~~r~lt~~~ol~~~~~:~~~o~:~!c':';'iZ~~ " I 

r2I 1 Premio de 4:830$000 [tJ de, _pa~a a missa, que, em ill i121 liJ tençao a alm~ de sua querida es· .,

!2l 1 Premio de 200$000 posa, Placedma Rodrigues Perei· ""
I 
121 1 PremJ'o de 100$000 ra. manda celebrar,segunda-feira, .A. 	 •17 do corrente, às 8 horas na Igre· -=r 	 • 
' . 	 ja de N. S. do PartO, confessan. "li 10 Premios de 50$000 121 do·se desde jà, agradecid(l a to- 111 	 •

121 	 liJ dos que c.mparecerem a esse 0.· O 
121 10 Premios de 30$000 [tJ acto religioso. _ li 	 • 

I
121I ~~ g~~~i~~ ~: ~~t~~ [;]1 ' Or. Pedro de Moura .•.... : mamG~a~~~~r~lP:~~~~~~Ó~~l~t~~~~~~ iferro :: 

ADVOGA!)O.... rei dos l'emedios para resfriados, tosses 
R J ã PI e bronchites. E' o preparado por excel

lia o D nlo, 11. 7 loncia, . empregado em todas as moles
~uita 6 j SQn ~ÕQ8 ! (Altos da Pharmacia Santo 6lIl tias das vias reSPiratorias..•1 A' venda em toda parte. '(CO 

Habilitem-se ! Inscl'evam-se ! Das 8 ~~O~I~"~O~as 13 • 	 •t A uni~~r;~ ~u;I;;;;r;;;n;~;tr~;ilnariOS ! Slnh:a:' I: :~;~riaS ................... _ •• 

Tudo por l~PQPI 

Não hacomo"i;'a'Ufeditó 'Muiôô Pre~ial 
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A mais joven revelação de L'ij DAI, I' ·X IIli... .tiias i o Estado heroismo brasileiro ~ aDia0 ..,o..na lI•• 'I 
Diario Vespertino O tenente cos-;::'e,re/,. fez-ae o "OOX'·IIE'.WZOO UM "'00 

_.~..!.RT ..... revo/uc/ona,/o com , • • nnoa de ed.de o 50 MOM'OS SOIIRl: 

Dlreclor: ALTINO FLORES Rio. 13 (At'ffiPOSYlI) - Dill ~ Isargenlo Antoolo da CO$l' Prr· TELEGRAMMA AO CHEfE DO A"8TE~~:~ O mu
de julho de 1924 - Num minu- relra, tirO!!, ",rdldo. !1D lIIC'Io do 	 de ~dro.o.\'l!lo ~f}OX~ ame. 

Reducior: \to. como obedecendo a um mo- mallagal. Valeu-lhe nlio' te! sue-I , - GOVERNO PROVlS0RI0 ri__ Delt<- porto" 18 ~O-
CASSio L. ABREU vimenlo mt"canico, todas as ruas cumbido aos ~orroresda f?me al- _ , 	 ru e 7 nUllutOl. depola de 

' . O 'Ie praças da Paulicéa se enchc· guma~ melanCIas q~e haVIa pelo .',-' voar dUl'llllt.. 00 lIlIollt• .o
Gerl'nte: ,TOAO MEDEIR S ram de soldados I' dos canhões malto. Reencontrou a tropa , - bre a HollaodL O apparelho 

ASSIGNATURAg: saiu a !ronda lonnid.lVcL De mis· Cena vez. quando os s'lIJa- Rio, 14. (Condor).- O Cheio do ao erno ProviaOrio re- I va a .eu bordo 20 pe_ .. 
35$000 tura com a farda amarel.la, do~ dos de loda a colllmna. Já est~- cebeu, de São Paulo, dOI ..... r eDeral ~trllel Colta e co- roa. 

~~~slre 18$000 sold!ldos, os trajes dos CIVIS se vam esfarrapaltos, qllasl famln- roneis João Alberto e Meodollça , Ulma o .egulBte tele· O ~OOx" DEI.XARA' A.MSTOt 
$200 vi:lIn, logo, de principio, às cen- tos,. com os pés níls, ~mhornal gramma: " ' . ' DAH mA MA1Qtl 

Numero avulso - tenas e centenas, empunhan~o vaz1O, e parcos de mumção, che- , eTernos praz('r com ua.lcar v. Ex., preuto Cbel tiAvRB.MOfa _ AA autorida
...3 Off"' s á todos as suas armas, no maJor gou ao acampamento o general Forças Nacionaes lançamos hoje Legião Re...oIuclourt~, des daqui ~cebe.ra.. I talo"': 

Redac......o e. Icma ardor da peleja que se esboçava Miguet Costa e ordenou que se que foi deliranteinente acceita"populaçilo. ,Lançamoa"ile- " li 'di tI' d> 

rua .João Pmto D. 13 renhida. A trovoada d.ls balas lormasse lima escoU. para pro- guinte proclamação: .1\0 Povo-A revoluçllo, victorlosa !Daç o"OOX?' e ~~ e.a,..... 
Telepb 22--Cx. postlll 139 quasi abafava os vIvas :í rcvolu- ceder a certa deligen.:ia. O es' nas armas, deve levar avante a 8ua obra de regeneração ~u~o - áíí j:h pa d ..... 
'-' ..' ' .. "- çãO.Os medrosos prnCUlaVal1l \ colhIdo par~ a command;.r fOI oInacional. A revol/lfiío nüo póde consistir numa derrubada de oc- er a~ r': Ol'N' ......___ 	 :!~ 1 -- abrigos. invadindo casas e fugin- joven sargento. C/I{lOl/fl'S de posições para dar lorar a um assalto a essas mes- ~~::: to~!;-eOm êaf:hõt. c e.

1111' do nos vehiculos que, CI11 car- Atacad~ ~om a Sll.' escolla r!e ,mas posições; o povo fez a revoluçllo em ,nome àa justiça. - •111 111. I UIf" reira louca. desordenada, CI uza-I surpreS3. ,OI preso. . para ser assegurado o seu direito, a liberdade para cha- LENA BERNSTEtN RE~A 
...... vam em todas as direcçücs. A I. Com outros c?mp~nhelros de mal' ás contas os delapidadores da fortuna publica, para o UM RAIO A INDO-ÇHlNA ,:N;:... I .. .... cidade vibrava. Os nomes de , jornaja rev~llIclonana, o sa~- ajuste severo com os a8sambarcadores de privilegios, para PARIS, 13,- Annuncl8m ~e 

.... , .. 1I11III1111 1'- lsidoro Dias Lopes, MIguel C:0s- gent~ AntonIO da Costa f.errel- punir todos quantos, abusando do poder usurpado, espczi- Toussus-Ie-Noble q~le a aVIa

• til'I I a"MU'lllnl H Ita. Cahanas e outrú'; súr,:;:am'l ra fOI mandado para o RIO. O uhavum as garantias individuaes " collecltvlu!, ó povo rez dorll I,P.I1R fl~rn"t"lD ~reten-
....... c~am pronunciados com el~:hll' documento I)ue acompanhava '.ls a revoluçãú para afastar definitivamente do poder todos de ,levantar voo amanha. és 6 
III1[IIf slasmo pcla trop~ em rebelll~a. presos eXP!I~ava que Ant~mo os politicos prnfissionaes sem dlstincçiio de rotulos. hOlas. com.. destino._a Jsues. 

. . Na praça da Se um l~p.lZll1h o I c:,: um mCI:HillO . <cxtraordll1~' Da victoria das armas não se conclue que a acção re- de ondc le.~ntará ~oo em de. 
Cuntlba. 14 (Con~or) - ,pára. Par, cc interessar·se pelo IllIamen.te pengoso a o,rdcm I'"hll- volucionaria tenha chcgado ao seu termo, que 08 comha- m~nda de Salgon..~ena Berns

Consta Que chegarao. por 'l movimento de pel~tües e pela ca>. RIgores da legalIdade.. tentes possam dar por findo o seu trabalho, que à Nação, tem, segu~do alIJrluo~, pre
este<: dias presos, o ex- passagem das machll1as de tirOS. \ Da Casa de D~tellç~0 passo11 milagrosamente. esteja reintegrada no uso /l gozo das slIas ten~e realizar uma hgação 
P -:d t' A-' 1 ' 0 Car- Sorri. O espectaculo atllahe·o a- o JOVC" revo!uclonano para a prel'ogativas inalienaveis. lapida. entre a Fr~nç!1 e a In 
r~sl en e 1I0! S ",d•• mais De repente. põe-se a, iih~ de Bom jesus. L~ t:stavam Urge consolidar a victoria_Com a conl5cienciu tle ltUéfll do.C~m~. Sua prImeira etapa 

O1.argo: O ~eu filho ~ O corrcr. Atravessa a praça. corta vanos chefes do mo~ullellto. co- n[o pódc mentir aos companheiros mortos, COIll a energia será a Cidade de ,:>\the~,as . 
ex-seCl etal tO do . lnterlor. lima r.lI~ e Ultra cm casa. umal mo Juarez Tav')fa, DJalma Dll tr.1 de quem lutou de armas na mão, com os olbos fitos no A PARTIDA 00 DOX. DE 
Sr. Rabl:!n~ .Iutllor, qu.e voz !llfhcta d: mulher chanld-o. c olltr~:" " Brasil novo, com a singeleza de quem nunca faltou á pala- LISBOA. FOI ADIADA. 
haviam IUl!Ido de Cuntt- - . Que estas fazendo na 1113, D~stlllavall1 AntOniO a Cleve- vra empenhada, deliberamos fundar hoj~, como farão os " BE~~IM. 14 ~ _<\ partida cio 
ba na madrul!ada de ;; memno? _ 1,landla..T~~o e~tav3 prompto, nossos companheiros de todo o Brasil, a Legião Revolucio- pOX . ~c. L~sb~~ I?ara ,o.s . 

· -. (Y _ - Vendo a Revoluçao, re~I)On- ~ependJ3 ~Oll1en,e da cond~c- naria. Nós não somos contra ninguem, mas somos a favor Estados t:Dldo:s tOI adll!-dll, C:s-
O t bde u. u 10 e lO~a\11 .a".o deu elle com toda a I~aturahdadc. çao. Duas. ~loras antes, pore~l1, do povo, do qual tudo depende. perando:se qu,: 50 ~e de agol'a . 

ra detidos el1l Sao .P~ulo: De novo, ganhou a rua, metteu-se a sua. famlha, valen~?se da fIl- Esteja o povo dispõsto a não consí'utir que, depois de no proxlmo dIa 16. 
O sr. Pedro .-\1JPI~) .1:: entre os sol~1adcs, ~comf'anhou flu7ncla de 11m pohhco, conse- ganha a batalha, lhe seja arrebatada a victoria e ninguem GARDEN CHEGOU A SVD~EY 

apontado COIllO o pnncl- cst~s, de~ vIvas ta'1lOem a Revo- g~1U sust~r a ord~m e o joven ousaria ludibria-lo outra vez. SYDNEY. I I - O .avuldor 
paI usuirutuario do cele- IU';!1? e hcou a combater. Um na? seguIU, DeZOIto mezes ~e- p()VO de S. Paulo! Coopera0 pam ass.:.gurar a continui- Gardenposo_u ne~ta CIdade ás 

t 	 d :\htadou" ofhcml que commandava. a s~c- pOIS d~ começada a sua. VIda dade da Nação Revolucionaria . Ide hoje p:ua o vosso 14 horas e :)6 nunutos. tempobre cont ra O o. < 5ào de. metralhadoras, . na qual tão cheIa de lal1c~s emoclonan- trabalhe, cada um de vós com li faixa vermelha no braço, locaL 
ro Mode~._____ fõlgf(:SS io ra ~le nH~do .lan extra- tes, rccullerou a h~erdade e re- expressão da certeza de qu e está dIsposto a cumprir a NOVO RECORD DE VELOCIDADE- d d IIho o rapaZlll~lO. para a sua fren- tomo.lI a slla profissão n.... com- sua missão. ENTRE NOVA YORK E HAVAN.~

0SRIJOS IByerna oras os te, olha·o mUIto e p~rgullta:lhe: merclo. . , Povo de S Paulo! Ide a8s ignar \'08S08 nomes no 'ivro NOVA YORK. iB - lO avia
-	 Que edade tens, IIIl'nlllO? _As pelejas, as pengosa.s excur- da Legiãq Revolucionaria, prumettenrlo lutal', a eu~>v de dor Frunk Nuwks. dirigindo 11 

[st'dol:: - Dezeseis annos. soes pelo sertão b~avlo,. lod.o todo sael'ificio, para integral r enovação da Patria.·-Migucl monopIano "Texaco 1:~". par
4 • - E não tens medo? aquelle drama guerreIro lám~ls Costa, João Alberto Luiz de Barros, jOtio de Mendol/ça Lima.--- tiu ás 8 horas e rIO minutss.

Rio, 15 (Amradio). fo- - Se tivesse não estava aqui. se ~pagaram de sua memorlla. Séde central da Legillo, edlflclo do Congresso do Estado, para tentar blltcr o reeord de 
ram ho.ie nomeados os se- - Qual é o teu nome? pelxou a casa, uma pequena 0- 1, Prãça João Mendes». velocidade entre Noya York e 

. . , . - Antonio da Costa Ferreira. j~ com que se,estabelecera, e par- Havana. 
gumtes mten entores. . . !lu para São Paulo. Desse Esta- O piloto americano chc<ToU 

Sergipe general Jose Uma tUIÇ~ cont!3J1n approxI- do seguiu para Pehtas, e,afinal, á 't I C b . 18 h'" 

1 · .' P b 'lIava-se I!,o otllclat teve de dar Portl'l Alegre, onde a revolução 	 capl a. ·u ana as . .0rulI 
C a alans! ernam uco, l ordcm. Esse orfieial era" te- o encontrou no dia 3 de outu- e .~4 nllnutos. estabelect-ndo, 
Car~o~ Lllna Calvél.cante: nente Cabanas. A secção. de me- bro, prompto, de novo, para ~:~~;d ~~~el~g;o e~~~~r~ ~ 
BahIa, Leopoldo f\maral, Irathadoras estava prOJl.lmo aos comhater ao lado jo seu general A unI-ca atI-tude .d f>t ít I P ')4 h 
Alagoas, frei tas Melro; Campos. Elys~os. . E combateu, marchou, resoluto; ~~I~'ô~r, u z. com - oras 
Amazonas, Alvaro Maia; An~onlO _da Costa ferreira. o com a sua antiga tropa. Havia _ ._..:.._________ ..___ 

'b A t N - rapaZinho tao deslemld", ~omo ulIla differença absoluta: da vez -:XX:-· Y d
P h 

, 	 r~; RIO Gr~ndt! ~o Sul, com a troada de canhõc~, a ver IPaulo; mas, agora, era a entnlda para as criaturas que ainda não estavam sulficientemcnte 
Inneu Joffre; Para. t~nen- matar e l\Iorrer. tal\liHari 7.0 U-s~ " triumphal. . preparadas para ella, é esta de se tcr de manter \lIIHl un~ MO~i1i.a deJa~aran.dà na 
te Cardozo Barata; RIO de com a tropa. deL-se helll fez 'se E no punho, caIU o mais jus- atitude leal, enfrentando todos os probl('mas. rua Ollile heliO a ra n I~~.. 
Janeiro Plinio Casado' um bom soldado e era Stlllpre dos \ tificado orgulho, o moço osten- Er~os accullluiados nus ge!açoes passadas, Iwl(~ . eles· Envolto em cham
Pi"uhv' capitão tenente que formavam nas vang uar.las. tava o galão de tenent~. con- conh!lcllll!lnto ou pouca attençao dnda:\ l',,~ponsablh~!ade 

... I-L' - . 'C ' . 'f _ Comman~ava ~ sua cnlumna o, quistado t:ntre o troar da metra. da vld~, !ornHl!'am um typo humano e~l constante I~CO- mas 
Area eao, eara, er então major MIguel Costa, lObO lha e a marcha gleriGsa para a her~nclU COIllSlgO mesmo e com os demal~, Um typo 1118- Ntlva York. 14-· O apparellw 
nandes Ta\'ora; e Mam·· depois general da revolução. Iconquista da liberdade tavel, osci1lan!lo entre as suus ambições c os meios de as do aviador Donaldsoll Weyner 
nhão José'Luso Torres. Quando tinham de chamar o E assim foi esque~ido (\ 501- I'ealizar. Um typo scm razõcs sérills pa!'a delinir 51WB reso- quc tcnta\'a bater o record mun
,. soldad(l quasi mcnino ~ IIào o la- Id3dinhc; "N~nell» de 1924 substi- luções. Huctuando á mcrcê daI': cOllvelliencias do meio, dial de permanencia no aI ca-

Divorcio no Uruguay ziam peio seu nome. O seu rosto tu ido pelo hoje pritneiro 'tcn~ nte sem sabcl' com cel'tezu que tem C) dil'eilo de lhes fa?er hiu em chammas nas proximi
. Divorcio absoluto-Conversão de imberbe, a Sl'a ~slatura pequeni- .~ntonio da Costa ferreira. lace, de se l'chellal' coatm elIas t! de us dominur. dades de Brooklyn. O piloto 

desquite em divor{"io-Novo casa- na, as SU<lS coisas infantis pru- ..._. ____ .. ____ . ...... ..__ Esse typo de 10J'l1l1lção hesitaute, sempre tactcando a além de queimaduras recebidas 
ment,,-Solicilem informações gra- vocava na sua tropa a mais fun - solução dos problemas pela sensibilidade dos seus interes- numa das vistas soffreu fractu
tis ao sr. F. Gicca Montiv~déu ou da symilathia, que o 5"" denodo, ; ses mais urgentes, servindo,se d,l vida de seus semelhantes ra de Ulll pé. A 'causa do desas
ao~ re~es:ntal~t.cs no Br.asll sr 01- a sua dispos:ção de avançar sem I Grupo depara della fazer ponto de apoio li sua, desvirtuando, por tre não poude ainda ser apura
~~lI/P:~I~I~~a-a~a~~~ S~~~~ pre mais e mais IlIspirmm. :rra_ ! 	 il;nol'ancia ou perversidade, ~ generosa noçã? de ",~lida- da. 

~il~if~aR~v~~i~~!e:~o~ranco. 133 ~,VV~;-I~~I~~1~7:~~: ~i~~pa;:;:~~ couro t~,~~a?,~re~Y~rvnctni:~fe n~~~sJ~~~:doden~Ob!~~~vS~rhe;a e N~ Não serão commissiõ-" 

", . ara) a •• n enor r avar um soldado vellio, acostumado Ipassada iôra uma retirada de S. Uma das grandes difficulrlndes da Nova Educação. en e-se 

--:::---::---'----~. -- 16 annos. Fora a S. Paulo, leva- -0- ideacs de boje. nados em tenentes 

C,"llneS devIst.idores de pela sua indole aventurosa .l Vende-se um coo1- Cbegou a êpoca em que, para se viver sem crime, é Rio, 14 (Condor)- O sr. Mi
" • Deixar.a n~sla capital a sua ve-I pleíamente novo. neces~ario B:pparecer cada um eom a sua atitude definidll, ni~tro da Guerra d.eliberoll que "f' 

Londres, 14 - O cor- lha p~oge~ltora, a Sra. D. Jose- A' tratar á rua Bo" pl'opl'la, :erldlCa,. desco~e~ta. . , ate a regulamentaç~o do decreto " 

respondente da , « Exchan,~ ~!lli!~;f'~~;n~e~c~~::c 1~1l;~~~,:~, Célj'UVéI 11, 69, ~~~~, ~~;~::~~~,°l'~!f~~:te~~~~~: dJ: !~~~ag~~~~~s :~]~50~eal~n~~sNJ~e~~~~ a~~ 
2"e Telegraph Compan~ tsman', Sr. Marti nho da Cost31 deYol'mnções, os vicios. RS enfermidades de outros tempos, nexo da Escola Militar do an- • 
em Rangool1 annunCiél f;rr:irJ , Julgavam·no morto, con-, SoHreu a amputação de que não foram corrig.iaos e que ~gora rari~m escan~lllo. no ~e 1922 seja~ incluid.os no 
que morreram centenas vlcçao que se firmava pela au-' . aos olhos avidos de cOisas puras, hmpldas, mtegraes' O refer"io estabeleCimento slmples
de pessoas durante oS cy" sencia. ab~o)luta de nO!'elas d~l uma ~elna mal tem consciencia de sI. E é susceptlvel de sentir jl\l<lor.mente co,:,o.alumnos e não co- . 

0 
clones Q~e varreram. a AnÓo~~~. foi a rehrada das tro- \ Porto. Alegre, 1.4 ~Condor)~O ou IllS2existe um remedio para essas victimas do passado:' r.°te~~~~r:lsslonados no posto de 
costa occldental do ~alxo pas r~voluclollari<s de S. Paulo, academlco de dlr71to Francls.co es[ol'çnl'em·se por uma trausformação, custe o que custal·. I - - --------- '--. 
Burma a duzentas milhas sob o com mando do gene'al 1>1- Brochado Roch.a, fIlho do eX-In- Porêm, de accordo com a realidade mais recente. Acorda- Enbal'toram para 
a noroeste daQuelJa cida- doro Dias L()p~s , os combates e! te~dente Octavlo Rocha, solfreu rem com a bôa vontade de sentir em que ambiente se R . "' ' 
d '·A, ' d d d Kv I' tudo mais que se relaCIona com I/ hOje a.amp,u!at;ão de ~ma per- encontram,. buscando saber de · qu~ m.od? pÓdcni" lIel1e si-. e.c~ e 

e. _ ~~ a e. t: -au" o movimento de 1924, ainda não na .devlde a Infecção . ~lfIunda de tuar sua Vida, sem commetterem a Indlgmdade de · utt~'nhl\' RIO, '15 (Amradlo) - Embar-
Pyu ' !I~OU mtelram~nte foi esqlle~ido. Dessa relirada Ifernneat? por occasl~o dI? ata' contra qualquer existencla contlgua. . caram hoje presú" ,com destino 
destrU1da, estando \11llha- desses combates. o que nos im: que das torças revolucl~llanas ao Conliálem -na!lature?lá humana, que produz, caIU abull - ao Recife onderespôi1derãoa'pro
res :'(,te,pessoas. ~em .tecto. porta dizer é que '~enen' parti· IQuartel General, no dIa 3 de dancia.~-t~,!as':as,,-9()i,I!~8 Q0ás .e' be~I~, quandO él':~.II Il1l\lada cesso ó sr. E~rico dt S?,uza Leão 

Múifos <" navIos surtos c~pou sempre. DepOIS da traves- ' ?ut~~!.o. por,um!l;:!l0ilfllinça"com~le.ta, . Acredltarem :,que YI!I _ ;pena t: ~amos ~re!tas, ex-c~~fe de p~. 
no # 'õ'Mó' na . aga. . n.i, ' . a . '. .'.' maio.. profuDdol da' sua la ãaPt. ll:q,: p,elc) h~I!I :.; e eX-.. ...PKtor g.e t;.,..' .da P~h..lifr r.a sla.penosa, dos in~"arraveis mar-! 1'ode...... ... ndar sarar todos. ~	 aç, Ins . . ..a 

.. " " ;: . . tyrl.os que a morte -seguida de !", . ,. . ..~,' ". gos_~o . de partlclp r fra« nJalmeate na cdlllcaçã.o de um c,a(!~Pen:!a_mblK'O. O~"reSQsvm. 
Negocio de oê'ClIs/ão: mll~tos soldadôs .marcava, por ,. "~o Iivremente'·futu.rofavOf,!V I ú gere.qoo. qu o terG.o de habItar. jalnkOfll~hados d ....u~.:len~n.....t ... .••...e . . . ....e _... - Iu rros Qf~o.,. ("Oh.un.. MI · - Enio exl.t mala ne,lllluma .oluflo. Porquo p rm - do Extmlo, um *,-rgento e t es

VeN02-se __ bt.. .-tlIdll CUr l UnI•• trut~. 101 p~"r.. Rio, I~ tAm~) - O t:X-de-<1 D r f).ID alútud~ paNl". lI1orrer, E • ~pcele bumllo cotb. .. '. :.~. , ;.. , 
~ "'tpt-Ada (~<k~ r -o- proxJ I-d.du d. Pfrapol&. A~· p&l~ pot' Pe-rn&mbuco fII". ""- IIlnd. 11.10 c.~ dQ 1&1 modo d K41 erads que ae)a capai da li Um"'" c~., .. 
IJIadot YI .. "Aldlrda Joio Ir.1., dUlanle dlu e dl~, t(lIdo nibal Pm~, rccdIcri·ulvo con· t ntatlv. d querer retrGirad.r, com a Irrt.arla elperança 1"'18 «",." n rua 
p~~.. . ItIII.f IY _ .... ouoa CQGlO urUu lIma UI'IUI !lIca or- dl6CJo JW"' ~fle«r livre no de Impdr • mareba bero~ea do mUJldo o claudlolnte com .. Blurnenau,n, 10 
rw& CoachôlO Maf:ll5. dJnaria, .Nellfn ', 011 ~dbor. o peiJ. plllO de lU.. .eerel&a e dHllonfOlU muUIIV~ea. C. M. A trat3.r na mesma. 
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o BSTAOO-SabItado 1~:te Mo~. 1_ 

L~t~na ~~ Esta~o 

DE. 

SaDia Catharins 
Uiatribue 75 '1. em premlo.a 

S! 1 &ctraeç4o-Pl,ANO AR 
2() de Nonmbro 441 1930 lU I~ Itor.. 

18 a:rlbaru-21)IO prcmlo.Poupe. v. Exc~in , 0 16.000 bllhell" I 17$000 
)lI'DO 2S por c Dto 

. • ~5 'p~r cento em pn'~,i,o.PREMIOS ~ iío "e e:\qHe<,:H, de qtW () :-;pu {',U'l'O 
I premio ,de 100:000$lIH' darú mag'uitíeo resultado si 1 10;000$ 

CIlllH' Çft1', hoje. a eort~ nllli.1' a 110\':\ I 4:000$ 
2 prcmloH de 2:000$ ~ 4:000$ 
5 I:000$ ~ 5:00õ$ 

10 500$ " 5:000$' 

ª 
20 200$ , 4:tJOOf 
60 IOOt 6:000$' 

850 tlJ$ 34:000$"GASOLINA 400" 800 g~~~'ir~sUpr~~?~)~~; 40$ 82:000$' 

1750 premios DO total de. Rs. 200J:OOO$ 
Havendo repetição nos dois ultimo algarismos"dos 

flrimeiros cinco prcmios pas~arào aos nllll\l'WS immCdia. 
tamentc superiort>,s. ' ,",s,' a ma\s ttQ'nom\e.a ')s concessionarios ANGJ<;LO Ll\ ltOR'rA & CIJ'. 
A dminist"'H~áo-FHAÇA 15 DE HUVI:IBBO J. Zi 

Caixa postal n. 50-F1orianopoUsj\, ma\s SOlte !De t'l.lltQsão ~a\l\à.a 
f-( ilM-r NI;-"R0-\y';:-H'-; l--;'l I "'-"' '''-'N--10-II~- - '~TO NTO :d lJ~~; li r I i! IL ' li!! 

Em ,'ista du suu gl'ande economh:l. 

suppl.'em-se, actualmente, 


com fi "-iOO", todas as empresas de 

omnibus do (;apital, do Interior. e
f~D8r~o H~rn ~f'8Dde párte dos autos de 


lJI8THIHUIDOR Flor18nopol is~ 

Rua" João Pinto, 10 


~ t:2~:%\~)iC)}·XJKXX..'OC+.'n.···~C~)o~)(~XXX)K)()(()'{n~x ' ;:J(;)O,'.:).'<)(>XY 

1 COMPAKHIA DE NAYEGACão 
; LLOYD BRASILEIRODepure ••• 'Ai' g'~';" 

fi,\\ !
Fortalefa ...."'.~t"'.il'~.~'~ I 

~~~~~i~"""::':~) J 

i VAPORES -ES~JERA1~S DO 
SUL E DO NOR7EiA ugmenle ~íl U P €l:; = 

I 
I 

COlJllllafJllllJ!te All'ilfl 
Ch~g; lI'á do norte no dia 16 


Com o tratamellto-- pelo ElixIr de :,do corrente sahindo no, l11~sm() I 

elia para os portos do RIO (Jlan·laname, e doente expedmf:nta logo uma I o obaixo·assig-L:. -.- dOI Tapes, Munioi"io de

i de, Peiotas c Porto Alegre, Pdota5, Estado uo Rio Grande do Sul, vem por meio d 'este relatartranafofmac;!{\ IM aeu cAtado ieral; e i Recebe cargas, encom'llcl1(las .'os uma cura extraordioaria que ob:e•• com o famoso -ELIXIR Dfappetlte lIugmentll, • dlgutiio 5e tu coa ivalnreêo~II?,~/~~~~};~ISRifJptr INOGUEIRA-, que V. S. em tão bÔIl hora desc"briu, Soflrendo .~.r.dUdade (devido _ araenlco), a c6r "durante lon~05 9 anoos de um cancro .yphilitico, tcndor""rddo todo1 Chegará do sul no dia 17 elo"rna-De rozada, it rOll'ito mma frese.. naril, parte do maxilar superior, amygdalas e muco!a da garganla e 
mether d'.S>611Içio parll o trabalhe, •• i correnie salrindo no mesmo dia lendo exgolado para a minha curti os recursos dil scicncia medica, con. 
hrç. ..s musculoa, Ih_ rcalatetlCle • l

a 

I
,egui, d,,;:>ois de longo soffrimento, curar· me com o uso do grande dei tarde para os portos de Parana· 

i 

gu:i, Santos c Rio de janeiro, purativo d" sangue - ELIXIR DE NOGUEIRA. , de vossa prepara'ui•• e re:piraçio fseft. j Recehe ('~rgas, enC'omml'", 1(i a~, . çâo. A doer•.;. cruel fozia progressos assu.tadore•• quando comecei ..

O doente t.....-.e tlerMCellte. .... valores e passageiros. i,1fazer use do potleroso remedio,cedendo aos poucos aI;' que hoje graça., 


.....0, ul.te ..... UIINÇ" .. IteM ..ter I • Deu, e no \'OS50 poderoso « ELIXIR DE NOGUEIRA, estou ra
COlI/lTlalldallte Capella 
Chegará do sul no dia 19 do.1IIt.'nlot."el.,' C ., EfIxIr ... I..-...e , e I : I-:lical "completamente curado, causando grande admiraçãO a, todos que 

-.Iee 4Iepuratf"o·tOlllee, _ ......... Icorrente sahindo no mesmo dia ; me conheceram em tão desanimado estado, devido a gravissima mole.
a tarde para os portos de Pa· I tia que me iR consumindo. E' preciso accrf:scentor que sou pobre e .............tram e ....... ~.r.. ranaguá, Santos e Riu de ja
 ; durante o meu tratamento nunca dei"ei de Irabalhar, exposto ats rego.......<tftJe~ __ ....... .. neiro. 
 i 'e. do tempo, ,i.lo ler a minha profissao d.. lenhador da. maltas, 

............. lU , José Maria Pereira d. Silva_ Recebe cargag, encommendas, 
valores e passageiros. T e'lemunha.: Setembrino Chagas e Thomas C(lsta........ ' - 'AUIaI - MelORDA 
 AspiraI/te Nascimel/to 

! . ELI XIR doO DE NOGUEIRA· Pbarmaceulico·Chimico
Chegará do norte no dia 20 I jOAO DA SILVA SILVEIRA é o unico de grande consumo e que

do corrente sahindo no mesmo i é encontrado em todo o Br..il e Republicas suh.mericanas.
dia ás 22 horas par~ o porto 

I PUdf>I'OSIJ Rlltl-IiIYi,l1Hltico O auti-l'houma..XDt~~1).- de laguna. " 
JIC Recebe cargas, ,encommendas, tlCrl-(ü'aude delUIl'attvo (lO snng'Uo 

, . ~ valores e passageIros. 
A sciencia por seus mais 

~ autorisados representantes 

O lalenlo,o medico e competenle bactereólogisla, cIr. Arres 
Maciel, formado pela Faculd.de de Medicina do Rio de Janeiro, e,,

TTint.~ annoe de in1'ej !'.y~i.. interno dos ho'p;lae, d. Cruz Verm.Jh. Franeeu, Lariboi.iér~ e Vai 
..U~:~18 silo o me-lhor ~bnl..f· de Grace, de Pariz: -Ane.to que o GALENOGAL, do dr, Frede, 
pa.f'!l preferir J\:lnli~dc jJe rico W. Romano; é um preparado e/lic., nAo som.nle no Iralamenlo 
landfe, eempM qUP. b&J:a. nf'C'l"S' de uker•• 'yphililíclt e do rheumatismo em .uao forma•• COIDO tamoidade d. Irfttu ou ""'heU••.., 
OI e&OOlloI. Limpa.__ da Clf.ifp" bem em o"lr•• affecçOeo oriund.s da impureza do .lnRue, tendo .in
..o a· di... de nao. ,011 ub('Uoa d. ' a recommend.l·o a ab,olula aUleucia do alcodl. .empre peroiciOlO...:m de cahir, ' íinpedi~~o a e prejudicial ao. organi.mo.. No' al/eeta o ellornaRo nem OI iulesli

oo.; , podendo Ie. lHado inde6nidaménte DR AYRES MACIEL (Firma:!t1"~do;~~ ~:;::; ~ .e~óiilíe~a. ' ,""i..~ ,.:0,,>'. Da ~ brlmeos. ~ 
N.. __ \I. .. 

O atai. ~colllelhado dip~!.livoe , tonico ~ langue '9uel!c 
_1eOI<'ia ,..IA • -  " .. OI OI medicol.'mai. "ieeomuielidá'm,pela enerllia de~ MU.' eflello!.1e 

V'O"O .. .oc.o 
r.C-••I" ~~O::À~-'d:q=.t~ 1.":.~ ~=c:..~ 

! • mio protectof . _ ralo . e' qtllM .m .... .dI.q • • aUl)'riet.--_.
It-.fto crinriaL E: (I PtItonI de AllIkl P - ~.,II-" 

,~_ o a,..ab C'OIIt&lrado Da cara do ,• .." ~~-rebtl6cs, d.u broriCálta f 4&1 C4eIIll~ O Galonot1 I ..... c.!.ooi/ic.ad.> - ,..,acIe 
, _ tocial li I.IfecçOcI 4&1 nu rt..Ltal.· IlIiiTUl 0...... ..,., ~a ocio..... Me ",.-..lei _ di. 

p&.... de Me' 

o 
... _ 1Od.. ao 1"!IanHcM.. Drotvia. denu..-A' Va4, ,. toda ,arte. UnUUI 'It"'HCl5CO ""'ONl .. C 

!Ir I .... R.,.wlcao 5.rl A.-ic.u... 

1 AGI, - Apr. D. N. S. P. - N. ill-2-10-1817


..-.. .. c...-.. ..-•• 

. ," 

• 
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:Por motivo Ade balançoI 

D"rant.~:.~:;~~~~::~f~=~.,ll
com um fonmdavel sortimento de mercadon .. ~ . ....... ........... 


"" ifêcente!11ent~'chegª"d~' , l>reços <;ue ,. t :~:':;'::-:'-:; 
• • ;;':f JamaIs foram vISt()S ': . ~> l' ~,ul. tnWh. 


. Dàrrios ' a se2liir os p~~os de algúns artigos corrio' , cOM;.õ:Tõ,,~ . 

selal,n: ,_S«:das , t . ........ _ 


_ \. •. - C. IM w i\1l" Me.- __ 

Fulgurante de sefia estampado, ultima moda melro 25$000 "';'''liii
full'lraDte de seda liso com l ,m05 de largura » 19$000 ' li' 1",,"11 ,. ~ 

Seda mongol o artigo liso mais em moda • 20$000 TO RilIOTT""1! ' - 

;. ~repe geo1lete Francez em 10 cores 12$000 ::;;: ~C)~~.C:": 
Cach' dt se4a ~ . ,. I~~ . . .."ei";', " .... ~~..... 
Crepe.J:llarroqulm liso arllgo conhccu!o 7.~JV .... pt.ftciP..... . " . ,,_lo.. f.~it"Crepe gloria em diversas cores. . » 12$000 ~ 

Finissima seda Francezaopara camIsa em lindos ptI••pl\at•••êàlc".~ i 


padrlieS 16$000 po.~·.".wte .....'.-If,j.; 

MoulIstli~e de seda hnnca, para camisas "u com." 18$000 .If;.." .I......... " ,ei' men ro. 


brn;açlo faclorn Pri"t\pMt .,....;.. Sexta , o ~u volume de ~uh5t~nci:1S 


Tecido finos _Ia I~ ..... flbros:ts. que não silo digendas, mt: 

Jhora a digestão c é mnuralmelttc 
~~~md~I!~~~~~I~:r~~gi~::e~:asc() res metro !~~ oct:~=o~1rt ..1ftI~ : .. rivo. 

Opala de seda em diversas cores 4$000 t. no nl.td.o d. ~ Serim., Quakcr Oars é <lcii,;oso, 

Alpaca de seda estampada em desenhos moder- :o~~": ~rr:;:':;:.n. ~;n:~~~:~nr:!a. :v~~~~~c:~::~ 

ItOS » 5$000 r.>tM\'ulçlO. 
Oorgurlo de seda 5$80() I p... honi..... _11m. • fi na,escnlhi~. e madura, Quaker Oa: 
g~~~r~:i5~::~:~:~o~ em cores 5~~ "'J.~UlllUIO ............ o:~~o~~ ~a~::~::;~i~~:I(~:~:: . ; +~~ 
Velludo brocbé aphantasia artigo proprio para » í rt.:,,':=- :G> ~ • ;~:::~:;~dcs "iurib,,-o ""u ~úSlO ..~_ 

Velludo bracM liso 10$000 ver~ • 12$0009$000 Iii'. '~"-ii~iiiiiiiiiiiiÜiiiiiiijiiiiiiiiiii.iiirr:::~~~~;;~~~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jersev encorpado em cores modernas 
ScdínÍla lame eUI (ores 6~800 
Crepe iaglez preto e branco 4$400 
Merinó preto do melhor artigo • 2$800 
CrepH2ypciano proprio para Itimonos larg !ml » 4$200 
Crepe egypciano para kimonos la'l~ura 70 cel. • 3$000 

. • VOItI chifom em COres anigo finissimo 5$500 
Voai chilom com seda e a phanlasla 4$500 
Sedinha amerícan .. em diversas corres 5$000 

Possuimos um formidavel sortimento de voaes I
estampados desde 1$300 o metro 

, eau ••eu 
Finissimas colchas de seda para casal • uma 52$8OC 

Colcha!! Matarazzo póil a casal em todas aS cores' !4$OOC 

Colchas brancas para solteiro tecidn em fustão '. 8lt50G I

jogo completo para quarto (om 1I peças » 52$OOC 

Aloabhldo de linho branco todo lavr ~do largu- • 


ra Im,5O metro 12$000 

"toalhado meia largura I m.50 » 6$200 

Atoalhado branco e em cores lalgura Im,50 • 3$600 

Linho branco largura 2m2. artigo conhecido • J2$000 

CreroDe lapa a melhor artigo. larg_ . I.m60 . _ -1$70(, 

Cretone lapa largura 2m » 6$000 

Murim miss Libano igual ao extra ~geir" 24$500 
Peça Não se alflijam: Essa tosse vat' 
Murim Silo Jorge artigo sem goma 18$000 passar em 24 bora8 com o mila~roso 

Murim lydia marca conhecida (Reclame) 23$;00(, Peitoral de Angico Pelotens ~ . E' um 

Alvejado Virgem peça de 10 melros (o melhor porrete. A' venda em tod a parte. E' O ELIXIR DA NUTRIÇÃO 

artigo JI$OOC 

Alvejado Familiar marCa muitll conhecida 

Alvejado Olllcial artigo sem goma • 8$500 Nutrion
10$800 ••••n ••• m.I........ cembate a Fraqueza,
1 

. Panno para colchão largura l,mSO (Pechincha) 3$~ --------------------~----------------- a Magreza e o Fastio. 
CbitAo estampados em desenho~ modernos 1$600 •Guardanapos p:lfa jantar l.j$()()() restaura as Forças eDuzia NutrionGuardanapos para c;,á 6$500 estimula a Energia. .. ' -. 

Tricolines, lephir e Brins Nutrion .~ o Remedio dos Fra
finissimos tricohnes de linho e seda em eo~ dos Debeis, dos Es

beIJos padrões metro 
TricoJine de seda .'metica padrão de seda e dOi Conva

+~:~~:i~: ~; :::: 1~:~g~ô~~t~~a~~~h~C~~;
Tricoline de seda Paris artigo supcrll:-r 

Tricoline mercerizado em cores garantidas 

Trlcoline de algodloem cores firmes 

Zephir inglez legitimo 

Z~phlr nacional em cores firmes 

Zephir Ameríca em padões modernos 

Finíssimo brim de linhO creme para tern!'s corte 

Bríl!! branco meio IInhe para ternos metro 

Brim pardo c.llegial do melhor artigo 


Armarinhos e -"-rnl;ros para homens 
Camisa de trlcoline Inglesas 


corei' (Reclame) uma 

CamlH de>1ricollne Rayé artigo muito co

.heeido » 


' .l- PyJamas de zephir com alamates de seda • 

., Flnlsslmas combinações de Ora\'alas e lenços » 


:~::f::: ~eed:s~~;~~or~rid~: ~~~noJs~P!~~(jaes p!r 

Cintas de seda 

lençostypo'JIl'ramlde inglez duzia 

LellÇOllbrancCls ·melo linhO 

ColIl'rlnhos de puro linho 
 um 

Armarinhos 
SGlIlbiiahas de superior seda com cabo volteado uma 37$000 

Siinitiii ~ ·c.om panno superior • J~ 

So.brtlllllis . para crianças com tecido a phantasla • '8$500 

C 1"\- ",po~. . ,Duzia 9tOOO 

C&I1rira de li Imo-cromo c.(lm alça . ·uma '23$000 


,.. Ih coare . ..,. . I qooo

a.a-aws • aUençao-.da 'nossi !reguezia par-a onosso ,,_n'
::',:r'': deI iall .'de~6eda '-qr:e estamos·'''endendo por preçna 

ApjwoftÓ1.. r- wo.u. comp,.a para prodlQal te.. 

:,~~=:do ltIe.,. dorlal cle: IIlIde umhfade .. por pr~ 


CAS. DAURA 
..:RUA. JOÃO PXNTO N° e 

N. 8. - DII,."tt este mu 11 Yend.. ,crio leU.. udll8lvr 

'"f • IIhtltelto. 
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g~gl O '~8Sfil~ . ~8 ~Oj8 "- [ Do, céu da Italia ao _.'_b .. Omnrets ouro ' 
~ _ 	 C Em commemOlaçlio á data de 'c"éu . do Bras.-I Uma mulher. juntamente PARA 
.E3O-a> .GGE3. hoje, que ~ssignala proclamaç~o : " '_:'~ '. com uma filhinha, atira- n f'etne nOVe 

!-AZFM4NNOS AMANHÃ- da ~epubhca, em !10ss~ Patroa, i -'U'- se á frente dum trem lmitalldo o pMriolice 

- • . ~~~;~~:~re~~~~:'~~f~~=~ ~~ i At' d' 'Atl t· .' - . doa nossos c:oatr.da doe::! 
I 

Stas: Con';t;elo da Rocha, Ame- Assis Brasil o 14- B C sob o i raves O an lCO « :, R,c, 14 (Condof) - Emocio- • ~.Á IW Porto ~ O 
jia monk,:,'-1!ro de Oiiveira o: Icommancto do sr. c~pitão keiif : ORBETELLO, 13 - Pllotan- 'OS sI"rvrç(l.'l dI' iófórniações nante a ~~ bon- ~Auv abn: ~ IW\ co. 
ROfa Flonenzano.. .. de Paula, linha de Tiro e Es- do o hydropl~no "S-55'" che-I meteorologiCns e preparaçAo tem, Jl!lUCO MIeS cUs I~ horu, mlU$, clI\:l sub$ai~ popu

!5rs: Wald,>tn~r V,rg,htl de SOIl- ::ola dc A Jrcndizes !\rtifices , gOIl a estn Cidade o General das manobras aeronavaes no na estaç~? de Tury-Auu. lar, com o fun ~ awdliu o ~ 
za, Alir~do M::g::~ ?a Silva Por- Dcvido ~o mau te;npo I'eil;an- : H_albo, ~com~anhnào do 1\H- i\fediterrane~ e no Atlnntico. Uma_pbb~e"mlJlher, }en~1) ao ielllm!o ~ diWb do I!raail 
til. l ' Eni'~s Bras,hclo de Souza. tr o Q G resolveu nào iazer 1lI8tro (,inro" (' (lns"h-~ccre- ;\ travessia Rohimo-Nlltal collo uma .f,lfilllha de tenra"eda- ,: ~~J .~ad_1I0 é eonvícbdo. 

. _ (" desiile ' que hontrll1' no- , turio Fi~razzi. será erfeetuadn entre 5 e 10 de, sem qU!! r.inguem previsse _t co.nr! -,(~'~_',~~~ ., a qu=~ !Se: I ...... 
Estara ~1I1 festa 'In,anhã.~ lar tkiámos havendo-o JOrém ,ca- : Recebidos pdo chefe do de .Janelro, época em que o pudesse eVItar, a passagem -- do mllrel$ Ol/~!>(~,~ (lU ~ 

do Si: Octavin Oliveir3, operoso lizado ~spontanea';'~nte as' tr~- : corpo de aviação, General luar facilila o vôo nocturno. Irem de suburbios S. A. 25, ., ati- papel), ~quat~!~~,: rttdJida em 
suh-dlrecto; do Thesollrtl do pas acima mencionadas IValle, elles inspeccionaram a _ rou-se com a creançaa frente da nossa ,r ~ção, e o .Iotal 1nII.: '
E_stado, .COIII a ~a~sagem _do all- - -- -- " ;.-- -- --~-- I base na,,:al aerea, continuan · ROMA 14.- O G I R 1_ loccmo!i~a, firmemente dispos- ~aJ deposdad? ' num Bailco,.r. ' 
IlIversano natahclo do In teres- na 1I111ihaf1[1IIIl! IUnham a ido depOiS para Porto Santo ' enera a ta a sUIcIdar-se e a levar tam- e ser encammhado,-após o en· 
sante \Valmor-Octa\'io., iilhinl:o ~ IHUlIUI ~ lilll 'I Slefano, onde \'isitara~1l a es- bo depois :ÜhchegN" fim as bem para o alem o pequenino cl!rrame~to. da: subscrição, ao 
LI" dlstindo casal. IlIflo'pHOI quadra de "scouls" de grun- s~as esqua r .as a a ~ voa- rehento, com toda a certeza,cau- seu patnohco fIm. 

Visita Ilil de velocidade. r,\ ~nra a Bahia e d~hl para sa indirecta de todos os seus des- . Nenhum brasileiro poc:\eti , 

Em nossa redacção esteve hon .q _sub-director dn 2' .Noticia-se que a .proxima I ~:~~:: ~~~~i:~ih~ t~:!ri~\:fi~~ gost~s e soffr!ment,:s. ~eJx~r de atlender este palrioticô 
tem (~sr. Gerson Gomes Lus- DIVISa0 da E. F. Central : vlag.em em hydroavJao á A- num rimeiro e se undo i10- fOI tão raplda e mesperada a ppe o. .
,~'za, lIIstructor, em SantaCatha- do Brasil enO"enheiro L\ '-I merlCa do sul. sob o commnn- I tos rim mecan'co: r Pd· . scena que as pes.soas que se a- QTU~? pela .Patna! • 
nna, da -Sul America. que n.JS - L, .t '" . _ - . du do General Balbo, será I ' I • um a lO chavam lia occas,ão, na e~tação, lIan la pubhcada ate 
dfereccu o numero' de: Outu- sam4s ~I e expediU , "auxiliada por uma flotilha de per'ldor. ~odos vem trelnan- tomadas de profunda emoção, hontem 1:176$000 
bro da bem feita revista -Sul segumte clrc. ~I,ar: "scouts", que fiscalizarã'l to- ~ilha v~rlOs mezes ~m ~rbe- não ' tiveram tempo de qualquer Somma, Rs , ~ 
Aml'rÍC'a, edif~t1a por lInuella -Commumco-vos que da a rota. t; ~' sM ~dcfmma~o .0 ~- gesto para evitar o trcsloucado O----- P-·'--f---~- 
companhia. .: Ifi~.am prohibidas as ma- ~ " ;~a eO:qua~ril~:n:e h ~~~mr~: gesto ~a infeliz mulher, .. ex· re elÍo de

E_~se numeõo que e dedicado mtestaçoes conO"r'ltulato- ROMA,.14- AnuunclR-s~ que nos será p' tada d y ret~ Passado, porém, esse promelro J. "li 
ao I:stado da Bahia traz vastis-I -. _ d Ú', '. ~ 'li O cruzeiro aereo da !taha ao " ' lU e p ,a momento de estupefacção, todas 01nVI e preten
sima reportagem sobre aquelle Ina~ e a 1\ o~a~ e e!ll- Brasil será iniciado em meia- sc,;,unda de \'E\rmelho, a ter- aqllellas pessoas ~orreram para " " 
inportanté: Eslado do norte além pregados a seus sUP~T1q- dos de .Dezembro, com ponto ~elra de Õ:r~eÍl e 8 1quartr de o leito. d~ ~strada, para soceor- de Viajar
de. uma variada collaboração de rt:?s. por ser~l!I preJudl- de ~arndll e~1 Orbetcll~ e me- r~~n~o. R ia y rOP

t ano~ !Ca- r7r?- vlctlmâ e sua infortunada O dr. UI C . 
hnlhantl$ eso:riptores. claes ao espJrlto da per- ta fmal no RIO de Janell'o_ .t ~ J m.a en r~. Cinco E> fllhmha. de t d yss~s . osta, I!refelto 

O proximo numero que ci~ljeita discipiina Que deve Tomarilo parte no cruzeiro ~~~and~ aa~~I!oN~~OXll~?, ~s- Infelizmente, era ja muito tar- vo~~sn~ucte JOlnvll!e! pedIU sal
eulará Em fins do corrente mez' .' d I 12 hydroaviões "Savoia 55", . • a, a Im e de. Colhidas pelas rodas da pesada r o para vla]3r com des
será dedicado ao nosso Estado_ remar no ~elO o pessoa motores Fiat, dc 500 H. P. A lazer o voa desse Eorto para locomotiva e de alguns vagões, m~ ao Norte.. . ':.J.. 

Gratos somos á visita do sr. desta estrada " . divisão aerea terá como che- fa'aJ' o;.de chegarao com a mãe e filha tiveram seus corpos _Co~~!~mod mf0.rm~dos, dIZ o . 
Gomes luslo;:a e gentileza da A . I A - B _ '1 - fe o General Ralbo, Ministro uz o la. completamentc esmagados, mor- só Ih o , e J?I':!vllle', de que 
nf.ferta ~o numero daquella bem O gra.. SSI~ I aSI d~ Aeronautica c! entre os - rendo instantaneamenie. des e ~era perm,t!,do ausentar-se 
fe,ta revIsta Com ~ titulo ac,ma c com pilotos, alguns de [ama como GENOVA 14 _ O navio a Communicado o impresionante ta CIdade, medIante declaração 

• 	 ' , autograp.lo de seu autor ;-c- o chefe do Estado Maior, Val- motor "Vige", que é tambem facto a delegacia do 23' distri- ~ue ~espond~rá com os seus bens 
cebemos um folhet? cOlltell- le, o Commandante Maddale- um veleiro, foi fretado para cto, flli ao local o comissario ~stIrregulandades. que na ~ua 

(
I a !lspor Iva do as palavras. profendas 	 pelo na e ~utros olliciaes. O itine- reabastecer os doze hydroavi- Cruz, alli de serviço, que apurou ~ad!O cy:;o pre~elt.?, ferem apt!Vd Oli t 	 dr·. Sab?ya R,belro, quando da nerarIO marcado prevê eaca- ões que tomarão parte no vôo tratar-se de Jacyra Rosa, de 30 . pe commls.sao de synd,

~~~u felt~. pelo s;. generl.1 Pto- la.s en~ Carthagena, Kenitra, transatlantico. Essa embare...- annos, brasileira, a residente; rua canela, á sua revelia, 
~:XXi:~ 

d E ~sd's Bf~s,I, govern.~ddor . VIIla CIsneros, Rolama, Natal, ção partiu hontem de Savona Paulo Viannn, numero 19, na-Fufeból o s a o, a 'Juras, em >J o Bahia, Rio de Janeiro. para Boloma com um carre- quella localidade suburbana. A 0ASTAS 
. . 	 cr.rente ':l1ez. Os hydroaviões, que voarão gamento de gazolina. Outro creança era a sua filhinha Joveli- l' de . couro, es

S~~a dIsputado amanhã, ás 10 gentileza de seu a:Jtor so sempre em esquadrilha de navio do mesmo typo, o "Aos- na, de 18 mezes apenas de edade. escolares~e~I~~sç ~ !:r: 
horas, ~m grande ma!ch entre mos l!"ratcs. tres, serãil providos de appa- ta", partirá amanhã com com- Não encontrou a autoridade 10$000 e 8$000. 
as equIpes do -AlmIrante La- I!li II"O.IUI atllMllrlnp ria t:elhos radiotelegraphicos es- bustivel, bagagens e grande em poder da suicida nenhum 
mfogo f. c.• . e -floresta f: C.' r. LUU llII ultaaUI U peciaes_ quantidade de viveres serão documento que justificasse o seu Correias para ma

Es~e ~ncontro será realizado LIII I!' Um navio motor e um hia- f1uctuadores e outras' peças gesto tragico. ' chinas de costura. -no dlstncto do Saco de Itac~- 111 uBrmallUI te que precederão a esqua- sobresalelltes que serão usa- Ha Quem diga, porêm, que 
r"by" no gramado deste ulh- Varsovia 14 _ Foi dra aerea, irão organizando das em caso de necessidade. Jacyra, desde que ênviuvara, vi- Na Casa Beirão mo c.ub_ _ _ CO d d - • • --- nha pass,mdo duras Ilece~sida-

Acham·se. aSSIm o~gJlIJzado~ n demn '.! .9 a seIs me- CIVIS fardados Em hOfOenanem ao sr des, não tendo alimentos çara Rua Tiradentes n. 3 
os t~am. co cAhmrante la- zes .e pnsao O f~ndador 11 • si e sua infortunada filhinha. FLORIANOPOLlS 
mego . da LIga Germamcé'. da. • 1 - d E vendo o entezinho todos os 

r Quadro Polonia de nome Bro'TI" e '? ~uart~1 geneé~ do e1;et geDela uo~erna ar dias a chorar com fome, a indito-I"",--------...J 

AIP:l~~Pl!f~~i."O berg. ' P~~I",o ~~tãCO~u~lic:n~~ en~ .-. ~~s~~u!h~~fn~f;,a profundamente O~oraplo das .is- 
"ittOJ-l!~IJ.,!~~~'lJ~~~O~~~';.~lPohOola'.,-o ~ logar de destaqlle na impreu- No proxllno dia 17 do cor- Dahi a idéa d . 'd' PUro

,,_d, ,-:.' r, " 	 ,~ sa.daquellacapitalo seguinte rente, . ás)(J horas, será levada acacou reali';m,d~d!u:~n~~rag~~ IIOftl as 
_ "" _-" __ ~ aVIso: a effclto 110 Grupo Escolar Ar- _ . • I 1 [ 111 

2" Quadro -De ordem do sr general chidiocesano -São José. uma ~Iesslonante por que acabamos . O sr. ~eneral Ptolomeu de As-
Biél . _ Miguel Costa, todos' os civis festa em homenagem ao sr. ge- e descrever. ~'~ Brasil, governador civil e f'\il ~ 

orla!l~~t>g~~nci~?~~~i':rau'io Cme Variedade" que depois da victoria da m~ral Ptolomeu Assis Brasil go- IlIar do ~stado, tendo em vIsta 
:.':;;0 Gerciaio Corlos O,ny Witlain . ~o Variedades serão h~je ex- Rev'oluçào, se apresentarem vernador d? .Estado. n h~iHa dO lUBsumo de mpunj'a a bi~esSldad.e e conveniencia ~~. 
''1_ hlbldos ás 18,30 horas o~ 5' e de farda em passeio ]leias Para asslslJr a essa festa, re- n UIU U IIi li pu ICO seryu;o, resolve mGd,f~-
,.uo tomou 6' episodos do grande fi!m em se- ruas da capital. devem ser c~l~emos, em nossa redacção a . - _ car o horano acl.u~lmente em VI

nh' f rie «Aguia da noite' sob os ti-I presos e remcttidos ao sr. IvIsIta de uma commissão de PIO- lV\unlch, 14 ,- Em con- gor nas repartlçoes, estaduaes 
CO" eClmen O tulos: -A beira da eternidade' eIehllfe de Policia. fessoras daquelle estabelecimen- sequencia da baixa do e recom!l'enda (IUO:,. d ora a.ante 

. _ _ 'As garras do lobo>, e uma co- Assim, a partir desta data , tI? de ensino, que nos veio COI1- consumo de cerveja phe- ~a exp~d,edte d~S ~I~etrsosãdepar-
RIO, I:> (AmradlO) - O Su- media em duas partes_ só poderão andar fardados vidar, I . . !l'en os a. ~ .mmls raç o ,?U. 

prcm.o T~ibunal não tOlllOU co- A's 20 horas será exhibido os quc pertençam a corpos no; neno qu.e'p~ a Dr,lmelra bhc,a tenha, m,clO, todo~ os d:~s 
nhecu,!en,o do habcas:corpus um optimo prpgramma ao preço ! do Exercito OU da Força Pu- Sub . - v~z se venfIc,! ne?ta ca- utels, ás 9 horas e termme ás .7
requen~?a favor de varlOS pre- de IS50) a platéa, constando o iblica, quer aquarteladas,quel' SCrIpçaO pltaI, ~s .proPfle~anps de h~rad' re~ervando-se _o tem~ 
50S pOhIlCOS, de 3ccordo com mesmo da apresentação de um !em transito por São Paulo» . :.)(1(:- cerveJana~ dllTImUlram O ~ e eeoner das 12 as \3 1,2 
a proposta do relator sr. Pedro ~Matarazzoiornal,' ul!imas repor-I --- -, -o _ ___,____._ Fica ab~rta.pelo.O E~t~do. numero de horas de tra- oras ~ra o almoço_ . 
Santos, fundando-.se no decreto tagens, e a ~eguir a mlertssante : nnOhlhlda nela nnlllla a.nu uma subsmpçao eI1! benefiCIO da balho. 	 enda Uflente 
recentemen~e p_ubhcado pelo go- super-comedIa .0 caça dotes> i l'l 11 ~ '.1 .:....lU I l"Ii - sra. D. Anna AVIla da Luz; _ ________ 

d~7".:::::;~~;::;~~4' ~a-AW",v.#i#~ _ ~':::;::;#7//?Yh-~)j;::ff~,&7.JF~~~4P~~~:::;~~ 
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.Ár/.7$ //- t:?Lm-.?ó'/: ~ú"é' ~ó'm'ó'./CoW ,l7ó'/u'
'3t(o~ do 8~3S// /f.ésla úonle,m- _Da séde daljue//il DecIararão cate.dorÍca 
pifaI, fJr. LIIIZ de .)011- assoe/açao de c/asse. Y'J 8
Dantas, declarou /JojeClub Recreativo 1" d aos soldauos gauchos
'm redactor da Umted i m - e -:lIlr:- Uma centena de 
.ss. Q!le acab_ava de ! De ordem doaJ~. presidente, Pe!a min~a palavra de honr? dec1aw ser uma d"po-'ados
ebt:r Inst~ucçoes ~o , tenho o maximo prazer de con- tor)Je mvenclOOIce O Que attnbuem a mim, de c;. I' 1 • 
, de JaneIro, e~ vlr- ; vidar:J todos os associados pa- ter offendido OS brios d03 destemidos soldados Buea~e8t, 14 - . Os JorDae. 
e das Quas contmuará ra umê reunião, na ~édt social gauchos ora nesta capital e Que muito coopera- ~~~:::;~I~~:U:e:\::;~~DO~ 
o.ccupa~ seu posto ao ~~st~o ~~~;e~~e~laf~r~~ ~~r f~~: ram na 'çbra g-randiosa da redempção do Brasil. S?8S env{llvldas na.ultlm. ti 
,~s <:.~e aprese~t~r. ~ua a escolha dos membros que . SOU mcapa/. ~e mÇno~p~ezar a Que:n Quer que glgaDtescBor~anJzBçlo d. 
:m~~ao como ':.o\\.c\\ara cons\i\uir~o a nova Direc\olia, '2>e\a, quanto ma\'2> ao'2> ü\~\\nc\o'2> nomen'2> üo ;,R,\O eS\l\O~tatm. ':<1 10\40 40t 4\
tem Çl novo Governo bem como para serem tratados Grande, que nesta cidade, têm dado ,sobejas Dro- rlgl'U," ttl ~.o,eou. cluco-
BrasIl. 	 ; outros as~umptOs de Interesse vas de fidalguia e respeito. - '. berta Oêsta, ()apltal e 00111 r. ___=====~; para a SOCIedade.. ,_ _, '!". ," ,,., ". 1II11foaoao por lodo o pela, 

, BarreIros. 10 de novembro de Flonanppolis. l4 .de Novembro de 1930. 
1~~:2. secr,:;~~iO. -:.'; . ,. """c'',Pilulo T. f'oslto 
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