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Avião; canhões e mulheres tinham l~,R,~CISA·SE .DE UM Padre Bartholomeu de 
os cangaceir~~n:~e José Péreira BOMBEIRO GusmãoroDO ISSO GRAÇAS Á PROTECÇAO DO SR. WASHINGTON LUIS .. .. , .,....".' , 

-DIZ AO «DlARIO DA NOITE- O SARGENTO PARAHYBANO Ha um numero respeitavel de ir meia .altitude desses ..• «em. ~fá73tioíe;: :206 MIno. qu laI•• AOmnIÇIo dr., capdllo da C. 

JUSTlNIANO LACERDA, QUE TOMOU PARTE NO CERCO r~v3Iheirns. que, emquanto ou- bus.qu~' da c:lusa revoluciona- ceu. ~ T.ól~~, I) ~I!..!l~()o Q Rd e o 1&0 de firbCo para 


. ~ ,DE PR~NC~~A . lIos c~:msplravamconlra a or~em r 'l;ena inteiramente inocua, se 10meu'Lourenço de.. O~sriiãO•. o ~ ~ ~ _ pee. "rI._pri

• 

, RIO, 1, (A~rC?postal;. - ~ IOPli!ll0 apPll.relho de radlO, de cOisas passada, ou ~e baila,!! elle~ s~ conlenlassem apenas de Padre .Voador. , .. . : mara U«mIo • S de AcwIo 
eargento Jualimano de Oh- enviado pelo sr. Washington no campo da guerra ciVil, se del- se fingir das côres vermelhas da Nasceu em Santo; .em .1685; de ,1709 :om ~lmáI ck toda 

~ ",,--w:e!r8 Lacerda, da Força Po- Luis, .com o qual elle de lá xavam ficar pacatalT'ente em Revolução. Não se tendo batido, Era: filho do · cirurgião-rriÓr a :Côfte, oobraa e pcMI, con
'"liclal Parahybana, esteve no de Ppnceza costumava com- suas casas ou nos asylos segu- não havendo conspirado não ha- FrancIsco .Lourenço Rodrigl:lese quista:niIo o ...... jbro lIIt 
. DIARl<? DA MOITE, com o mUDlcar-se com o palllcio do ros . das legações. Não puzeram vendo prestado qualquer ierviço de D. Mana Alvarés, e irmão de éessO, .;C:ecto,JIQrent, c:o.IIl'(OU • 
·proposlto de. contar. alg~ns Cattete. um mslanle em risco a liberdade. direclo á acção revolucionaria Alexandre de Ou~mão, Frei Si- empanar-Se ó' biilho da _ n
detalhes cunosos e lDedltos D.e posse do apparelh~ <!.e Guar~avam em relação ao gover- elles se acham no direito, d~ mão Alvar~s, Frei Patricio d~ trella, ílevído· . ·iiltriaD. iInoe
da campanha ~e João Pessoa radlo, tomamos tres camlDho- no e a pess.oa dos srs. julio Pres- negar a parcella de sacrifício Sa.nta Marr~ Padre Ignacio Ro- josos que o fizemn cahir coiiI
con~ OR bandIdos de José es e den.landavamC?!! Tavares. les e Waslungl.on L,uis uma alli- dos seus maiores trabalhadores. d,rrgues, rrel João de Santa Ma- pletameilte ,nocôncei!o' dt;j' f'!!!. 
Pereira. Em Gavião, no meIO da estra- lude tão respellosa que, ao ser E o que é mais interessante é ria Rodrigues e da Beata Joanna Sendo destinado ao' ..ppIiôô . ° sargento parabybano .f~z da de ~oda~,'m, os caminhões declarado ~ sitio. a policia nem Que clamam, com pulmões mais de Ousmão, fundadora da Ca- da inquisiçio, teVe diuockMut
.parte da Columna do capitão loram 1D0pIDadamente ataca- sequer os mco~modou, Atr.aves- g!OS~OS, por uma politica de pella d? Senhor dos Passos, na cia e. fugiu de ~"'erI!.com~ 
Joio Cost!!. dos por.uma emboscada dos saram os 2~ dra.s dI? movlmen- vmdlctn e de perseguição. Falei então vllla do Des.terro. panhla de seu lrmio 'Fret· JOiO 

Asaim exp6z ao DIARlO ~andoleIros, que mataram, a to revoluclOnarro mcolumes e ao general Miguel Costa, dois ~stud<lu hum~D1dades no Col- de Sanla Maria. Passeandopélâ 
DA N,0ITE a odysséa do nor-I tiros, dez c~mpanheiros nos- musulman~~enie ~ra~quill?s Idias após a rendição de Itararé legl0 dos Jesullas de Santos. cidade de Toledo foi accomme. 6" 
deste. , nos e. depOIS, fazend~ uma Os pc""cos mmelros, rrogran- Como era serena e apaziguadora ~os 15 an.nos de edade se- do de uma febre perniciosa qúe 

- No dIa 1 de. m!lrço. de fl?guelra com o proprlO ve- denses e parahybanos urdiam a palavra dessa victima do sr. guIO para COimbra, onde se for- o forçou a baixar ao Hospital 
1~, deu-s~ o. prlme~ro tiro-I hlculo, queimaram . os seus U~13 leIa a~miravel de conspira- Washinglon Luis! O general FIo- mou em canones, recebendo mais da ~isericor:lia, onde falleteu, 
telO em Teixeira. vIlla Que cadaveres. Os dOIS outros <;ao. Nas ligações que faziam e res da Cur.ha que lambem es- tarde ordens de presbyfero do Dotado de vasta cultura. or.t'" 
estava em poder do~ apaDi-1 caminh~es, que vinham bem nos entendimentos que tomavam Itava naquelle' seclor, dizia-me habito de S. Pedro. Idor de renome, membro dá Aca
guados. de José Pereua. atrás, flcaram. 'parad.os na fa- expunham a cada momento a que, se fosse governo daria os Nessa época dedicou-se a.) es- demia Real de Historia Portugue-

Eu la co~o soldado da zcnda do .Gavlao; c Justamen- sua segurança pessoal. O que bordados de general ao comman- tudo da sua machina de vôar, a/za, Bartholomeu de Ousmão es
columna, enViada por Joã.o It~ no ultimo, o meu, é q~e nãc. fez, por exemplo, em Minas, dante em chde legalista que elle cerebre Passarola, que lhe im- creveu: Petição sobre o instru
PCSS63 pll.r!l garantir.a clel- vmha o lI.pparclho ~c rad:o, dcsd:: ~uinze mezes alé hoje es- enfrentava, do oulro lado do mortalizou o nome, Para esse menlo que invcntou para andar 
çAo que ~li ae trayar~a. e fa- que os cangaceiro.s J~lgaVam. se adrnlravel Djallna PinheilOCha- ri" Itararé. Compare-se a ncbre- invento requereu previlegio á co- pelo ar e suas utilidades. Varios 
zer respeitar .os prlDClplOS do encontrar-se no prImeiro. Per- gas, alma de espartano e de sol- za, o cavalheirismo! dessa allitu- rôa porlugueza, o que obteve a modos de esgotar sem genle os 
programma l!beral. cebe.ndo a emboscada dellcs. dado, e Oswaldo Aranha mon- de, com a conducta dos 'cmbus- par de uma conezia, o titulo de navios que fazem agua, varios 

Os 1!Jeull vlDte e nove com- cortamos volta pela Dlalta e lanhez pela sua conslancia . QUe és' do Rio que não marcha- lente de prima de mathematicas Isermões e a Historia do Dispa
p~el1'os e eu fomos. re.ce- fomos ataca.~os de rectagual'- e ~ sua perlinacia nas heras som- ram para a linha de fogo, que na Universidade de Coimbra com do do Porto, 
bldos á .b.ala, em TelxClra, da. Elles fugiram: bnas da ~dversi.:lade, quando tu- sab?taram a R~volação, que lodo o ordenado de 600$000 annuaes, · Asslí 
pelos b~didos comm~dados lItarchámos então para Ta- ;:lo parecia sossobrar, no embate o· dia desacreditavam a AJliança ---=----::-------.::..:-------~.=.:.~ 
por Silveira Dantas, prlID? de vares. conlra o sentimento Iradicional Liberal insultavam os seus pro- SoluCl·onado a questa-o dos 
Joio. Dantas, que assasslD,?u Lá, dividimos as tropas: de ordem do P. R. .V\. e do P, ceres aggrediam o Rio Orande e 

depoIS o bravo João Pessoa. metade para São Boaventura R. R.! A ~evolução esteve varias Minas, e hoje pedem a cabeça exames 

Nilo .houve .mortos. Os ban- e Lagôa Nova, municipio vezes a pIque de submergir. Um dos correJigionarios do sr. Was- .. 

dolel,ros ~uglram. · . .. oecupad.) por quatrocentos punhado de homens de acção, hington Luis, com um furor de - -4> ' ,:JF""" _ .. - . 


FOI ali que prlDclploU a bandillos, !lletade para Sitio. como havia e~ Minas e ~io Oran- ·sans culottes>. O decreto do presidente da Republica ma!1domdo 
luta. Em Lagoa Nova, combate- de- do Sul, nao 'podena tenlar promover os estudantes da Academia e de0 " 0 

De um lado, estavamos ~ós, mos 21 horas a fio, havendo despedaçar o preconceito do res- Não esqueça o sr. Oetulio Var- a t . , f t . . 
a qu~ chamavam «os Ilbe- elles perdido 50 homens, que peito á autoridade constiluida, gas que o seu nome se impôz prep ra onos ~ue requ~n ~r~m mais 
raes>, de. outro a g~nte de caiam sem vida dllntro das sem a dura resistencia que qua· em 1929 à Nação, ~omo bandei- '. .de metade ~as a.ulas 
José Pe.relra, a p p e I1I d a d a trinchp.iras, á medida que, Iro decennios de estabilidade po- ra de combate ao do sr. julio Artigo l-;-Flcam promovl~os, .lDdep~ndentemente de 
«perrepI~tas.». • b::,-Ieados, ao !,re~en~erem fu- Iilica dc\eriam offerecer aos ag- Prestes, pela polilica de apazi- ~xames, á sene ou anno .superlor Immedlato ~a presente 

De TeIXeira, 10mos ate á glr, emquanto nos flcavamos ~ressores da ordem. Nunca . es- guamento que s. ex, realizeu no epoca actual. do anno !e~tlvo, os alum~os matriculados D.OS 
povoaçiodeImmaculada,sem- com dez feridos e um morto. flve em toda a intimidade da seu Estado. Fala-se hoje demasi- curs~s s~perlOres of~IClah8~d?s ou equ~p8rados, bem com:) 

, p~ perseguindo <;Js ba~didos. Em São Boaventura, iutã- ~onspiração. até mesmo porflue ad" no Brasil em perseguições, n?s .IDStltutos de euslDo artlsh~o supe~!Or, subordinados ao 
. Ali, eIles ae... entrlDchelraram mos nove horas sem parar' JamaIs estive envolvido na urdira devassa syndicancia e pouco em MlOlsterio da Justiça e NegoClos InterIores. desde que com

e conseguinm resistir ao elles perderam sete compa~ do movimento. Conhecia-lhe, 1'0- planos de conslrucção e de paz provem haver .frequentado mais de metade das aula!! dada8 
D0880 ataque durante dezoito nheiros e nós apenas tres. rém, as linhas mestras, e sabia afim de entrarmos na era d~ em cada cadeIra. . . 
'horas. .. .. Em Sitio, os cangaceiros dos esforços enormes que gau- tranquillidade por que a Nação Paragrapho l-;para comp,:ovar a frcquenCla, o alum-

Cairam mortos um soldado de José Pereira cada vez chos, mineiros e parahybanos lanlo suspira. Em 1928 o Rio no. ~prese~tará, co~forme o reglmen escolar a que esteja 
liberal e !tes cangaceiros, mais animados ~om as pro- pr?moviam para realizar qualquer Grande do Sul esquecia'os hor. sUJe~~o, a IDr~~maçat) da secretaria do respectivo instituto 
durante o combate. . messlls que lhes iazia o sr. cOisa de larga envelgadura, com rores da guerra civil, e envereda- ru ai est:do Irmado pelo professor ou docente que houver 

d.oí:r;:'~;":ai"mu;,S~JC;; c~s p~~= ~i;~~~~;"~n~~~tll~~~ST~~;; k~a~~i; 5~~~ siE;~d~~.dAdi~d;: ~ad'tC~;CO~d~id;m~~Ik:;~~~~ ~cc. Pa~a~i'apho 2':-Seriio considerllà,,~ habili~d06 paIll 08 
Ilgulção até Agua Branca, denodo. Mas, não obstante fracassado. combatido. o mo\ i- ler elegido um presidente COIllO ett~ltos de conclusao de cura0 06 alvmn!,s .matrIculados n!> 
onde clleg&.mos em pouco, contarem com 410 homens e mento, graças á acçào coordena- o sr. Getulio Vargas, cujo maior u_ lmo au,n0 de c.ada .\~stituto que sll.tlshzerem as condi-

dlJifo obstante IIS suas tenta- nós ~ó apenas com 133, con- da dos , 51'S. Oswaldo Manha, merecimento foi ter sa~jdo seI' çoes Are lrCJ.l!.!!.nCl8 eXIgida neste. . ._ 
tivaa de emboscada. segUimos derrotai-os, apos- FloreS da Cunha, Luzardo, João ser um amavel bombeiro, que . .Ugo 2 . Ficam, eguaImente! ptOlliO'ildos ao an!,o su

o; Em Tavares, onde se for- sando-nos das trinclwtras, Neve~, Mauricio Cardoso,lJoSuJ; chtgoll a Portu Alegre decidido perlOr Imme~lat.o os alumnos m~trJCulados no co!'eglo Pe
tificaram, travámos forte com- depois de 54 horas de com- Olegario Maciel, Arlhur Bernar- a refrescar 'os escombros de Ires drop~ nos IDshtutos a elle eqU1parad~s ou em lDspecQão 
bate, durante 36 horas inin- bate, sem comer e nem be- d~~, Djalma Pinheiro Chagas, Vir- formidaveis brazeiros, aecendidos fr~ lmmdar ~ ofi . alumn08 .do curso serla~~ ou de pr~para
terruptaa. Perdemos a metade ber! A agua estava a trinta 1);1110 de Mello Franco, Mario em \923, \924 ·e 1926. .0rlOs os lOStItu~os parhcular~s de e1!-slDo secun<!-ano que 
de BOSSOS soldados, mas COD- metros, mas nfio pOdiarnos Brant, em Minas, e José Ameri- A consummada hahiJidade de Já tenham r~quefldo a nom~açao de ~u~tas exanllDadolas, 
seguimos apoderarnos do lo- sair do posto de combate sob co, na Parahyba, se 'impôz defi. bombeiro do actual presidente desde que r~unam as segumtes condrçoes: 1'. Haver fre
cal onde elles se encontra- pena de pagarmos com as nilivamente. Uma larde, do dia 3 eslá sendo mais do que nunca qu~nt.aoo maIS d~ metade ~a~ aulas da~as em cada mate
vamo Os rebeldes, amparadOS vidas a temeridade. Ante a de ou~ubro , às 17,1 12 horas, fo- r~clama~a para salvar o Brasil dos ria, 2, havor obtl~o. no mIDlmo, a media annual de 3,50., 
.pelo governo do sr. Was- nossa pertinacia no co.mbate, r3m disparados os primeiros li- lIlcendlarios das paixões politicas d t Paragr~pho 1 -;-No <:o~legio Pedr.o 11. a. comp!ovaçuoahington Luis, remuniciaram- os bandoleiros puzeram-se ros. Os ultimos rebentaram na e parlidarias, que arremataram ã requenCl8 e ;medIa. eXI~ldas serâ feita medIante mforma
k e voltaram a Tavares com em fuga, havendo deixado manhã de 24 do mesmo mez. paciíicamente ha Avenida uma C O da secretarIa .do mte.rlU~. . 
reforço de quatrocentos ho- mortos 38 companheiros, ao Os lunalicos, os malucos de ha revolução ganha nas montanhas P l'aragrapho 2 -;-Nos IOshtutos. e9ulparados ao collegio 
mens, cercando a povoação passo que ficavamos apenas quatro semanas haviam acertado. de Minas nas cochilhas do Pa- :1r?t II c D?Sr em IDl!.peeçilo. prelmllna~ a compro!açiio se-
em que n08 achavamos. O sem seis camaradas. Possuiam a vicl()lia. raná e nas campinas do nordes- r el ~ por 10 ormaçao escrlpta do dlrector ao IDspector 
,sitio durou 18 dias e 18 noi- Conseguindo remuniciar-se C~egados, porém ao Rio de te, pelos gentis-homens genero- do InstItuto. , ' . , . . • 
tel. Passámos 1\8 maiores pri- em Princeza, os bandidos janeiro, eslava lhes reservada sos da espada. Pa~agrapho ,\ -.-Nos IDstltutos parbculares que Jll reque
vações ahi: fome e sêde in- voltaram a cercar Sitio. Para uma surpresa: a revoluçãO fôra Muilo mais faria hoje pele Bra- reram Jun!as exammadoras para os :;eus alum.nos, tanto do 
tenaa. Nilo podiamos sair, sob se divertirem, os cangaceiros arremalada pelos que tinham per- sil um piquete de bombeiros do curso serIado, ~~mo de preparatorlOs e ~d!nISsão, a com
pena de morte. Os canga- traziam comsigo: mulheres, manecido pachorrentamenle na Que a carreta dos Comités de p~ovaç1io sE'r~ feita por mformaçllo eS';lrlpta motivada do 
ceiros costumavam gritar, do enviadas por José Pereira; capital do paiz. Dizem que o Salvação Pul:lica. director ao. IDspector espector ellpeclalmente tlesignado 
cerco, em tom de móla, re- lIacalháo com agua ardente; sr. Luzardo léve uma phrase de Assis Chateaubriand para esse fml. . . 
ferindo-se a João Pessoa: farta munição; e charque espirito, aqui desembarcando. - '.' Paragrapho 40 -.9 m.specto~ deslgna~o ~a forma do para
_Vocês silo 08 canalhas de em quantidade. E tudo isso Confessou o seu espanto por OIr IIRnnl!n IlldDlpl 11111."1 g. ,.p~o antecedente venflcara no~ livros do msbluto a exatidão 
Joio CancelIa!. E accrescen- graças li ostensiva protecção não saber que antes de 24 de • nnU 1111 l1li I. PI d.as mfor~ações prestadas pelo dlrector com r~ferencia á frequen- .. 
tavamos: -Nós, sim, é que so- do governo que se foi. outubro existissem tantos revo· ' man.Hap~ IsePllr IIIIJ·)lIfIrll cla e m~dla dos al~mnos, bem como á regulandade das respecti
mos do Exercito do governo Os cangaceiros viviam ad- lucionar:os na melre(lole carioca. n a "I ill 11 vas matncula.s, env13ndQ ao I?eparlamenlo . Nacional do Ensino 
dá Republica, do dr. Was- miravelmente e nós solfria- Se fosse informado eID lempo lia 1!1fnII., uma aulhenbca e ~mbem Bsslgnada pelo dueclor, que servirá. de 
hingtom LuJz!. Vocês estão mos as maiores torturas . EI- lelia OIganisado a sua valelll~ . I 1II11r1 base para a expedição pel? departamento dos respectivos certifi
n&.~miio, porque o dr. Wal!- les Iicavl>m em deboches brillada, a qual agia em Itararé; RlO, 17 (~eroposlal) - Ha- cados de promoç~o e hablht~ção.. _ 
Jilligton Luis nos manda mu- verdadeiros com o mulherio cem as admiraveis massas de vendo o mmistro do Exterior. Par~ra~ho 50 - . As dlSPOSlço~s do presente decreto, rela
Dlçlo ~-l930. directamente! ° que haviam trazido e nós manobra que formam as legiões officlado ao seu collega da hvas ~o.. l.nshtut05 pa~hculares de ensmo secundario que jà tenham 
D08IO'·almoço durante (I cer- na ímminencia de 'morrer dos revolucionarios hisloricosdo Agricultura, Dedindo as provi- requento Juntas exammadoras só serão applicaveis aos .alumnos 
co, era fubá de milho torrado; mos de fome. João Pesso~ Distrícto Federal. de.nch18 neeessarias DO senU- cujos nomes co!"stem das r~laçães existentes e registradás no De-
o ·'jantar era de pipócá'pura. fazia tudo para nos mandar do de não ser requisitado o pariamen.lo NaCional de Ensm~. 

Fizemos tonneis para passar mantimentos e munições, mas tarde. Como tivessem muibls dlreclor .addido do extlllcto . Artigo 3u 

- Para os effeltos de promoção e habilitação ao 

4e~o das forças inimigas os bandidos, l1<;Jr meio de baixas, recuaram e acanlo- Escrfplo~IO de Informações ulllmo anno de curs.o, das quaes t~ala o presenle. de~reto .os atum

e':.ir longe .buscar agua. Afi- emboscadas, dlffieultavam ou naram no Açude e ahl er- do Brasil em Bruxellas, &l, n?s requererão ao dlrector do Inslltuto a respechva mscrrpção me

~I, cLcei'coJol.rompido pelo impediam a passagem das mane:Jeram até quando t 19' AllonsoBandelra Ile M,~l!o, o. diante o p~ga!Dento das ta:'Cas Iej{ae~ d~exame, revertendo essas 

~pil'o lt~e,![Rangel, que forças estaduaes. batalha0 de caçadores inter- dr. MoraeaBarros ·r~slll?lldeu .t8!,as al,)s, mstl.tutQS de ensmo superior IDtegralmente para ores
nt* "latia aüXi!iar ~om . 150 Gonsegujndo desvencilar- veiu em Princeza, a mando 'qu!llle Ulrlar la....., da~()Jo- ctrvo ~t~lmomo. ;

bo.~OIY IDand~.d08 por Jol1o mo-nos dtt- cerco, voltámos do 6r. Washin'gton Luís" · dB!!.ss l!.ro,"ldaDo.1I Jllr. ·,que .A,"go. ~o - O perl~o ~e 3 de outubro a 14 de Aovemb~o 

P~8II,~!L .·'Fo}.: ell~o que ..çon: para T~v.ares. °inimigo nos :. O.sr. WaàhlJijÍtonLuiiiqpro" 8eJ": 8Bflsfelto o leu p:dldo. s~r~9,.res~cbyan~5nt~attrl.buldas a c.8.da alumno a melh.or media 

..-tw ir ate -'auaBranca, UHdiára' e aelt ború de t :reU 'duptldOr&diliíllllte .ro.i' mvorclo no um . IMItNi ~ frequen ~la , mtegral. . . . .. .'"
.. 	 arfm do bu.car um apparelho combato_ Perdemo. n oe- Puetnl, QnvlaDdo-lho .to um DIv<wdo • o-cf:~ de IAm"o 50 - :f!cam extensIVas 30 In~h'u'o BenJBnim Cons
'a ndJo qua S' vlDhe 40 Tal- c:aalAo 11 1IOI1adoa I!I llDI of- ....Jao canil.,. de e&lDpa- dnqQtte _ YOfrlo-Ho~ taaa- lu&, lI':hluto, d su~~ e M~~. Quinu: de NO't"C'mbro, 

xeLrs, d..l1oado • facilitar nol&l - otn ato ~rtpplDo nba , IDtD~SoId InlonuçOa I,a- 00 q".:..c.. :'. vel, disposiç6Hdtste dfcTelo. 

.. commlDl1~ entro u Cam..... Se eu J6ra coalar Um.Um "0 u. P. QIcça wfdfw 011 ...0 . - a>mt a IH'"tllte t9QdItI de fumH IÓfIIeIIIt 

r~ Ntaduau I!I .Joio P..- O. G&Gpcelroa na. perae- por tlm.tlm, a blttOrta do - r~r "no Brasil ar DI- ~~ cudidatos qllc nIo rftl irem ..co~ biaidls neste 
ML A. COlILmunicaq6ea prl!- lQ1ram .U Tu.ru. onde aacrUlolo dOll parah)'ballOll DI!ROT. Peo. Olca- Ca1u P..... ~ par. • ~ e habiIltaçlo ., ultimo ~ doa 1:\1"", 
01aa....1II da Nr oUratlat, por- filUmol até :l hc.rAII d. IU- • aoaba.ria tio oe4o, por~ ~a::r......ouRlotO~~ . Pataatapho pnmt1fO Para o curso stCUnd.r.~ o~ 
CIO "oM P.~lra potMd. um clnIrada, 4e1d. e taoru da (Jua ta. oo&Ia • "".r. Sala If Il1o .. laMft, cIk ,,=-M\lnmle no CoDtrio Pedro 1I c 005 ""titIlllot , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o &l'rAl)O-Terça-letra 18 de Nevellbro de 1810 
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<:J<Js chapéos Oury f ffllRO II 

I 

e ~I~UNE O DE PALH !2 ~ I-" 
CM.P~~ ia X.vI... 
 I 

i6ílN+-AU'2C!&LllL rT mCP!UlIl ..'....hd'... 	 ·~c:3:aI_ _________11 

....!IJ~ Kmpma:Nà1:i01lll~; da, Nala.o.Hmpcka 	 OSaphrol S81R/If;' ~!~i~.~ I , 
Tl'ansporte ,'apido tb I)assagejro~ e de carga:, com os I .~C5.7 

Il:lquetes «Cai-J Hoepckc), «AI1IHl» e «M3X» ~lmi~~I~~r1~u:It~~ i 
O tadol ; fi)epoi!)f'dê~u'ma 

Slillas IDEI:"S lIe, seIS,a"lres ... .._lO deiflerlalolll1lis ~ grave 'eriférmjdad~, ,. • 
~ me reteve nole.. '.1".. Ir.t, 	 màis de um .l ' 

Linha Floria.nopolis-Rio delLinha Parlluaguá, escalan- Linha (;I 	 ;mez, fiquei ·em tãO.:. d..ê...Janeiro, escalando por Ita· do por ltajahy e São Florianopolis fj ploravel estado de fta,. ()
jahy, S. Francisco e santosl Francisco Laguna 1) 	 queza, que já meserí- • 

, ~ tIa sem coragem para O i 

I G volta~,c á acíividade. . \ 


Paquete ta.. tIIelltke; rlia 1" @ .. . _ Em tao ~olorosa e af- tj~
'* flictlva sltuaçao o meu medico assistente' . )1
Ptlqucte lnaa, dia 8 Paquete Idax, Paquete Max, ~~ dr. Ivo de .Oliveira aconselhou-me o uso a " 

dias ~ do esplendldú SAPHRUL, e logo nos pri- . : 
Paquete Carllt8ejICkf, dja W dias 6 e 20 2, 12, 17,27 ~ mei~os_dias de tratamento com oSAPtiROL . ' 

.0 senti tao élccentuadas melhoras Que ao fi- • 
Paquete alaa, dia 23 	 I.!a nalisar .o Ç1uarto vidro já me sentia forte; "~i 

~ alegre c dISposto, tendo éiugmentadõ 4 ki- ti 
~ l~s d~ peso. Maravilhad9 com o extraor- ~Sni~ll~ áS_.:' .l:~~a~ _d_a _m~ü~_ãl 	 .1 
~ dlOano resultado qu~COlIll com .o abençoa- -.~ 
.., do SAPHROL, envio-lhe a mmha photo .iA viso-fr:~~Yc;:cilltiYt~!l11~~·i:l.iI\) pussagell/l!; tJ Ct,l'gtiS l' lt)jlO pelO 
~ graphia e attestado. dos QUlles pode fazer . ',

PASSAGENS: Em vista <lU ~" Imde pr(l(:urll tIe UCC'jmnH>ll (i çÕC'S t'1tI nossos {t o uso que lhe convier. 0" 
v:!pore~; scienlificumos nos srs. i::tel'el',,:; il üH que s(; w,Emnirem os corupromisso IMPORTANTE ~ Porto Alegre, 23-6-30. . 
CC' I!! os cominodos reservudos, al ô ao MEIO DIA da ,,:'lida dos nossos vap01"es. 

OI~DENS DE EMBARQllS::-Paru facilidade de ~el'viço ;;ú (Im'emos ordens PiJrmix -- (Phenixé o unico ~ zací~;f:~lCi~/'ri~~Il~~~~rYo!zt:fdQ" 
de eUlll1lrque IIté ao MEIO IAA tia saída dos nossos VUPOI·Cr,. ~.,.' nome do·leg:itimo emplas- ,. De 1ccoruo como a!testado acima ,Icelaro que, fonnado o • 

Para passagens rretcf;, ordens de ~mbalquc <i:.~ demais jnfornl:~çÕ(!$, cor.!) I)~ tro). Exija na pharmacia o ~ ~:.~~'~~::I~o s~p~'i;~ol~~E~oRl~~~ ?~ns~~~~:~p~~tl~:ci~~ea~ "~u~~ 	 _ ,propriel,u'io8 nOlre Emplastra Pllal!ix, o ~ aproveitou Gdoen te; e hoje se <noontra l'est.bekcido. 	 .'Carlos Hoepclle S. A, mais antigo, o mais usa- ~ DR. IVO DE OltVEIRA 	 . ' 
Rua Conselheiro Marra, n. 30 do e o mais conhecido ~ Em todas as Pharmaclas e Drogarias • 

lãi _ .________ ._. ___._____ ~ • 

~tmil!õ!!õ!!Rli1m~~@~~I2I[§lrmjgJ~@l~[§jI21~' .,~~ 9 G·~@~IH·~~f$.~~lll......; .'ª . ~ Aluga SI! Em casa de fallli- ----.--- - 
l2f IIJ - li fia, qUé\!'tos muito ."'~.~~~IIII!'-~---~ÍIIII" 
~ 1 '1 d·t l\,I t p 'l JI ') 	 12I commodos, com pensão, l~uer Gan~ar Sempre na loteria? 
f§I u re 1 .() l'11l 11(J l~e{,n i tI 	 ;121 para famílias ou iTiOÇO ele 1\ I\STPOLOGIA. Ie offe..ce hOle. RIQUe,o15!1 . .I . . -' ' .. '., tratamento. Os qUéll:[OS ZA .• Reme..a • dlll do .eu na.."menlo ... lhe 

19.1 	 s:wawa~~~~; tenl janellas. ;:!:~:. ~~:1:;~:!:~:~~:e:!:-!.~:;
l2l \1-eAI·~;.·.t.rna.ta2rl. a rua j0sé 50". para .GANHAR NA LOTERIA. Milh.r"121 ~~ 	 de aleslados prooJão as mlnhu palavre•• -ao ER4tr.eço· 

18 DE N10VEMBRO I li.! PII. P. lang.. Calll Albt~i 1918· BUIDIS AirlS ,111· 1'1,I[;a Dia de Festa! Dia de Alegria! I -~:~--!~~~~ deU~~~~:~~~:- d:~: -r ' 
ca ~ C~pital vende·se urger.te, á Rua
B!I ~ Este\'cs Junio,' 82 A, o seguinte
Im GRANDIOSO SORTE10 I 121 uma trystaleira e buffct, I guarda ~ 
li1 ' . - !2l ~oe~~;~, li2:~a ,~~:~aa el~~~~~I1~.6 c~~- t.t 

~ gavHa, 2 co li1mnas, I congoleum ~I "ara (iue todos venham em temoo quitar as SL:as cadernetas 121 gmnde e 3 pequenos uma cama de ~ 
rÃ! e iazer n6yaS inscripções. damos a seguir a relação dos pre- IJ lerro para cr~nnça, estylo allcm,ão, '),>1i 

I 
.. ~ 

!XI mios (IUe vamos distribuir no proximo sorteio (Dia 18) senl lima cama de [ê~ro para Si!It~,ro, :.:.
3 camas de vento, I apPMtlho de \'i!J 

outra contribuição a não ser a de costume. li! jantar, uma escrev~n11lha c cadci- ~~ 
E8 ra, I div,en d~ vime. uma cadeira ,~.--1- ~ g~:au~aea~~~~ ~r~~~~i~~'~rl~~~in~~: :;

de 4·,83'0$000 li) 1. filtro inglez, lima machina Con- ~ 
~ 1 Preml'o. 	 li! tmcntal, typo escriptorio, uma ma- @ 

I ti i~i~i~ ii ~iffi~~ ~~~::e~~~Q;;~";:r~:'" i 	 I 
1O $ Rua leã, prnlo, I. 7 g 	 . : 
10 Premios de 20 000 (Altos da Pharmacia Santo (!'l. Grandes e pequenos todos procla- , ;\ À 

10 'Premios de 10$000 I:!.'' mam o Peitoral de Angico Pelotense, o . ':.......':.Agostinho) .,... rei dos remedios para resfriados, tosses ,I. Das ~sá~61 :lo~a~.as 13 e bronchites. E' o preparado por exeel
loneia, empregado em todas as moles- I'~ 

}\.·\uitas isgn~õgs! --------. tias das vias respiratorias. '. ~;; 
Negocio de occasião: ! A' venda em toda parte, '.. ..1 .,)"

Habilitem-se '! - Inscrevam-se! ... - '. 
e ~fr~~~;~d~ ~~I:a d~e~~Co~oen~~~ ooooao .0••' 00....... .';


A unica, Emp,resa Que distribue Jliremios extraordinarios! Ihados, sita na "AI.tmeda João 
i Pessoa" ~ tral,r na mesma, ou na 
, rua Conselheiro Ma~,_a_36__;~__

-;S~,'êfDurie·:t1ltl ilS llPllI~I~[.êtln.;1 . Sânoase sehHôrhs 
Tudo por 1$000 I 

Não ha como. a erudito uluo Pre~ial 
: . -, .. ,.-':.: .. .. , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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p 	

Lnterta n 
Da. 

A' rua João-- -Pirito,; !to 9 
-:D:- Sala Catharina 

Durante este mez otferece . ~ suadistinct~ freguel:ia. 1J&'u-lbue 75 'I. em premio.com um formidavel sortimento de mercadona 5! I &traeç&o-PLANO AlIrecentemente chegado, preços <;~e 20 d NOYt:mbfo d. 1930 ta It) !IOr..jamais ioram vistos . 13 mUbar -2010 pr mio.
Damos a sei"uir os preços de alguns artigos C01110 	 16.000 bllbetH • 17$000 212:0801 

seja! n: Sedas 	 li-..- 2J por c: to ~ 
,- -, 7S- p;o~..c.~~.~~ .m pr~lIIiotlPREMIas ~ 

Flllgurante de seda estampado. ultima moda metro 25$000 

Falgurante de seda liso com l,m05 de largura » 19$000 I preniJo ,de - I~ 

Seda mongol o artigo liso mais em moda » 20$000 I().()OO$
I . 	

:=Crepe geotgete Francez em 10 cores 12$000 1 .-ooos 
Cach' de sefill 16$000 2 premios d'e 
Crepe marroquim liso artigo conhccic!o 9$500 S' 
Crepe gloria em diversas cores » 12$000 tO' :;,oooa 
finissima seda Franceza para camisa em lindos 20 4:OOOt 

padrões . ' 16$000 60 6:000$ 
Mousséllne de seda i".rJnca, para camisas .lU com- 850' 34:<<I00I 

binação » 18$000 800- premo 2 U. A: dos 5 
Tecido íinos primeiros premios a 40$ 82:000$ 

Finissimo linho belga legilimo em cores metro 4$800 
Alpaca de sl:da em cores modernas 4$000 1750 premioa no, total de. Ri_ l!O4~ 
Opala de seda em diversas cores » 4$000 Havendo r~tiçAo nos dois ultimo --algarismos dos 
Alpaca de seda esla!llpada em llesenhos modero i>rimeiros2 cinco premios passarão aos nUlllcrÓil immcdJa· 
n~ 	 » 5$000 	 lamente su-periores. : 
Gorgarlo de seda 	 5$8OQ Os concesslonarios ANGELO IjAhl t 8B1}:4, &. Cla.
Camtraia meio linho em cOres 	 2$500 
opala Suissa legitima 3$800 AdmjDjstr.a~ão-PRlÇA j 15 DE, IUKIBBDJ. li 
Velludo brocbé a phantasia artigo proprio para • 

verao » 12$000 CaiXà posta,!'. D. 5b...F'Iorlân.:õ poU. 
Velludo brach'; liso 10$000 

Jcrscv encorpado em cores modernas 9$000 

Sedinba·lame em cores 6$800 

Crepe inglez preto e branco 4$400 

Merinó preto do melhor arlige 2$800 

Crepe~pciano proprio para kimonos larg Iml » 4$200 

Crepe egypciano para ki~ono~ l_afl~ura 70 cel. • 3$000 

Voai chitom em cores aOlgo ImlsSlmo • 5$500 

VoaI chifom com seda e a phantasia 4$SOO 
Sedinha americana em diversas corres 5$000 

Possuimos um iormidavel sortimento de' voaes 

estampados desde 1$300 o metro 


c........ 

finissimall colchas de seda· para casal • lima 52$000 
Coll:haa Mlltarazzo piit a casal em todas as c~res: :4$000 
Colchas brancas para solteiro tecido 'em fustao » 

• 
8S500 

52$000~t~~~ad~l~t: fã!~q:r~r~~oc~~~ l:.,er~~~ largu- : 
ra I m,5O melro 12$000 


AI!lalhado meia larcura Im,5O 
 6$200 
Aloalhado branco e em cores latgura Im.50 • 3$600 o REMEDIO QUE FAZ EfFEITO E.' 24' HORASLinho branco largura 2m2. artigo conhecido » 12$000 
Cretone lapa· a melhor artigo larg. ImOO 	 Preçol no Di.lricto Federal R.o 7$500 o fraeco peq&MPo..4$700 .. 12$500 o fruc.o I:rande.CrelOne lapa largura 2m » 6$000 Licencizld•• pelo D.N.S.P • .Iob o No. 145.J':I\urim miss Libano igl1al ao eXlrangeirl> Peça 	 QUANl)() comprar Flit, G24$500
Murim Slio Jorge artigo sem goma 18$000 	 insectidda de fama mun
M.rim· Lydia marca conhecida (Reclame) 23iOOO dial, lembre-se do seguintec 

arligo 
Alvejado Virgem peça de 10 metrCls (o melhor 

11$000 
Alvejado- Familiar marca muito conhecida 	 RhsumaticaHPa~alytic·a.10$800 	 Bit t. vendido sdment&
Alvejado Ofiieial óirtigo sem goma , • 8$500 em."latas amareUas comPanno para \:ükh~ü largllra l,m5O{Pcchincha) 3$800 
Cbitlo estampados em desenhos modernos 	 SoUreu cruelmente dUl'ante dois annos! uma cinta preta." Todas 
Guardanapos pllra jantar 

-'l Ouzia 11r~· 	 as latas são seliadas. BitGuardanapos para cl1á 	 6$500 ' D. Ida Bechr de Sou... re.id~nte n" 20. Diltncto 
de Pelotas, Rio Grande do Sul, diz: Mail de 2 annOl não é vendido a granel. 
solfreu de cruel rheum .tismo, chegando a ficar paralytiu.Tricolines, Zephir e Brins Sempre em trolamento medico, quer em Pelotao. quer eIII Recuae qualquer insecticida que 
P~rto Alegr~, u.ou da. tae. injecções perigosas e infinida niio conformar com a descripção 

linissimos fricolines de linho e seda em 
helio! padrc-es mdru 8$500 de de remedios. lem proveito algum. tomando e",lIemaDlCnTricoline de seda America padrão de seda 	 acima. Sómente o Flit legitimo4iOOO te fi aca, com .olfrimentos horrorolo.. Sabendo dos Illcce.

3S800 	 olferece a garantia Flit.i~~::::: ::.:~: f~~~!~ô~~t~~a~~~h~~~~ 7$5()() 
SOl milagro,os d. GALENOGAL appelou para tao ab.aço.

Trlcollne de seda Paris · artigo superÍ<'r 3$900 
do remedio, • com SEIS Ira,c06 apenas ficou completa....
le b3a, nada mais !.eotiDdo até agora. Tricollne mercerizado em cores garantidas 2$900

Tricoline de algodao em cores firmes 2$200 
Zephir inglez legitimo 	 Para combaler, radicalmenle, O Rheumali.mu. .eu.1$800 
Zephlr nacional em cores firmes 	 achaques e milerias. s6 existe um remedio de efleilos ra'1$400 
Zephir America em padões modernos 	 pidol e po.itivo!: - o GALENOGAL. do sabio ..edic.1$800 
Finlssimo brim de linhO creme para ternos corle inglez Or. Frederico W. Romano, que é um. alori• . d • . 30$000 Corpo M.dico. Bril!! brauco meio linh. para temos melr" 4$000
atim Itardo c.llegial dI! ' melhor a"lga 1$200 o GALENOGAL. foi o unico claaaificado na Grande 

Expo';ção Internacional do Centenario, DO Rio de Janeiro 
, como - PREPARADO SCIENTIFICO _. e onde recebe." . ,. 
. mail elev.do premio - DIPLOMA DE HONRA; - di"iDe

çõet e.I,," raramente concedidaI e que' nenhum , eutro 'depll
rali,e mereceu. EnCODlla-se em todas ai . Ph.rmaci ... e.Or.: 

1 	 aari.. cio Bralil e dai RepublicalSul A~.II"'. 
Apr. D. N. S. P.--N. 211 == 2--10 - I 907 N. 9Ap~ 
19.:8 - dezembro. JUVENTUDE 


.ALE.IANODE-. 


' ,ndl-II 
Ulltl ...11.4, Jaçar.mHI nl i 

r I COMI"'ifo IQlr. n' 104. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Rheumali.mu


___ 

~-6-"'- -. ') _: _ ~_ ::::.: 

.Uófnoôre Igealo .oo Plesi~,~e Im~~.ili~~~ura Sob ,d!;;;,d: 
Getu~lio .-Vataas~': p&~~J~~tf~i::fn~~~!; ~:::.~J~~~:~ 

Rio. Ii (Condo~) - A impr~nsa de responsabilidaile, applau~ ~~~dfn:n~~?!?::'B~~,or:!~~ri~ ~eamG~~~rf1O.!b~OUape~=
d~ G ü;ãiparo dü pi"::'s:dcnfe Oet:.:!:c V.2!'g.as. ~os órphã~so do o~a as columnas do vosso jo~ãJ. nota0 I 

ior Co~rêa .Lima, dando-lIies matricu!a.gtatulta no ColleglO Mlhtar.•0 Estado" para agradeéer cÁcaba hn3lmente de m (e

..E mm~ li"! acto _da nova a?m!:lIstração que d~mostra o seu as Senhoras José Fernandes, solvida a'questão(f~l'> " exame!! 
eg::>rIto de pst~ça. palrando a~lma.., dos preconceitos, porq~e.o Edgard Silllone,os irmãos SlI- nas escola~ secundarias 'e supe:' 
major C.0rrea Lima, mo~to h~rOlcamente, tombou quagldo antil~ vio Luiz Pereil'a da Silva e riores. Foram ' dispensados •. des 
frente ~s fo~ças revol~cl~)I!aTlas_ Era elle soldado de es~ tido :s- Luiz Pereira da Silva, ri!!- sa prova 'os alllrimos. que te
revoluclOn~no por pnnclplo e. um ~aracter puro, tend .. g grandeDses e Armando Mello, ham nas primeiras ' uma certa 
tos de alll.vez quaodo el<! moda ev~ta~ o conta~to c?m mlhtares que tão dignamente me le- ~equ~ncia e uma ~erta media 
em a~v~sl~a~es, pe,:egUl~~t.r~~~~ndd~ r~~,ofifh:~~~ desse vanlaram da qué~a con~ra o minimas, nas ultimas·apenas fre

. eCI~ao gov filam, _ t' u e ao aulomovel que la sahmdo, quencia,
adversano dIgno. eleva o governo qu~ ~ naçao pre~ ~gIO, , , jorrando o sangue da cabeça Não podemos approvar este 
mesmo tempo, as,segura ao povo brasileiro que a pohllca de ran- e deixando-me 2 horas sem act. do governo provisorio. Não 
cores, que el!e vl!lha combaten~o tenezmente, morreu, para sem- sentido2, aqui, quando me existe, em favor da dispensa do 
pre, com a vlctona da revoluçao de outu\:1ro despertei estava na pharma' exame, nenhum argumento pon-

I lIIIfTIlI!m 1i • 15 de Novembro cia do ~nr_ ACIl';llpora, que deroso, ~ão ha nenh,um . ~aso de
••1...1iI11 me haVia já medICado. força maior que a JustifIque.

lU-lIa-li,. Por motivo da passagem da E', ainda dever dimorre- A revolução durou apenas tres 
HHI data que :ommemora a procla- doura gratidão lIalientar o semanas e, se é evidente que 

mação da cRepublica>, o sr, carinho e cuidados do Sor. não poderiam prestar exame na . I ~ 111 .• ' General Ptolomeu de Assis Bra- Antonio Acampora e sua época habitual os alumnos que
" 91l1li1111 l1li Isii, recebeu imnumerus telegram- Exma. Snra. nella tomaram parte certo é que 

Tendo tomado posse do car- m'lS de c~mgratulações, ~ão .só Partindo am~nhã para o o simple,s adiamento da,s provas 
g.:J de Director Geral de Fazcn- desta caplfal como do II1tcnor sul du Estado, nao posso, n~m ou a cnação de uma epoca es
da Municipal, que vae absorver do Estado e de outras partes, devo d~ixar de ~a:er ~ubh~O pecial_resolveriam cabalmente a 
todo o seu precioso t~mpo, o _ esta nunh,: gralldao. ~, alfIr- questao. . 
dr. Diniz Junior delisgou-se, tem- Como se,ao pagos os mo, que a lmag<;m !'lals acen- A medida adoptada pelo go
porariamellte, d.d direcção do impostos na tuada do rec_onhe~)\mento e o verno, a~os ~yidentes hes_itações 
Diario di: Notidas para poder D f, J'tu"'s symbolo mais eVidente deste não se luslthca:. vae alem do 
prestar livrc!l1lente melhores ser- r'Te_ e . ., reconhecimento, é , dal-o a seu legitimo objectivo, que seria 

-(viços á administraçãO da cidade. -. xx·- , publicidade, a que faço com resolver a situação dos estudan-
A sua escolha para esse alto O , sr. dr. )osé Moehmam, a mais viva . emoção,. tes combatentes 011 ainda dos 

posto Coi Ceita pelo dr_ Adolpho pre~elto da caplt:,l resolveu que A estratégm, o emgma ou outros que, não tendo iomaoo 
Bergamini, immediatamente após os Impost.os serao, de accordo co~sa que o v!,-lha, com q_ue armll;s, estiveram ab~orvi~os pelo 
haver sido nomeado PreCeito com a Lei. pagos em moeda qlllzeram humIlhar-me nttm- movImento revoluclonano. 

', :linda 110 Palacio Guanabara 00: corrente. . , gio. a maledicencia ... mas Cria-se, dest'arte, um ressi- ·€3E3E:3t.3-E3~· 1 Ua~ s~r J'ulgado
de o dr_ Diniz Junior chegara Qu~nto ao encon,tlO de contas cuspIram para o ar.,. mo precedente, em materia de C o o C o 

em cOnlp,tnhia dos generaes che-I com JU~OS de. apohces ou con- Ha males .que vem para o ensino, em a nova republica, ou li! VIda SocIal ;r. hOJ~ o r~turso 

fes ao movimento pacifica.;lor, ao tas de .ornec~mentos que _ .te!!- bem. Estes fizeram-me read- melhor, continuam 'se as praxes lfJ 1'1 d app"'llara-o no 

I::do dos quaes se achava no IIham Sido Celtos ao munlClplO, querir a minha intlependen- viciosas da antiga,> ~ 1jI ~ • L _ .,. 

forfe de copacaban3,cooperandOlnão serà ~olerado. cia, que se salientará espon- • eE3GO' eQ0E3. taSD SlmD~S L.opes
patrioticam~nte para a deposição A:re~eltura ~stá,~ entretanto~ tanea~ente d:ora ~vn?te. Um tasõl I'~VOIUtlOw J'AZEM ANNOS HOJE: Rio, 17 (Aeropostal) _ Na 
do sr_dr. Washington Luiz. ~:~~e ~:so s~~~rd;bü~~te ~~::;Ol~ A epoca e do, Viver ás nario sessão de 14 do corrente, da 

Honrado com essa prova de If . '. claras.. . ' Sras: Leopo Idina da Canha primeira Camara da Côrte demaxima conilança pessoal, não Im de regularizar a Situação, . O r edemoiDho do pampelfo RIO, 18 (Condor) - Chegou F . A 11 ã d - t -d 
lhe era licito recu,ar li mesma As despezas que f~rem, daq_ul de 24 de Outubro, varreu os ~sla ~a."hã o sr. João Alves, che- errelr?, , . ppl! aç o. everla. er SI o 
cooperação ao govemo da Ca- por deante, c~mt:ahldas , serao miasmas e desinfecíou o Bra- fe pohhco de Montes Claros, S~as , OIÇ-.1 C_unha. LU1za ~a- J~)gad~ o recurB~ ::terpusto 
pital da Republiea. pontualmenfe hquldadas.. ,si! inte iro, e com elle, foram- cujo l1?me esleve. em grand.e thaha GUlm~raes e a mcntna (a sen.enç~:lo r unaI d~ 

O sr Be- -"!lini ao dar ussc Torna-se, portanto, ,"nUhl l se os phalltoches da nefasta e\·,dencla por occaslão dos ulh- Dulce Car~elro da Cu~ha, ' . J~r~ que e osolveu, por una 
ao dr. Dini~gJ~nior . .:úngra~lou- qualquer consulta ao sr. Prefeito politicagem. mos ac~nt~cimentos n,lquella cio En~~~ S~~~toAn~~:f:Fc~~~d~i ~~~~d~i~õ~: 10;;:80 :x~de:~ 
se com o povo carioca. dizend.o para proposta de encontro de PrecIsamos de ~e?onstruc- da~e ~tnel,r~, Sua esposa, do~a Pinl;eiro SJrgamino, Luiz da Sil- filho, Dr. Luiz Simões Lopes 
en treg:lr, sem receio, a parte mais contas. . çiio e eonstrueçao. Porque Tnbuhna, fICOU em Montes Cla va e os jovens Oscar Souza c nüo tendo s ido julgado devi: 
importante ao gra.nde iornalista Nr. pn M nuh~UII I temos h?mem no leme, r?s, o~de prest~ u relevantes ser- Acy Ocampo Alves. do ao l'edido de adiament!l_ 
e h!lm~m publi,co. p~r ~er dos 1. H. I!I. H UII U I E é so. , " ~~.:.~~~~c~.:'.o.:._ .._____ As~im, boje. será examinada 
nomeslil.atJcavcls e malsh onestos I Encontra-se. nesta ca_ _Cet' ..!.!'~~I'?~Cf!__i!.ar:~ lr~~_ I!K8mes e DIIOffiO[-OeS Faz ann os hoje, a senhorita a sent"nça do Tribunal do 
do BraSIl. ' t 1 - P A MA ' Dsr lO~D Hnues IÍ lnll"I(r.~D no 11 [ Maria Antonictla de Diniz, estre- Jury que julgou o caso· como 

J f I , p~ a o. s~ . ~ . ' .' 1I- ! o u ~ Il U ~U 11· Recebemos a s_eguintc Cal.ta: mosa irmã do IIOSSO collega de de legilima defesa. 
j 

Uma Dr~HuH nBUfa rOl8 no Iua~d, I~?p~clor d~ .co. m-!ID gll!!nlle Irl'hURO Ml1UPI'['IO de IIlustrada_redacçao .- ,Atlenclo- imoprensa sr, Jos~ de Diniz. O relator do recurso seré
I' gme Generale AelOpoS- [11 U U l'Iu sas saudaçoes - Permltta duas o desembargador Edgard Cosmorra da Caixa d'Anua tale " . hrnalla DBna DlleS'ldenfe da palúvras sem intuito, de ::ritica... Passa hoje o natalicio a exma, ta, que, ainda, ha p0!lco tem-

I S. s anda inspeccio- UUunU, r [U U a quem quer que seJa., sra. d. Isaura Lobo Klaes, pro' po, no cas? do escrivão Ser-
Hontem mais ou menos á~ n a ndo os serviços daQue'-1 CURllrlh.1181e Reu~luu'Dna'lIl"a Nada censuro ao~ lornaes. da Cessora da Escola Complemen- rado, depolls de um profun- • 

8 hor-as da noite quando se I ' ~II.U U l' terra nem a respechva autonda- tar annexa ao Grupo claur~ do esludo lhe reconheceu os 
recolhia à sua residencia no a companhia.e procuran- Rio 17 (Condor)-O sr. Mau- de; quero fazer uma observação- Müller>. 

murro da Cabra d'Agua, o ope- do cpm medidas acerta- rleio de Lacerda, que está colla- sinha. _ _ 

r ario Euclydes Cypril!no dos da fazer com QIJe os borando effectivamente no . Diá- Entre as multI pias questoes de Occorre hüje u illllliversario 

5 ant08, ill sendo viclim.a de clientes que se servem rio de ~oticias> daqui, estampa momento, ha uma que occ~pn co- ::Ia gentil senhorinha Volanda 

um esmagamento, pOIS do dos seus viões para a um magis!ral artigo, verdadeiro lumnas e col~mnas de lcrn~es Konder Fleischmann. 


~:r~lo~: ~~s:~~~~e~u~ms~r;!: rem~ssa de correspon- ~r;:;;;~ dae {;!~deN:~~ir>a {]~u~~ ~;e~~~r~~dC:'dI:e~ :sfen~~~~e:~~ Deflue, hoje o ndtalicio do sr. 
um mlligre não allingiu ao ci- dencla tenham a mesma 
tado op/lrorio. entregue no menor tem-
O~ moradores da localidade pO possivel. 

deVido ao barulho que fez a 
pedra ao se deslocar acudi- Ono'n dl'rector .lI 
ram ao local e estão procuraD- U 
do rlltiral-a do caminho. PeR"IUneOlaroll 

~ 
.,%6.--"'-11 D • ...r-"""'" ~ , Tomou posse hont~m ás 16

ho~s d~ c~rgo de dlrector da 
~o sr_ Arthur B_eck, e~tabe- Pemtenclaõla do. Estado o s~. ~r, 

l«cl_do com agencia de lorna- Dona~o. Mello, dl\lstr~ e dlsiln 
es a Praça 15 de Novembro, cto clrmco ne~.ta , ,capital. 
recebemolJ uma collecçAo d~ Ao acto aS~ls!lra,!, o sr, ~r. 

volução, le'TIbrando o seu nome E' a dos exames escolares as Francisco Lamarque, dedicado 
para a exemplo do que foi Pru- promoções dos estudantes por chefe das officin3s deste diario 
dente de Moraes, na Contituinfe média~, por decreto ou por fre" que será por esse motivo muito 
da primeira Rep:lblica, ser o pre- quencla, felicitado por seus companhei
sidente da Assemblea que vae Ao colleg,io ou Gy"!nasio Pe ' ros de trabalho e amigos. 
nascer do alluvião revolucionario. dlo !I,do RIO de Janeiro, o pa

-----p[1fENTHO DO-PULAR - drão, o. principal estabelecimento Passa hoje o .anniver~ario doIr!;n r de cnsmo, f<,ll decTt:tadaa promo-sr. tenente ,Arhndo ~In!o da 
. ção por medias do anl1O, () Gym- Luz secretano da Capitania do~s~a a~soclação real!za, ama- nasio Cafharinense, desta capi' porio, 

«Jornal da ManhA. Que 8e edl' l Manoel .Pedro Sdv~lra, secret~rlO dessa festa, que é dos associa- da frequencia, a valer um tele
la .em Porto Alegre sobre a do Intenor e J~shça, c~. .vl~al dos do Centro, já publicamos e gramma, que a Repllólica, hoje

direcçlio dos 81'S. Fernando R~mos, dr. Sezl~ando lelxelra, consta de numeras de represen" publicou, 

Caldas ,e Martln GuIlaYD_ dlrector da Hrglene e grande tação de sainetes, declamação e Deante disso, porque não se 


Gratos, numero de amigos: de musica e canto, participando adoptar nas J:scolas N(\rmaes, 
delles os elementos mais apre- Complementares e outros estabe-Cen.... t~o P opular ciados dos no~sos meio arti~tico. lecilJ.1entos de ensino do Estado 

. ..,..~ '~ A mesma Cesta será repnsada identicas providencias? 
' ~Ortl7°10 d","ngr"ssos quinta-feira proxima. . Precisamos ter o senso da rea

,!ha a nOI~e, uma grandiosa festa tal, já seguiu nas mesmas aguas, 
htElo-muSlcal, em homenagem assim a Escola de Guerra e Col
ao sr. general dr_ Ptolomeu de legios Militares, dá mesma forma,
A~~is Brasil, governador civil e ou melhor ainda. as Escolas Su
mllifar do Estado, Oprogramma periores, que seguirão o criterio 

_ 
'. , \~ , L L r;, _ . Na'séde do Centro haverá, ho- lidade das cousas e Ileixarmo-nos Secretaria do Mlnlsterio do .o governo proVisóriO venCI' , 

:. Commumco aos srs. associados Que se pro- je, às 19 horas soneio de im- de' visões ou .prysfnaser,.óneos". Exter~,!r, e .filho do grande e coU, .porêm, de accõrdo ,com .as ;,.• 
cetlerá hoje ás ]9 horas na secretaria desta As- pressos para 06 , socios e suasr:.ssaillustrada ~eÇlOnJolÍdI.? ..udolo N .lIc'*l. YtIJlkllD auloridades ~ 'd; 
s odação O ,,'orteio dos ingressos para a festá: ' Que familias , pr~edenlfo:se, :como" se ' , Fpoh, ,1'-1'-030 Tborl. rumbl~callu•• i.mpo dos o. 
em hOh1énil!~~, ?"o ex'mo.sr_ gener~l ~r: Ptolo!l)eú Cez na ulfi~ã "festa")'e~lizada. ,,- . CM$IIUIII ~ Prl'!ao~r;ID::~~ZIIh ~I~o,;'.;."~ ~~~~ '::10, 
de Assis Bràstl," Illustr~ goyernadOr ,C1YlI e . mlhta r DI'80tOI ml.l1ntJ do ' 
do Estado, se realizará, ' arfl<.lnh~, ]9 e Quinta-feira Th••ou,o
20 á noite. na sua sede $õclal. o sr. dr_ Candido ~ K' 

• Os interressados podem receber no seto do Cftbrio da uenda, d«ia"nou 
I ' . I por porWia de: honkm o ar_ ()ç.sorteio os respecl vos lO~res~os 011 procura- os em tMo d~OIiveira, Chefe da Sec. 

mio do sr. JOié Renato de SoUZA, i rua Conse- ç10 de Tomacb de ConlU \ 
Ibeiro Mafra. Silb-DircdOf de Contlb ' 

fluri~tlopolís, 18-11-930, ~~if"',I=,,-1O do ME.!: 
O.N' d. Ol/ve/,. R.moa cio,~ darv o ....

I" Seçretario rneMo cio ........ 1IiIKtor. 


C Uma CII

___ *_ 

MALEIZIH 


PUAGOLEITE 

:'; T UB O S E ENVECOPPE~ 

tÀNOLEITE 
COMPO oO<l!> 

HUStEN!liL 
GOTTA 5 E XAROPE 

ompra-se sa peque- U IIIl1itJIJII pia . . 
na, com quintal. informações 111 1111 1U11....... 

nesta redação, .1 \IIl....... 


- - ,RIO, 17 (!=ondor) - Por solr-
DI'o 8athazal' CItação dO. lnterv~ntor d.e..p.•... ernam-Tã' buco, ~avlam sld? embarcados 

vora para ah o sr. EUriCO .~e Souza 
- L.eão, ex-chefe de pol.lela .de ~e-

A nossa capilal vae rece· clfe, e Ramos de .Freltas, ex~ms· 
ber, por esles dl,as, a vltlita p~tor geral da mesma repanl~o,
do dlSllnclo esonptor dr, Ba- a!lm de se verem proceSSS3I de
thazar Franklln Távora, da vldamente. . ., , 

benefici'ls do Icstituto Penal. 
Essa deci~lio, ~onfir'!lada pe
la Côrte, depOIS, rOl mesmo 
invocada na tribuna da der~
sa pelo advogado I?r. PUDlO 

~~:a:~io~~~ j~I~~~~:d:Sun~n;. 
30S tribunal. 

Tem'se como certo, porém, 
a ponfirmbçno da s~ntença_ 

A delesa do deputado 81
mões Lopes será feita pelo
Dr. Evaristo de Moraes. 
I dilui ..... emenuo ari ,8IIa1P 1l1li• 
~ Ild' ~ ..I Ie10 I ':lurrR I a-. Ir 

,U~ li li . ~ 
~e plR_~1I 1!l1II 11 • 

-0
Vende-se um com

pletamente n'Ovo. 

A' tratar á rua 80

cayuv n,~. 


o.40p do Horto JU.fU TUQ- dmdo , ira popular contra ~ 
ra. o pn r" '41 ru~Ju~o m«mo., por...T.0 o ,r, o:tiata 

A Ac&4.mll Catb."a ate Luu.rdo tx.....IU uma COfI...., (If. 

4e Letr.. e 0tI 110110. lal.l- <km, nu.~~~ d ::! 
toelul" d....rlo rr tar .0 Rio, onck ..oon.._ .._AI en
I••,.ado po.'. IttOO I. bo- em brew, ~ ~tmban:edos 

m,••, D. d. q lII.rec.. em VidoriI 81ft... 

dor. 

ol=at: '~;, ~..:.. 11:;: 
...... .1 ••11 Ilo .ajOr.......0 d. DIaJ.. ' ...____•____ 
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fi I H leaoa Slmplmcaodo o;E3~~Ó~ OfficialS;::~do :: ~!en:ito 1I·. o,_t .-1 gene 11 _ mEr I _ prEparo dos 

W Vida Social ai postos~ em ;'1Ii~Brdade > U.~~ Ilo.c~~~~~~~~t~~c~~~~~~, i~ . tran- No le:~~o~'!.'!!. n6e;-

eG€:3- o sr. g~neral Ptolomeu Assis toda.s ' a s eSI~C;Ões de:ta UlraamrIOPSarpaOI~lt'ICesOS' "ue o orlo oultllorla ra dmlelJ e• .. i . Brasil considerando que são fre- empreza de mformaçues Itt ro .v .. , P ooa"- o pr..,.ro do. . 11_
r.1ZEM ANNOS HOJE: IE por ordem do mims- qllent~~ o~ pedido~ de li~enç.1 radiotele llràPtica:"'" " apoJn\'run O Itoverno I •• colla'der •• 00_

lUeDtoII . , i tro. fOf3m •~ s:.;~: Ic.om ven~imentos de funCClona. ,1 Rio, I i {Cundor) ·,'- O , d ~- , . • deposto um Irat..ltao Pf'aaclo fl de.... 
A _~nl.l .sra. d. Adelatd: CJa-; presençcl nos pul:hcos cstaduacs. . rector dos 'felegraphos eo- : . ... . . ,. araday~I, poli. DIo raro, I~o.. 

l1Ia cl'l:ça CosIa, esp.-.sa 00 sr. 1 . - I Conslckrando que esses pedl- viou á iwprensa a seguinte i Rló; " 18' (~ondor} _ Em c:on. ,.". boro. e tlora.. dt"olldo 
Aifw:!o Co~t3, a ex·na. sra. cI· 1 Rio, 18 (Condor) - De or' ldos de licença só podem ser uots' i sequenc1a :das .ultiiMs mtdidu a dOD. de cu. co....",...,.. 
Olg-a Vian luz. esposa do _ sr'j' dem do ministro .da GIHH'r:: , concedidos mediante inspcc~ão -O Governo Provisorio d8 ofiJenadaf 'P.eliJ O()Vemo Provi.! JUDIO. um lamac: nto 10.10
\Vald~'11:tT luz, a senhonnh.a loram postos em 1.lbe~dade os ide saude leita por junt:a ~edlca Republica, teudo . . .' . ... llIU po- !de lellJl , • IId., com OI IVIem vista. a ... SOriO, com: ~eJàç~o....~a al..g
;\136.1 José Duarte Silva, a mem·llos. tenentes Jose FlgueH>do 'I constituida de Ires proflsslonaes, 'Ieresa dos \interesscs naClo- ' líIicos que 'apoiavam o:sr. Wu- ndoa. O plogreaao, port., 
na Hely~tc, fiiha do sr~Rodolpho , Lobo, Irapuan do Albuquerque dos qUiles dois sã.e extranhos á ;Iaes, res'Jlveu Interdi~lar e ' hington Lui~l( foran;t . '.h?hkm ~I . i Da foa tOlldooel. de hldo 
I<os... IPOlyguara e Renato Tavares Irepartição c!e Hyglene, occupllr todas a8 estações ao fectuadas vanas depo.r,làçiX"$ dor · '''ullmlear. dl.Ia.lldo o Ira. 

' .ti. - .O' .,. . , IIt,Sr: E!lrico Soares de Oliveira d'l Cunha Mello que se .aCba- , Considerando, finalmente, ~ue serviço da Sociedade _\nony' i figuras do an go côngrês~o.... 8...} .à..''.'.'.I '.b.. Ib lroa" , 0. rOdo ae JoJo Cyriaco de Souza. vsm preso~,~a slguns dll~s no , ninguem pode ser cons~rangldo rua Agencia Americ8na, 8 . sileiro, que SI: acham homl.~la(f,,:~ a lluollDa OQ f'leetrtco • 
qu,uhll do 1 Grupo de Arlllhs- ~ a prestar os seus servu;os ao qual além de outra8 [alta8, ;em diversas legações e embal- pouco e pooco ....e Ir...!or-

Visita ria Pesada.. . iEstado gratu}tamen~e e que a não iem recolhido 80S .colres i xadas ~slrangeira~ nesta capita!,- _,!!a .~o OI, ~QP.rl08 ali• ...-. 
Em nossa redacção est~vt I Es~p.s ofllclaes .foram posto; inspecção esta no mtcresse de [lubUtos as q:!Otas de':ldas c i .Segulram, ~ommgo, 'pelo .cOI: :W!!l. ',Sl! tor~Rp cade ,.fl. 'e 

hontem em visita de de:;pedlda Iem hb~rdade no dia 15 e, hon- Iquem a requer. ,~ontractuaes do servIço rll- : uho Cesa~e» os sr~.. Miguel. ~al:1 preparo m~I.S .....~II.,., e .., a,.do....,.,. fa ,.
por ter de seguir para a laguna lem, de accordo co~ uma or- D t . dlo-telegrapbico que explora, . mon e Simões Flllto, poltbcos I A velha cO~!,nba)~of'(hrro.., I 
o Gr Malloel do Amaral e Silva, dem do general lelle de ~as- . . ecre ou. . s os '.m lace de concessões an-, bahianos que representavam a-! en(umaQada. está . sendo IV'5o<l;g~nto do Exercito, que acaba " ro, estiver~m em sel~ gabme- ! ArL I. ~Ica~ ~stabel.ec:~i~ . .. teriormente obtidas. !quelle Estado, o primeiro no Se- i bslltui~a peló~ n:oder:uOl Ia
dé se der incorporado por ordem te, tendo SIdo recebidos l01 ar)lo~ d~svm!fa mllarte inte ' .ções que lhe p e.r- nado e o seg~tnd? na Camara. 'boTato~IOs CIlI!l/oTlos, ' ...e... I..8 .<por Ih01S As estll .. " . ~!?*' 
do Ooverno federal.. s, ex. \::o•.?J? ..~~....~ do; deis me- tcnccm espalbadiiS pelo Palz, . O senador oa~lano, logo que .1I!Dpos, IlIumlDados e ... lilg.,&

1I. Viajantes A' - . t ,r~:JU"U U ,:;rd um constitui- de Bel('m a Porto Alegre, são Irrompera.o movllnento nesta c~- : OICOS, onde a don.a dllr:.•.Cê.a. áa . Vlaçao In erna-ld~COS c.onvl a ~i!a~ra lem numero de 16, em plen_o pitaI, havla-~easylado .na.Emba~- : s~ permanece o te~po .~~. 
Procedentes de Porto·Umão • 1 rem a J~nta Õ . t deve fUlJcclonamento alem de Oh· xada Alema e o sr. Sjmees fl'r tl'lctawente necessano .para 

cheg'aram honlem a esta capital CIOna á § UIlICl.n- ~~~mâ~ Ynspec: tras J:í. projeetadas e pre~!es lho na Legação da ~Ol!anda. ;" preparo das . ref(,lçõc,~"", .,.. e.. '.;.'.•.•••.•"..'....., D .•
os sr' Achilles Santos cel An-

II r _ antece :,{ .ao ,r I ecibos a trabalba\'. O Governo al!Jr- Acompanharam a,e a bordo, I aceordo COIII essa tendenclll., 
tenor~' lemos e tenent~ Marçall O d - b t'd O çao ~ ser~ ello ar.\;a~ e r Di- ma que em caôos serr.olban- os dois politicos, os I' e 2' de· la cQUAKER OA'rS CO., cOIlÍ~ 
",s ' ;s Brasil que foram aquella ~ ·r~cor~» di OS n IdOS n~edlcos,c0!1vl a os, na 'cs não tolerará (,lssa como legados au)(iliares, srs . Barros,pllobia qUt! Illbi'ica a .con'be:~id~de cumprimentar o) 'ir. minis- pnmelro semestre deste rectona .deciiyglenc. t decreto quálqller ou:ra abusiva pra- Junior c Salgado Filho. i c ida aveia .QUAKER'Lacll;',~ 
Im Assis Bras:! qu~ndo de SUl l' anno Ivi ~r~r~ ~n U~:l~~s~~Oe for feita tiC8.' sentiod~-se, p~ra isso, Seguiram, honte"!, a bord~ ~o i ba de laliçar no ~erc8do'Um;c 
passagem para o RIO. A Alemanha figura em priT!lciJo g . qc da Directoria de deVldaIncoto !ortaJecldo pelos -Oesna', com destmo a L"boa novo .ypo de avel8 denomi:. 


. ... . a reorgamzaçao, .. . . c dictames da eons- os srs Berbert de Castro, ex- nndo «QUAKER OATS.COSI-

Re rc<sou hontem de porto-I/aga, ~am tnnta (' (}Ito 1'.I;.tO:l~S lf-!ygiene, revoga~as as dISPOSI - ~reS:~?(~ n~cionaí. deput~do pela Bahia; Meira . li' MENTO RAPIDO., queliAoUlliã~ ~companhado sua filha I Berhm, 16 . Na clJ.SSIIIC~Ç~O çoes em contrano. Foram assim por isso dcs- ma e Cicerc Machado, aquelle ex- ' obstante possuir todas 8S qU8

senhorinha Selva lessa, o sr. dr. do.s ~Iecord~. mlelnaC!,,~aes , e de hont~Dl , ;is '22 hc.ras: OC- director da Casa de Delenção, ~ , lidades que já se tOl'Daram 
Henrique lessa juiz federal nes- aVlaçao, regIstrados at~e~' d~.JU- eupades e i!ltf'rdictlldns as este, ex-secretalÍo geral da Pola- : tr&dicinDses desse produeto, 
te Estado, que fora aquella Ci-, Ih:> do co.rrentf ~nllo ": taclo~ RAYMUüDO ROTHSH!L rt:fe~ida8 esta'çõ~s de Belem ci~ desta capital. . : pOde Ci.zer-se em 115 do lelU
dJde cumprimentar ao sr. dr. Aeronauhqupe ~.'ernaClora e:n f j _ e _ até 1'01'10 AJe!!,re. O «Desna. parhn às 19 ho-: po anttoriorme!lte neCeS88r!0. 
A-si' BrJsil ministro da Agricul-I séde em a.1S, co~ orn,~ o , OHSU a • raso IPara ser serVIdo como.. mIDtu-ra.~ , . feconheci~o ~sseg~a a Aleman: YOlAMDa R. RT AL --------.-- - _- - Embarcarão, igualmente, para ' gau, por eXi!mplo, basllm 

lha em pnmelro lUgar, com o to participam as pes;oas de SUbSCrlpçaO o estrangeiro, hoje, á tarde, o~ unicamente uns 2112 miou-
D· Porto-União onde fora le- tal d~ 38 cre~rds,» os E. U·dda suas rela~ões o nascimento O E senhores Heraclito Cavalcanh, tos de fervura. E' obvio que 

var ~um rimentos ao sr. min~- Amenc: do orte em segun '?' de se~1 primogenito Fica abe!ta r. pelo - ~t~do. Eugenio Carneiro Monteiro e alêm da ventagem de eeODO-
IrO As~i~ Brasil em nome dos \com -3, e a França em tercel- HELCiO FERNANDO. uma subsmpçao e~ beneflclo d~ loão lan,?! Pacheco, ligu.ras que mia de tempo, (>8te nov.o pro
liberaes de Santa Catharina, re- ro, com 21: . . sr~. D. Anna. AVlla da luz, se notablh~aram: na ultllna cam- cess~ traz, tallibem, exlraor
{!WSGU hOlltem a e~ta c3Dital Q Seguem se Itaha, In~laler~a, Fpo:is.,15--Ii-30. mae da senhOrinha Angcla Luz, panha presidencial, ao lado do dinarJamente uma eCIIDomias~-~oroncl Aristili:m~ Ramo~. ISuissa e TcJ:eco·Slov~qula,. cUl~ ferida por um projectil no di~ 24 sr. Julio Prestes e Washington de trabalho' e IIe éombustl 

. total de -records< athng~. Justa e fallecida no dia 26 de oulu oro. Luis. Os srs. HeraclitoCavalcan- vel, o Que o reeommeoda és ~ o :ãncstacapi:al osr drAgui- mente á meta,d: dos conqUistados O d· d "M· .. o Estado. 5.000 ti e Carneiro Monteiro eram donos de casa, O novo pron~ldo Souza, funccionario do pela Alcma~II~.., la o lmO Agostinho A. Bezerra Y.ooo magistrados!ta Parahyl:.a, e ten~- ductO)á se encontra á ven
'''Ilisl'''rio da Agri·'ullura. Dos. app..re,hos a!el1la~s q~~ d BraS}·}" Um Anonymo 2.000 zes adversanos da Alh:mça ll- da e e de crer-se que t'lrã 
.... - ~ conqUlstt.ram essa vlcton3;, . O. J .•J. . 5.000 beral, tendo o sl'gulldo sido o groüde n..:ceitllção, pois, tor

' . E" '" F· I'a ' são a~rorlarl°s e 21 hyd o·avI- " . ." COhlrniss:1o do dlll do autor, como presidenle da Junta nou-se muito mnis faci! Oseu 
.\ ~ xm~L. ,IInI J S õcs, dl~tTl~uldos, de a~c(lrdo co~~ O !lia .<10 ~hmo. tIo Br~sl~ .D!stinlivo Vermelho.r>ü.OOO Eleitoral Parahyhana, do esbl!- emprego no preparo de qual-

Quem precls.ur de. um b~~ a fabnca'Eo, da sl'gumte forma que dev~a R~r lev,l(lo a erfel- jovinlano M. Affoll.so . 2.000 lho dos diplomas dos verdadel' quer prato.
c(lnjl!nCiO rnuslClIl, e !'Ó dm- Junker~ b, Dornrer 1') e 13 dc to no lha b do. corrente e JoãO Corrêa da SLlvelTa 2.000 ros eleitos do povo e \) sr. l<lllot 
e ir-óe no Café São Jorge, DO diversas outras marcas. que por motivo <lo máu ~em. --_ foi o funccionario federal que se ,...___~______ 
E.;tre!lo, .e trufar com. sua --... - -=..------...'-.. -- !lO reinaDt? nil~ se l'eal;ZO Il Súmma iJ.OOO prestou, como dir:e~lor da Oeste ~f A revista por I 
p roi'tleiarla o com «OI!;arln.81 .. ..'. ~~.k' • "?>A . .... naquelle dUl. hOJe esta sond.o - ___ ________ de Minas, a requIsitar força ar- rou- ruu4i1' . ~. .~"L!\. excellencia. 
J .'zz Orchl'.'stra.. . ~'i;·~#.J"~';M~?'.jP~·fI!!e realizado com grande accel- mada para o Estado mediterra- No Salão Simas 

U-;~-t~'~:-' '--t~"-do r;~1 i '. ta~~~e dia f"i instituido pelas O novo comman· ne~s tres viajantes de hoje, acha-m;n - .. e 

] a",;;n~tI~lií,i.I li .., U.l ' CI.ne Va.nedades Damas de Cari~ade e a r~nda d nte da Força vam·se homisiados na legação Dezeseis crianç'ls mortas . ' ., - 1 O aflS\OcratJco centro de da venda da Citada i!o~slnha a de Polonia. _', . c" _nrOyRlto para as re aç08S divcrsões da Empreza A' lIIal- reverterá P bl' ___ _________ _em. bencflcl.O dos . . e trel: grcl\,ementr.mtcl e 
fi 11 , , • I to .l\zeredo, em uma I!I!IC!! Ile~ pObres socc.ol·l'ldos P?r ~qllel- U lCa , _ Ít ~nfet l1Iél~ pOI ~m 


ttl,lll!..hr~I!!IIl'!,!\\S Isã á ~ 20 hurns e ao. pr~ço d" la benementa assoClaçao. O sr. general Ptolomeu de As- Prrefeatufa de SaD equIvoco do mediCO 

UII'" "IIIII!'"'I ii 1.1.500 a rlatéa focal:~ara duas I .. sis Brasil, governad.or civil .e Francisco Medelin, Col~mbi~, 18 (Aero

- IlDtere:lsantes comCClIRS sob os f.lão podem alienaI militar d(1 Estado asslgnou hOJe _ postal) Dezesels cnanças mor-

Como o embaixador tilulos: -o seg~ro morrell de b resoluções commissionando no Por acto d~ hont~~ do sr: !l'e reram intoxicadas e trinla e tres 


T'H' manifesta a sua velho. da Pathe Ne'Y YOrk! seus ~ns posto de tenente' coronel com- neral governa~or CIVil e mllt!ar outras encontram-se em estado 

t . ~- .' com o celebre comi co Bud A todos os tabelltaes do Est~- mandante geral da Força Publica do ~sta~o, fOI n0'!1~a~o prefel!o gravissimo e sem nenhuma es. 


opI!:llao sobre o prqxlmo Duncan, e .C8maradl:~em " da do o sr. dr. Manoel Pedro da SII- do Estado ° sr. 10 tenenle do provl~ono do mUn!ClplO de Sao peranca de salvar-se devido ao 

vqo . das esquadnl!18S Metro Goldwin com o Impaga- veira, secrerario do Interior e Jus- Exercilo Nacional Heitor Lopes franc~sco o sr; 1 tenente do erro do medico da instituição de 


Italianas ao BraSIl veis Oeorge K. Arlhur e Karl .iça, enviou o seguinte telegram· Caminha e exonerando do refe- ExerCito Oenhl Barbato que ser- caridade -Casl Cunas' que lhes 

Roma, 18 (Condor) - O em- Dane. ma circular : rido commando o sr. coronel da via 110.14 B. C. aquarlelado nes- inoculou ctoxin difterica- ao em 


baixador do Brasil junbao Qui- . - cDe ordem ~~mo. Sr..Oeneral Brigada Militar do Estado do ta capital. vez de vaccina anti-diflerica.
rinal, dr. Oscar de Teffé, em en- Clflema Ideal Governador .CIVil e Mlhtar Est~- Rio Orande do Sul Amadeu Mas- _____ 

trevista concedida ao represen- O populur cinema -Ideal. do, commumco·vos estar terml- sot nIr Plolles lia GllDhI si Ir Dnlngacl'a FI.scal

tante da Agencia Havas, á pro- à rua Conselheiro Marra, repr!- : nantemente prohibido lavrar es·· · U , I· U 1111, - E;. ~ 

posíto do proximo cra!d. ao sllrá hoje o lindo dram~ d.a, c~Ptl!ras, faz.er res,?ectivas. trans- • reltall B InnuUduPI "e Inter- Pelo sr. general" governador

Brasil de uma eiquadnlha de PatM em 7 longos actos, IOtI- 1cnpçoes registro ImmovelS que AgradeCimento ,I" II~ 11 civil e militar do Estado foi de
hydro-aviõcs italianos comman- tulado: - .Mal casada. com "0 importem alienação a qualquer • OHfnIl maDrer. I 11renle signado para responder pelo ~_~ 
dada pelo generalltalo Balbo! te- desempenho da querida ces- titulos bens pertencentes pes.soas e mlssa IIIIIUI,II 11 pediente da Delegacia Fiacal dó' 

ve palavras de grande enthuslas- trella. Leatriee Joy. exerceram durante Ires ulbmos V S 11 B '1 fi. 11",11 Thesouro Nacional neste [,lido 

mo pelo cuidado com que esta- .- quatriennios parcella Poder Exe- t luva ~ e~ . rasl e 111 o sr. Athenor Lobo.. escrlptu,.. 

va sendo levado a t~rmo ~ o~- t· MISSA cutivo, em seus diversos ramo~, Ih~~i Ollv(la ~I~o)es l~~~: A que se afiirma o Sr. rio daquella repartição.
ganização da esquadntha CUIa VI- . quer Federal, Esladoal ou MUnl- e Ias all,en e aR.r O . . .,! ______.__-::--:;- 

sita seria na sua opinião de real La~ro Marques ll~hares cipal, como Presidentes Estado, cem á todos que envIaram OlegarIo MaCIel s~ra o C a EmpreZB

', proveito para as relações italo- e famllla te~do recebld~~? Prefeitos Municipaes, Inlendeõt- flores e os a~ontpanha~am n~ interventor de Mmas om , " \. . 

brasileiras.• O dr. Teffé accres-I Rio de J~netro a Infausta n.,)llCla tes Districtaes, Thesoureiros Pre- morte de seu Irmao e !tO FfA Rio, 16 _ O sr. Flores da da,.< huz 
cent()u: cE do maior interess~ do falleclmento . de se~ prImo e feituras, Exactores, Agentes Com- MUNDIO MANCIO Df C~S 7' Cunha ainda ,não deu r~sposta Pedem-noschamomoa. ato
J)~ta os. dois paize~q~e o B~a~11 amigo DT..Octal'UJ da Süvo MajTa mi~sariado Terras .e outros. Ou- e eonv dam para a m ssa n~amsóbrea 3cceilação do cargo , d!: téDQãó' da ) Empren da Lu.
i!~J()rnecada vez ;mals , famllrar vêm por ISSO convidar aos seus trosim, essa medida se. estende dia, que po~ sua alma ma. ,. ilitefventor. > :Aguarda umenten:;. ,para0'Jaeto do le aebanm 
a I~lia. seus recursos e reser- parentes e amigos, bem ~omo aos concessionarios terras Estado, por re~ar na Igreja de São Fr~ne~sf~ diniento com' os Srs. .Borges,·,:;d':' ap.agâdQI DO dlltrtoto do 8av.:r.':sã,() ';!!ff~ivame,iteindef.iftidos do falleeldo para aSSistirem ~ titalos expedidos tres ultimos s~xta-felra. 21 do corrente as . 'l't1ed~rós : e A)sis ;Bíasil; afi 'de êif;'4ó!; LlJnõe.. !li unoa di.. 
e áEüropa.ach,.a~ 'd.e !'lals .em missa que mandam reza~ sabb3_ quatriennios desde area exce~a ho~as:.>;, '. _ __ 'Ie-S"Póodlr. 111 d Orloa fÓCo. da UlunUD~ as . . .. r.. ento mez'CnW' OCC~...~lãO '.,..~e ;a.h,,_se. •.aba&le. do 22 ~o c.o..., 8 ho I cinca milhões.m~trosqlladt;lç!~o~~ ."' ~ 1 Adianta." que o 11. rlcrca da çAo pubLica daquoUe loca1ldaCId." cil~!3!,Cli1~!. c~lKioUe; o sr. raà ' a,~ .}l1anh.il" n~ athedra alienantesathngldos 'e~~a 'm~dl' C entro P opu ar Cunha tnlende que nlo pode do. . 

Tdfl, li forãm':cQns!drrw,elmen~ Metr~polltanai ;. em . mlenção, ao da só. poderão ': trllnsfenr v . Conforme nottcWnos, honlem Mm deve Rr qltdlnda I olren' :=====::::::=::::;

te ,cduDllôS ptQ"'iapídei dãs dern lIescaoço de ·,ua ai a. mente 'bil bàt, lpóZ quitaçJo Rr' hoje ce iuda I Ifde 10- R una- dn, partido, IlIlKnos 

COfIImunk-lçOes e ckntro mI A tecl~ OI MU' Igrldecl pkna fomedda Oo'l'mlO EsII- cial do Cratro Popular I CUlPa- 111", de qllf I uníto e I harmo. d 

breYc o deaenvolvimmto ainda lO,nlOllOl !J IIUC dlp'rcm com- do. St'n"rntumOl inlnaclore, .n- dre MI&>a linbo, "IN! fella tnI ala do, putido, 11O..-,!lndcnsn Gr.upo e 

Rri m;alor'. pllCfcr a CP« Kto d. oasldlcH. ... ordem, Rdo rn~nilbU~· ! lJomenaacm ao Ir. Rmcrtli ROo VI dfo __pio. todo o pM. 


t B dos, ,u!eí1Ol pc'fda 01,. . ~. ...ermdof eMl e m hlr dO I!I.ta- c..o ICftIII ••~ItCÇAo, o M. couro
Restauran e om D - ato-VOI dar naaIor pubficidade do.. 1'Ioft. da CUnhl..... ... -Ola 
po"iftt "111 c:irculIr. Ac-cu.-~ Uma eotnmi,..., de dlreclOrft nu 1Inr'" InICIo. C"duldl 

-. f' Ctblmealo. SaudaçOn ~'•. ' dlqUtUr ~nlro 1eW, .1Im, quIquer InlrrvftlçlD I" noa Venct.se um com-Communica A sua dlstincta resrUel.,a que con- --- ------- em PAlKio cOftVidlndo o d*t c-. _~. pletamtnte novo. 

linui a funcionar durante toda a l1o~e. ,'..!. .. do e,Qdo p;ua uslIlk. Inta. QMata I IlItrMIIÇID... M~ A tr.tar' rua 80

Terr. sempre ea loda hora refeiÇÕes 21000. e --- o Kto IM ........... co. .. çayuv. n. 60,
--==,... mmda 
pralos eSpeçiae5 ao Irosto do freauez. preparado uc.=:..J:~I~ ~..,...~..........,&::~....' I ••1'-_______--.. 

por cosmbeíro laabU e C01llpetente. IM I ~ 
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