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CO!:!,? .!êl!l hd:c...0!!l~!!,.;;?,S~~i~~J~;~:,x-;?s~?~~~~!e Symb~l~ed: ~::~a~ap:~~~~~a~ B~~~t ds~~X~lt:J!~~iVI~~ie~ 
PClUIJS"..~ "OU u 1-'1V,,-,,,,,.<4V U'" VUIlU'-" U UJ HUlIlIl'-Cl dos apnlausos e II enthusiasmo vIbrante do nosso patriot' ' 
S. Paulo, 18. (Condor). -F~iIum omeial estabelecem o eer- mo, a bandeira sagruda se altêia e se desdobra e drapija 


ha alguns dia>; que consegul- co completo. Nem siquer se envolta em luz, palpitando como si rôra o corll~iio immenllo 

mos algumas informações 50- pode approximar dos passeios da terra brasileira. ' 

bre os dias que o sr. Julio sem o eoneentimento dos sol- E bello, e glorioso, e immortal na grandeza dos feitos 

Pre5~es tem passado na resi- dados postados no portão. h~roieos 9ue ella aqueceu e Imimou, o pendão augusto 

deneu!. do consul da Ingla- Sabemos que a guarda exer- vlverlÍ assIm por sobre o povo brasileiro, unindo-o, prote

terra, em S. Paulo, sr. Arthur ce duas (uncções. Uma - A gendo-o, estimulando-o a novas conquistas e a novos actos 

Abbott. requesição do consul inglez de bravura civica. 


Na noite de 3 do corrente, - é a de impedir qualquer .-,- --- ---., previnem-se ecu;~~~;e tomand~ 'pe- , 
fomos ao Jardim America'l tentativa de nggressão ao ex- Uma entrevI's' ta 1 11 DrlslIa •• n .. IIru",I. ri6dicamente a «Urotropina". remedio ' com a intenção de observar presidente, por parti' do povo. , 11 11 11 iII"llIlfllll• o apparato bel.lico. de que_o IOutra - de control.ar os ~ctos com oche~e 110 S" 611ft"'.' ••~" poderoso contra dôres de rins. uriiia 
governo provlsorlo de Sao do sr. Prestes e ImpedIr de I , U r. &11 UI 111) turva, inflamações da bel<iga. compli
Pau~o.havia~ercado-aoq~e qualquer modo a sua fuga. Libertador I Rio, 18 (Condor) uan cações de calculos. areias. etc. Osse diZIa na CIdade - o predlo -	 do desembarcav h 
9 . da rua do Mexico, residen- De novo no consulado São Paulo, 18 .(Aeropostal) te -d <IH' hl-a'd Bof!- medicas recommendam sempre os :;)
cla 	do consul da Inglaterra., Ho'e estivemoll no li ente Quando de sua passagem nes- m, O Ig <1n n
. Eftectivamente, não men- na r~a do l\fcxi~o. vS~~IPr~ ta capitãl. procurado por um g~de . entrada pela man- C • 


liam ,os bo.atos. Tran~posta a interessa saber como Dassa o repre~e~t~nte ~e ..O jO~~lal,•. o ha, de rçgresso da Ingla- ompnmidos Scherint de 
CU!, i\~USlll, eucoulraUloo; ~IUIpolitico que, se não forã o mo- sr. mIOls.r? nSSIS Braslo d!sse terra, fOi preso pelo ins- URD' TR"·.·IJ.· ·P·.. 'I ··N' A. . ;
prImeIro solda~o es~ondldo vimento revolucionario teria do .enthuslasmo com_que fOI r~- pector Faria da Policia ,', . ..' 

na penumbra. A medida que hontem as um'do a ch ra do cebldo pebs populaçoes das CI- M T " - P ' 

n~s approximavamcs ,da re-!governo b~asilleiro. , e I< dades do intcrior por ~ll1de t adn IIS11.a, O sr. ,oao 
 m-/,;""""""",:19:u:w.,::::!!!!!TU!bOi,!d!t!'lO!'!-""'!!p,!, !:,,,,,,,,,,,,,,
Sldencla do consu\, no~ os sol- Chovia torrencialmente quan- passou, facto que o antmou ~ a llva, que exercera, 
dados de armas. embaladas, do o automovel nos conduzia para a lu~a. ha pOUCOS mezes, O car- --- - - ------
aaba!One~ reluzmdo na pon-[ pela rua do Mexico se appl'o- . A. formldavcl .d~monstração de g~ de sec:retario do pre- A f t f 
t 	 d fu~!. . Iximou da casa numero n· aprc~() de gue 101 alvo, por par- sldente Getulio Vargas S U uras re o'rmas da 

Já proxlDlo do predlo, não O I t d' ,t te dos paulistas, enche sua alma, R' ' 

nos co.nsentiram os militares mergU~I~~~nn; ls~~r~~ã~sNevn~ de alegda, pois reconheceu o ndo dguvSorlno do \O Gran- J. · 

encarrunhassemos pelo pas- uma luz coava ela 'miellas quanto a gente de S. Paulo se e ou. 
 ustlca Carloca 
seio que corre fronteiro. Or- e . d' Pd J havia identificado com a causa O sr loão Pinto da .... 
denaram-no~ que seguif;se- o ~IlJ~~OIl~U~-t~e~II~I:eae~~~~ revol~cionaria. E clle bem ~a~ia Silva elllba'rcára aqui com 	 -:zx:
mos pelo leito da rUH. d '. . . que S . Paulo, terra de ttadl~oes d t' . E ' d' nC..... 	 .

Defronte da residcncÍlt eon- ella I~~leza ~ .11)!eSentava libclacs, não podia se q~edar es mo a uropa, no la n uni i 11IIII1~rln Inpi 11111111 ell'llS rt.III_I!' ,....
sular tentAmos atlingir o por- u"laS~l fh quaSII~gubre. . indifferente ante I) desenrolar 23 de outubro, tendo des- 11 ,,1II111í ~ lIi 111 lXíI UIIIII .. ir.
~o, mas Il ( :mrda, mais .uma ma: c~r~~:eafé a~Õ~'j~~~i~~~ do, !Icontecimentos. A cilcums- embarcado ~m Lisboa, a Inlll da illl. irasllelros.-ls ••aIt•• 
'\õez olhando-l1Ús descon(lada. ~ t é d' tancla de ter passado boa parte onde se demorou apenas h.. RI RlIII tidet~v.e-nos. _ mósnP~~/~~iS~~ ~~eO[ft~i~~~e~ de sua moc!da.le n~sta. c~pital um dia para de novo re~ Ir mlr.as I II U1915 _ ........ 


A mterrogaçao do soldado, tornava-o amda mal" JubIloso, ,. - B '1' 	 • Rlrll1
respondemos que precisava- g~arda, um tenente moço de pois, se conheceu São Paulo n3- g.essaJ ao ras!. RIO, !8 (Condor) O ministro [enorme maioria dos advogados 
mos falar ao sr. Abbott. Elle ICI8ões s~veras adeanto,!-s~. quellcs ameos tcmpos, bem POu- . O e~-secretano da pre- da ju~bça, sr. Oswaldo Aranha, brasileiros. A volta ao Regimen
condescendeu, então, quando . om . ~a "lvras seCCa\JDCI- de perceber agora que os pau- sldencla gaucha estava orgamzou, para submetlcr á ap- to de Custas,je 1915 é medida• declinAmos a qualidade de slvas

d
m ?rrogou-n.~s s~ r~ o listas guardam inalterados ainda indicado pelo governo prov~ção do chefe do Governo de inadlavel intere&se publico, 

jornalista .em primir o botão ~~: o e~~:~~~~~1 ~~CI~~v~: aquelles mesmos nobres senti- deposto ao logar de addi- Provls1!rio, um .decreto relativo pois a Justiça, de h1 muito, c~
da campamha. . q p. mentos que os tornaram van- d . I Ch'l ás medidas mats urgentemente tava vedada aos menos favorecl-

Instantes depois, uma cria- caramos, obrl~and~-o a s:lIr A guardeiros da liberdade. O cOmn?erCla n~ I e , re.clamadas pela justiça do Dis- dos da iortuna, constttuindo cer
da nos attendia. Repetimos o ~ua sobre a chuva ImpcrtJuen- --Essa manifestação que me ~egllndo InforI1)açoe~ ob- tncto fede~al, no~adamente :lPÕS tos cargos . da .Justiça maneira 
~esejo de falar ao consul eU d t d . fizeram, disse o dr. Assis ~tasi!, tlda~ nos meios dmlo- a suppressao dos Julgamentos s.e- prompla e mfalhvel de enrique
mglez. . samos e t) os os expe- não a tomo como Sl'l1do feita á matlcos . ctetos, em seg':lnda IIlstallcla. I cel , mesmo sem a presença elic-

Longos minutos. ~e.correram ~~e~~~sc:dfn~~d:::~~Ir:o:~t tni~ha pessoa, mas sim aos prin O sr. João Pinto da Entre as vana.s. suggestõe~ ctiva ~os respectivos . tih!lares,
até que um olhcml vmdo r '. I d' ç, clpllos que represento' S'j f ' d 'd' 4' lembradas pelo mlRlstro da Jus- pOI via dos pobres ·,ntennos· 
pelos fundos do predio nos ICtl! nlos re~pon In qr,: o cou- Interrorrado sobre ~e no Rio dllva 91 con. ~IZI O a tiça figuram como princ-ipaes as dos 'sucessores> ou dos ' 5ubs~ 
informou que o sr. Abbott su mg ez es ~va reco hldo ~~s Grande do Sul os diversos par- e egaClé: aUXIliar. sendo seguintes: titutos oecasionaes- pennanen
não nos podia attender aquel- seu.~ aposen os e t qu~ e e tidas a"ora se extinguiram por posto em líberdade, 1110- (a) A Corte de Appellação se- tesoA distribuição forçada alter
la hora. . ~~~IJ>aro.i~~~~~g~:so n,lO po- completo .lOte este movimenlo mentos após, com a che- rádividida em seisCamaras,~el1- naltva, ~mbora não goze das 
Ne~e m!>me~to, na JaneIla Tent"IIIGs umÇUIÚ~lO l'ecUf- que a todos unÍl', o SI Assis gada do' sr. Baptista Lu- do duas crimll1aes, dua~ cíveis e sympathlas de grande mlmero 

fronteIra, 11IumIDada interna- Ir d t BraSIl respondeu' za 'do Ih d I duas de aggravos. Essas Cama- de advogados, assenta na pre
mente, desenhou-se a sombra ~~sadelr~~~a~ f!pa~·::;~:t::~.~~ , --:-«Segun~o p~nso, será mai., - I . " ~ue.. , _e ec. ~rod~1 ras se comporão de trc~ mem- sumpção de igu~l~ad: i!:tellectu

homem alto e forte'j b'd I 'd t t a broscadaulI1aas C]uacs func- e moral dosjulze, e dos dede um 	 lacllu\11bolvoarqueseexÍt:lml- serasuaplISaOmOl\a al 

Dir-se-ia que era o sr. Julio ce~ ~~~~ov~~d~~~SI.!~e~~r. narEm os partidos no Rio Grande. por medida de ordem cionarão, em 'dias dlfierentes, maiS sCf\entuario?: tem a s:u 
~ Prestes que nos observava. . Ir . I EU _ Isso em Virtude do temperamen ' geral sob a dirt~ção de um mesmo fa~or ser uma meo.da que Virá 

Mas !'" luz extinguia-se pouco 6~~u ~s~laIC~enhu~a~aQ~:~~~ to ~() proprio povo, em virtude' põe~idel1te. 0 5 embarl,(o,:;, 'Iuando ~IVl dll todo e trabalho f!lrel1se 
depOIS. li. "ida que leva ode'avalial-a do lllegualav~1 -churrasco> com __ cablvels pela leglslaçao actual, Igu?lmcnte, en!,r~ as dlversa~ 

. - . I facilmente' é coirio a'de outro o qual se ahmentam os gauchos serão decldlClos por ambas as val,.s, como, au~s, .la se pralt-

O aba~lIllento do. eX ' Pré-\hOmem qtial,qUer que estives- em :virtude do , proprio ar d.s n nenoroll!lt!lnoso na-o qllll1l Cam~ras r!~ cnda es~ecie! em ca~a lias varas cnmlllaes. 
sldente paulIsta se na !lua posição. cochllas.- U y HIQj .lil reu~lão conjunta. A diverSidade A d'd b 

O official de dia gostava de E o tenente, ditas e~sas pa- Sobre o seu p!ogramma na. de ju!gad?s de Çamara~ .da mes- Ilggl'E I O fi sa r2 
um dedo de prosa. Foi por lavra~, estendeu-nos a mão, pa~ta que vae gem, s',ex. nada lOmmlSSID ~ue IDSSa IIFemr ma. especle scra cornglda por A victimil é O pro<Y n;t 
isso, talvez, que elle nós con- dando por finda a !!ossa re- qUlz fala.r, allegando na~ ser m- ê I n!E!O de pr~Jl!!gad05. Serão p~o- d' . . eoe.. , or 
tou alauma coisa da vida do portagem." zo:wel dizer qualqu~r COisa a res- UIIlIP mO hlbldas aos JUizes ~s. commlsso.es a coml!landan~e. do 
8r. Juiio Prestes. 	 P:ltO, an!es de conversar com o Rio 18 _ C I estranhas ao.e.xerclclo da l1l<lglS' « Batalha0 ferplnmo

Pedindo-nos segredo e ju- s:. Getuho Vargas. e com .os T c: " gen~ra tratura. As f~nas dos desembar· . Joao Pessoa» 
rando que nos dizia essas C Uma cs- SeUS collegas do ~IO de j'melro. as_o Frago:;o, convld~- ga~cres s_erao cozadas de m?· RIO, 18 (Aeropostal) - Os 
coisas em confiança, o militar ompr~-s~ 8a peque- S. ex: mos;rava-se , consa~o. do pelo goverl)o para Ir nelra a nao. pr.odum balburdla acontecimento!' verificados, 
contou-nos que o ex-presi- na, com qUlDtal, m[ormações Além dISSO, ~eus conterran~os para a Argentma como em toda a JustIça. como actual· hontem, ti 1I01lC, estabelece-
dente de S. Paulo repelle por nesta redação. reclamavam sua pres~nça. Resol· embaixador do' Brasil mel~te ?CCOlre. "!odos os cargos ram, at.é eerto ponto, um mal 
todos os meios a idéa de se "'--- - --- ---'-;-.- ,,:emos por esse mohyo dar p;Jr l'unto • d de Justiça deverao ser desem· entendIdo entre civis e mill
entregar ás autoridades re- OlI8IIerll BnollnR ell alanam fmda a nossa entrevista. Antes, ao ~overno o. ge- penhadcs, pessoalmente, pelo lares, o que determiDon a 
volucionarias. Mal disfarça o ylIlI U a RI I porEm, fizemo:-Ihe umyedido: neral Unburu, d~clmou respectivo titular. aggressã~ de que foi victima 
medo, o quasi terror que \'8Sa DI•• ODI. -<V: ex. nao podena fazer o do honroso conVite, de- (b). '!-S cust~s ~os pr~cessos, o progemtor da commaodan_ 
hypothese lhe provoca. IIIU ~bsequlo de escrever algumas cJarando que como ex- qu~sl macceSSl\crs dep?,s que o te do batalha0 feminino Jo

_" A cada momento _ dis- . -. hnhas para O .10RN~L?' mem bro da Junta Revo. u!tl.mo govelOo as majorou _ de lI:0 . Pessõa e que vam8S no· 
se-nos o officild com um lai- Alem de ter pedido re. . o velh~ . pol~ttc? sulino, toda- lucionãria n - d . mais de 50 por cento, voltarao a IIc!ar. a se~uir. 
vo de commiseraç!1o na voz forma quer um inquerito Via, não "",a..,,, dl~púst? a ~azel- . ao eSe]ava ser cohradas pelo Regimento de SerIam 2_ horas, qUllnde o 

" 	 _ progIide oseJl abatimento. _ o, sendo que cesta hls~ona. de ser n9m_eado para uma 1915. sr. Ern.::sto Komel, diri,illdc1
Entre o almoço e o jantar de Rio 18 (Aeropost"1) -C f escrever bobage~s para os jor- commlssao que pareces· c) E' criada a Ordem dos se ao hotel Magnilico onde 
hoje foi quasi de imprl'ssio- me jà' tivemos ~nsejo de n~~c~~;' naes EãO ert .~:"sa que agradas- se um prêmio á sua Advogados, que se regerá pelo está bo~pedado, passou' pela 
nar a constante intensidade o general Candido Rondn" e' se' . c,!nc ~,u · actuação no ultimo mo- regulamento que o Instituto dos rua }o'rel Caneca. , 
de ~ua preoccupação. diu. e: obteve re!orma do serJlço é ;a:~el:oe ~i~~ para as moças .. vimento revolucionário. Advogados Brasileiros organiza- . ~roxi..~o ao quartel da Po-

A s vezes conversa sobre aetlvo do ExerCito. p p rá. lIcla M.lhtsr, .um grupo de sol
08 erros que lhe attrib.uem. O pedido foi feito e!:t longo . --- d) Será instiluida a distribui- dados ~mpedlu-lhe os pss?os, 
Diz que n~m. sempre fOi cuI- telegramma dirigido ao presiden- f f Arevista das revistas Dia ~el fon'eddos 'ção forçada alternatiya, entre aggredlDdo-o, nesta oec8slilo, 
pado, attrlbumdo aos seus au- te da Republica e no qual o ge- ao. DO Artes, Letras, Socle- R" UI .. todas Varas de Direito e as Ca· a sabre.e a. soc<os, após o
xili~res a re8po~sabilidade de neral Rondon não s6 justificava dade. NoSalão Slmas. )0, 18. - O «Dlano maras da Côrte de Appellação. que se 1DVadlram. 
factos que serVIram para in- os motivos que o !~\'Jr::.m :; a5- ' --- Can9ca . dIZ Que pessoas A nova.lei ai.nda contém ?U- Tr~ns~ortlld?, ,~ara o. Post~ 
tensilicar a atmosphera de sim proceder cemo pedia um senÍlmentaes estão com tras proVidenCIas, mas de slm- Cen!~al de "8"1~l~uCllI, !Ih 
terror.de dseu governo. rigoroso inquerito sobre a sua O ~es~enle Olnlrla.mll pena dos poJiticos bani- pies detalhe, sendo as principaes lhe .o~am prestados os ne
~~r,llrin o:se, por exemplo, gestão á frente da Commissão • IGI __ ' d 	 as que acima resumimos. Não cessarlos ~uratlvos, após os

a98·",8,p.~cce88os ,da Faculdade de In$pecção às Fronteiras. iIi I sol8iasUl!lprl;nUIlU,. ~s, pensando qu~ , elle~ ha negar que todas estas mere- quaes a Ylctima .r!lgr,essou ao 
, de, Qt~!lc»" de S. Paulo, qua.n- , O Iteneral Candido Rondon " . ' . r '" 1'1I~ UI vao pas~ar ~ecessldades cem francos louvores, pois vêm hotel onde, está IDtern.~da.
';c;do"~.s 'eat)l~,~,nt~~ foram aggre- que se encontra detido em Por- Bello Honzonte 18 (Ae- no extrat1g~mo, ' altender ,aqsmais justos recla- O ,s"~~ ,!lstado ' é entretanto 

.lIàosa!fr08, . gar~Dte " Il~~ S~to ., A!egre; cuja cidade lhe fôra EPpost~l) _ '_ o Em :~om~, ",,, Erttreta'rítô, a compra mosdofÔ,ro carioca' , ~ <,divi!;,ão Iisongil
lfo

. / "~,O 
telFe ~onbeci!J\ento ,des8e8 fa-côritejida por '.' meÍlage, jà se memo~açao , ao , anmvei"~ déd ibras e francos feita di ~It rm ~VlY tomai' A pollola 101 'OlfDtlllcada 
~toe quaodo U l' rem COD- adra til! viaatm piTa () Rio f sarío d proclamac4o da pel '1 d f' tã poüIvd, com ~ JUIpmc:nIo do occorrldQ e lUlaarou o 
allmadoa. ~ndo nos informaom Ior~ Republka O es'd t oSd exl a os. OI o pu iços, .prowillr os Ir. , GOmpet••C. laqu~rflo are• 

•1)61 a 'UI~, ~at' o . M .pr. I en e srTIl,n e q~e yllnas casas dos ~ compom'"," da ÕItO' 
A funcc!o da 2"llard4 KU pedido de lr:qllffllo. 0daletlanO aClel tndultou de cambIO fIcaram sem 0iJ1tIt turma tvilaodo qlle 0. 1j-=-e-n-d"'2""e-s-e~a"'I"J;;-m-.""rre...
A Ylltlaaota IcIMlO da 1'6- --- -- s r.enas li Que estavam IlQuellas moedas. o Que deatm~adorn rulanlt$ roeu· - fU ea .. da 


aldeJlClTa cio .r_ AbboU \\ a 11111-11 Uma CJlsa a rua sujeitos por crimes mili- proVIt que ellt:s v40 bem tem Impedidos, ouvindo OI Mo pelo.1o r'DlIllIr, na. Jo
mata18.erapoealy.llUlwoe- B1umenau,n. 10 tares varios soldados da fornecidos para divertir. bIIT~qu IIIoparticipevam lo Ploto, D- 20 _ ...do, A 

'" .oIdaclol cllellecloe por A trat:lr na mesma. força Publica se á nossa custe! IL_erlaçIO d. -Ordtm· f UIM trallr com lU," proporte...... 


, 	 ,yt... t conttantc ...,.r~o 41 •• DI".' p....o. t 
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Il i IOs chapéos Cury Df ffllftl II 


1 

e EI ur~ TTO ri! ~ LHA!2 ~ I 
Oha! ~l, • Tl{iIIE:IIl~ ...... .....,I 


Em~resa Nacional ~e Navegação HlBpcte I OSaphrol sempre viclorioso ITmnsport.e l'ilpido de passageiros e clt' carga~ com os • E' possuido da m is 
11 justa illt!2Tia 4ue lheI>llquetes «C:ul Hoellcke», «Anna» e «Max» IO dírijoopresenteatles-
O fado. Depois de uma 

SIIIIIS .I:all de sus '11I1reS "I Prll lIe;fllrilll.lIls " grave enfermidade, . .!.•'. ue me reteve nOile",. 
wr .por mais de um' lOLinha Florianopolis-Rio de Linha Paranagúã, escalan- Linha 


Janeiro, escalando por Ita · do por ltaj~hy e São Florianopolis a rhez, fiquei em tão'dé- ' .
o ploravel est~po de fra- t9jahy, S. Fraocisco e Saotos FranClsco Laguna o queza, que la mesen- '. 
.. tIa sem coragem para • 
$ voltar á actividade. •

Paquete ClrI ....1, l'iia l' • .. . _ Em tão dolorosa e af- O a· fhctJva sltuaç~o. o meu medico assistente • 
Paquete IIn, dia 8 Paquete Mil. Paquete Mu, ~ dr. Ivo de .Oilvelra aconselhou-me o uso • 

dias ~ do esplendldú SAPHROL, e logo nos pri- • 
Palluete CarI HHIIÜt. dia lEi dias 6 e 20 2, 12. 17,27 ~ mei~os_dias de tratamento com oSAPHROL • 

.. senfl tao accentuadas melhoras que ao ii- • 
Paquete lIu, dia 23 • nalisar o guarto vidro já me sentia forte. {.,l

Saídas (I alegre e Ehsposto, tendo augmentado 4 ki- • 
Saidas ás -; horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas D los de peso. Maravilhado com o extraor- • 

• dinario resultado qu~colhi com. o abençoa- •
A viso-~~~?cgem:ir!mM~~ia~~ passageIros e cargas e feno pelo • do SAPHROL, en\'JO-Ihe a mInha photo- •

O graphia e attestado. dos quaes pode fazer •
PASSAGENS: Em vista áa grande proeura de accommodaçõt's em nossos G o uso que lhe convier. ' • vapores, scienlificamos aos srs. interessados que só assumir!lmoB compromisso IMPORTANTE O Porto Alegre, 23-6-30. •com OS commodos reservados, até 80 MEIO DIA da saida dos oossos vapores. 
ORDENS DE EMBARQll~:-Para facilidade de serviço só daremos ordens Phenix - (Phenix é o unico I~,' Zac~~~f%.~ci~I~~~u{!o~~~yO~z::ú.

de ('!llbarQue até ao MEIO lAA !Ia saida dos nossos vapores. nome do legitimo emplas-. . IJ~ .<cordo com o atlestado acima declaro que, formado o •
i',U'il passugens. Iretes, o~dcns de embarque e demais inform!l.ções, com os 

pt'(lprit)!arills tro). Exija na pharmacia o O ~~!~~~:~:S~puHWorE~RI1~~~ a~~ns:~~~;p~~trc~ci~~ea~ uMu~~ • 
1

11 orre Emplaslro Pbanix, o ~ aproveitou odoente; e hoje se <Ilcontra reslabelrcldo. •Carlos Hoepcke S. A. 
I mais antigo, o mais usa- t$ DR. IVO DE OLIVEIRA • •Rua Conselheiro Marra, n. 30 
do e o mais conhecido O Em todas as Pharmacias e Drogarias •
I. •

' tOMl'AIHl1 DE IIVEGIÇÃO " 1------.---- ~'id fi I!U1H) .: '~O•••" 
i • !~ ' 

LLOYD BRASILEIRO r.'u~!I·se ~11l casa de fall)i- - --- -=tI~_MW;;;;;~;;;;;;;,-
ti lja ha, qua:tos mUIto !!liIcommodos, com pensão, 

para familias ou .TiOÇO de 

tratamento. Os quartos

Item janellas. 

I T ~. tratar a ruól josé 

!Vt:lga. n. 21. 


VAPOR!::,> ESPERADOS DO 

'T~~;'/;~'/i~t~vg~~~ ! \. ---·-·vil~a urgente 
Chegar:, do sul no dia 19 do I Por motivo de mudança desta 

corrente sahiodo no mesmo dia Capital vende-se urger.te, á Rua 
;! tarde para os portos de pa-I Estevcs Junior 82 A, o srguintc 
ranaguâ, Santos e Rio de Ja uma cryslalcira e buHel, I guarda 
tlpir(). louça, "ma mesa elastica c 6 Cã

R.ecebe cargas, encommendaS'! ~~j;~:,:, ,~m~oT~e~~atqlll~~~go~~';;. •v310res e passag~iros. 
grande e 3 pequenos uma cama de gAspiraI/te Nascimento lerro para crcança, estylo alle~ão,Ch':gü;á do liorte no dia 20 , !,ma cama de le,ro para sulleiro,do corrente sahindo no mesmo 3 camas de vento, 1 i1pparelho de 

dia ás 22 horas par~ o porto 
de Laguna. 

Recebe cargas, encommendas, para creanç~ , -4 cadeiras para co- .. 
valores e passageiros. pa,. uma. mesa grande para,.cozinha, • 

'- filtro tnglez, uma machina Con.. • 

~'~i;~taJe t~~~tu~~~r~~i~~~S~~a~~~ • 
dezas. 

;~~~5!2::::;:~:~::::~1 !~~tTrdi~~; ~!C~~~~~I~~ae c~~~f;; O 

IUM CASO MUITO COMPliCADO 
o SIU'. Jooé Fernaode.. re,iclcotc OI LAPA, Rio de Or. Pedro de Moura Feno :

Ja~iro, .I';m DOI escreve: 
·H. I IODO. IOf/ria horrOSlll\eD!e, devido à SYPHI ADVOGAl)O • 

lIS. tillha alcerll oa gargaDta e cOUltaDte corrimento do 
Rua Jaia Pla.a, a. 7 : ~ d:r~\:.!r:.':. ~a;. ':b:of:t!:e::b~~~~~g:~mA~~ :~ 

"Dimado e d.,.illu~ido. comecei, entretanto, • !omaor 'GA (Altos da Pharmacia Santo. Grandes e pequenos tódos ProCl8J 
LENOGAI.»: foi para mim uma aaradavel .urpreza, pois 10 Agoslir.ho) • mam o Peitoral de Angico Pelotense, o 
C.ODl o primeiro vidro i' me senti outro, e com mais doi. Das 8 ás I I e das 13 O rei dos remedios para resf.riados, tosses 
fralcos fiquei radicalmente corado. tendo engordado a c>lbOl ás 16 horas. "ebronchites. E' o preparado por excelviotos. Satilfeito por e.te milaarolO resultado e .ind. mail . • loncia, empregado em todas as moles- . . Pela rapidez com que me vi livre delSa iDClImmod 1 doeJl
ç., acon.elbo o abençoado "GALENOGALJ·. todol que ----- " , ', ' '" ",.'., _ tias das vias respiratoriàs. 
tiverem a infelicidade de IOlfrer de SyPHllIS.' Negocio deo~~~~{~'i~~ 1 A' venda em 'tQ~a' parte. ~, : 
" ,. (Firma reconhecida.) " 

> A :SVPHllIS ,olo e uma oimploi ' nioleltia cú!allea, e ~=~a! madc Iffi)mo:~ • • ••• ....... 
;:-~!~'; '~~i=:':: ;:"J>6e;~~' ..~~; llI&4M:. ..... ..A.IdIt6a JOIOa.l 


, ..;da. _ ,,_a &lKa baiçocV• • i.dittiwt__, 10 Pcuoa-' traIu na I. ou .. 
,... CotlMtbdto M.I.... l5,

ullltt...__ pai.. ........ ...;c.. dcp.oIi.., . QALt

NOOAL~~i1;;AO~'~~' '!'''~~AL., lãIH.. B18* lÍas 
... c..... ~'" de c-...... ..lo I.i I'"-i__ A beleza só é 
.,.. - DIplOMA Dft HONRA - ~ quo 11ft!.. com o C4 lo_o _lar ..... -.do o umco • .ti... " ....u ... 

..~ a '_18.-- - PRrPAIIADQ lei 1'1CO. E..____ ...... .. ~... do Br•.ot. • JNqlólJade, qH ... 
cata ..... c~ !el I

lIf .l!4 AlM'tc Am. O. N. , . - -O K. ~Il v" ~crrKloe • ~ ~='~: ~ 
~..,-s.~~ Caiu 

( '. de 5. PII*I) 

R..~W-A-à__ 
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• • 
(lE~iad0 A.9~!anÍsação dos 10 tribunal _ o sr. José Gaudencio 

estava completamente
'Diario VespertihO 11!-i~~!'~e:rios ç~!nl1lel}t~r;s do cO 0 10 

~_Ulllra'ESlIIIlM.1 o aproveitamen.to dos. funccio~ ' bO"n~cit;~~~~~ g~rdesul~a- pobre 
Director: ALTlNO FLORES ~ 

Redactor: narios em disponibilidade pplitico~ .:" " 
CASSIO L. ABREU Rio, 15 - -O !Hóboh traz 

G~rente: JOÃO MEDEIROS ,R!o, 1,7 (Aeropostal)·-Os dois que lhes venha a ser delimitada .ás_õgTI~leS niallCh.' e. ~te·s. : ' ,..,. a.l, do No ••u. .mÚ&lo••'1.••••",m"~lstenc que o governo provi. Haverá, por certo, para com' rltlu!lal EspecIal , erea- " .', . , ..,.. 14..., 

ASSIGNATURAS: sono resolveu crear- o da Ins- pletal.os, algumas secções a do para o. Julgament~ de cri- um. aubaft'!pt;jo, .flm d. a., comp," 
35$000 .trucção ': o do Trabãlho- estão crear, Mas nem por isso, se em. mes pollncos, funcclOnaes e "0 • ".•••-m .>- Anno 18$000 Já, em vIas de organisação, baraçará o programma da con' outros, devc, antes de tUdO, \ .

Semestre $200 As suas ,directrizes só em par- tenção de despezas, a que fez re. compe~et,rar-slJ de suas res-
Numero avulso te. foram dlv!'lgadas ~ pelo que, ferencia o .r, Getulio Vargas, 'O ponsa,bllidades: em lace da Rio, 18, .(Co~or),-O . r , J0a6 Gauclellclo ao ue tntor 
Redacção e OHicinas á ate lIgora: veIo a publico, sabe·se ~essoal que se tornar necessa· proprla consclcncla, . mam, embarcou .para a Europa, t':x;pãtriado.' q '. . 

J p' t 13 q~e , se~ao desanne~ados, dos no terá de st!r recrutado entre os Emqnanto, não for feIta a A situaçlo desse ' poUtico tie o SI' Was' . ,~... •Tr:t:Ph :~-J~ pOO~~1139 ~.'~;tenods dJa ~gTlcu~tura, da funccionarios em disponibilida· re~~ma, e~eltor"l, co~vocad& tou no Senado, como l'epl'escht~nte do ~r Jo:rfe~:i::né 
, la,,:,o e a usl..;a, dlfferentes d~, do Executivo ou do legisla. li nSlltuonte e não tlverm08 assAz critica, . 

...________-lls~ry",:os, que se integrarão, defi. tivo, e ahi collocado, uma ve! o, O~VG e~'~n~elho dos n08S0& ElIe encontrav8-se asylado como é do domini · bli " 
mhvamente, nos novos organis. que se vcm dizendo, egualmen. dIreItos, é Justo que, mais do co, na Iegaçllo uruguaya e estava em tão más o lU- 1"''' 1 1' mos, , te, que a revolução n~o foi feita que ounca, todos sacrifiquem financeIras, segundo illlormações que temos, queC~ ~y~~~ , 

...... 1IJ A~slm, os Departamentos do nem para dar nem torar, empre' "~ )~~ted~~ em todo a pro· tro Ramos Monteiro, penalisado providenciou para que lhe ',~••1 ~nsono e da 5.1ude Publíca se ~?S s~lvo ocaso ,do n:80 lunc· ~o: I, er Oi e ~m beneficio fossem lornecidos cigarros, e outras pequenas despezas. ~' 
Chegou ao Rio o general ,"corpo~arão ao Ministerio da c,lonaroo, do funCClonaroo preva· s rel~vfnt~doB ~deaes da cau· ~ sr, José Gaudencio saiu do Rio como pas8dgeiro de .

11' .• Ilnstrucçao: e ao do trabalho c rocador, apurada a sua responsa· ~C e\ o uc,onarla. terceira classe, pa88agem ainda assim I>dquirida por meio 
e Ignm, que vem Conselho Naci"I1~I' do Trab3{tlO,' hilidade em processo rell'u!~r, om~ o ~o\lerno ~'ae r~\lcr de uma subscripçAo entre amig08, para a qual concorre-Pestudar as bases desse a junta Commercial ~s marcas Por OIlt~O, lado, a eS,colha d~s os ~ua ro, o funcClo~lIh8mo ram, tambem, os funccionarios da lelação em que se acha

«raid" de industria e outros, lUlucc;>s mll~l:;tros recaIu em dOIS ~ d magl~tralUra ,não e ~ema. va asylado o homem que hoje devc estar arrepem!idissimo 
Rio, 18 (Condor) _ O ..Con. O sr. Getu!io V::rga3, em U1l1a estadIstas Jovens, cultos, e, de IR r~.:-ordal que" , SI !' ma oro de sc ter deixado levar por uma descontroladora ambição 

te Verde- chegou de Genova de suas affirmativ3S sohre esses certo modo, experimcntados no ga~l"ação d~ I?lImelro, advem O sr, José .Jaudencio d"ixou uma romissoria d~ 
trazendo a bordo o gellt:ral ila. problemas, deixou nitidamente tr~to das coisas publicas: os srs, dllal~res, !)J'~JUIZOS materiaes 55:000$000, restituição do subsidIo e ajudf de custo que 
liano Aldo Pellegrini, addido ao es~larecido que os novos minis. ~mdolpho C?lIor, e Fr~~cisco de ..lóervlç~.::!I~"seguodo que indevi~ame'!te recebeu no Senado. 
Minisierio da Aeronautica da It:roos não lrnriam augmento de \..ampos, Amuos aeram Ja, de e,emos walS u .. gr~Vtc'8 dam- 'l'mha Já empenhado () subsidio de dois aDnos ao sr 
Italia, que vem em companhia do despesa, Evidenh!mente, o que o sU,a c~pac!dade, provas ~obejas nO.! ,m~raes da Jusllça, , Armeni~ Jouvln, ex-organisador dos .batalhõ('s patrioticos.· 
tenente Conde Robillant, estudar chefe do governo provisorio des. e IIlVeJ3vels, u~a actuaçüo pai' lU a mesmo que os des· e a Jose de Souza, commerciante, proprietario do armazen; 

_\o. as bases do futuro -raid' duma de logo pretendeu, com estas de' lamentar notoroa; e, pelos seus oDtent"s de sempre encontrem Colombo! 
esquadrilha de hydro-aviões ita- c~arações, foi fixar o seu propo' estudos, pela constante e dedi' ~uaesqu~r restricções liOS ul- . Para a Bubscripção aberta em seu lavor um a::li o 
lianos que visitará a America do Sito de It;var a cabo tão gr<.ndio. cada allenção que consagraram IIntOR e ImpOr!aDl~S aetos do concorreu com 500$000, quando teve conhecimento dt's~e 
Sul. sas reahsações sem $acrificio~ aos assumptos das novas pastas ~ov~rDo Provlsorlo, a verda- gesto generoso o sr. José Gaudencio commoveu·se de tal 

Falando á imprensa o general nem onus maiores para a nação, estavam! sem, duvidas, indicados e e que todos estão plena· sorte que se poz a ehoral' copiosamente, 
Pellegrini disse que as eSQ:Jadri- at,ormentada e escorchada pelos para a II1ve51!dura, m~Dte corre~pD~endo aos de· Instantes depois deixava elle IIS aguas da Guanabara 
lhas serão em numeros dc Qua. tnbutos de toda a sorte, O paiz tem, pois o direito de s~'l~~ e asplraçoes geraes do ' 
tro com tres apparelhos cada Os serviços que vão constituir esperar dos novos ministros e p , Hymno d b f lh- O BALANÇO 
uma, num total de doze, os. dois ministerios estão, em sua dos apparelhos que elles vão di- - O a a ao DEFINI·

EI
Serão os hydros da fabrica mor parte,organisados com peso rigir a solução de problemas ins· alal'manfE fEminino TIVO DE 1929 

Savoia 55, ultimo modelo demo· so~1 e verbas correspondentes, tantes e do mais subido alcance -:XX:- -:XX:
tores cFiat-. EXIstem já, portanto, e ha, ape- para o ~eu progresso, para a sua O j'nic'lo dos trabalhos R!o. 7 (Aer,o,postal) - A oro Trabalho apre,sentado 

• Serão commandadas pelo mi- ~as que coordenai-os mais intel economIa e para a SI a cultura ã f h I C t d C• nistro da Aeronautica sr, lIalo hge,ntemente, de modo a c(,n,' _ ' ' - ~; do desarmamento gamzaç o emmlna tem um ym· pe a on a ona entraI ... e e!les .sao mnumeros, ;! desde V~, ' no proprio, da lavra ce duas de d ' R bl'· 
Balbo, cada esquadrilha terá um qUlstarem a efficiencia precisa. mUIto reclame am acção moça e Geocb.u, t7 - Prosegul' suas adeptas as <enhorinhas ,a epu Ica 
commandanteepossivelmente,os Isso depende, em rigor, da orien· 11 3ctual capaz de dY:lalllisal.os rllm ·os trabalhos da üomwis. Ziná Coelh 'J . - C r RIO, 18. (Aeropostal). - O 
astros da avia<;ãuitaliana general tação pratica que lhes for dada de ac~ordo com as ' ~~pirações são pre;Jaratoria do desar· Celho E' o u,n~or f t eina contador geral da Republica
Magdalena, commandante Valle e lambem da espltera de acçã~ dos brasileiros, marneroto Os delegados de- se hy~ ~ segulII e a e ra {es· r~z entrega, hODtern, ao mie mais dois cujos nomes ainda ' , , verão votar, na sessão de a. no , Dlstro da Fazenda, p4l'a ser 
não foram escolhidos, O general -------~---- manbã, uma das tres propo..· I encaminhado ao Tribunal de 
Pellegrini pretende ficar dois me- • tas _apresentadas: a de limi· De Norte a Sul - agita·se o Gi. ContB;s, do bal~nço definitivo 
zes no Rio em estudos partin- .lle~D SI!lilBS [Rml1eof!1 ""Si!!. nSSUm"IU Olar"n "e a"m"lnl"staa- lacao direct:!, orçamentaria (ganie 1 de 19~, ol'gsmzado pela Condo, depois, para a Arge~tina, 11 lItIi' 111111.1 I!\ 1I~1 Il n !!1I1I 11 I ou comhiI!ada, E' a marcha augusta de um Por~ tadorla Central da Republica,

lIIIlIlllolmnllfe a Dome!1[a-o dos ~r.n "os lOPPBI"ns "e Man60s Durante os debales o C(ln' (vir triuml>hante I Com a apresentação desteDivorcio no Uruguay IIK. !illl HI li UI' 11 11 11 U de Berustorf, delegado do ' trab~lho, que se divi<ie em 19 
Oiv?rcio 3b~olut~-Conversão de iI1telluellfnres um D"~[en e!1I'ladn do Rei::h, ~)roeurou crear um iu, A Palria soffre! Sus! Brasileiro! fa~Cl~ulos em que está des-UdesqUIte em dlvorcoo-No~o caS3- I illU lU r TlU 11 cidenle dd "arecter politico E' João Pessôa o nosso Pioneiro ! c!,mmado, por subconsigna

ment..-Solicitem informações gra- "ao declarar que sem es!abe' çuo, toda a despeza referen
~~sa~e s~~n?1~f:s !OB:~~\~~~DI~ Rio, 17 (Condor) _ O oeppe~lsmo ll.lcer o mesmo 'nivel para ° Na terra altiva do~ Inc\Jnfidentcs, te, áque~.le exe:-cicio finan· 
DEROIf. Feo. Gicca- Caixa pl)sl~1 sr. Macedo Soares em desarmamento, este deixada Ergueu·se a estirpe audaz dos Cell'O, ficam rIgorosamente 
3556 'o3CSSrar'ncVoo,lnl"33Y a.rtigo pu, biicado no " Oia- ,Rio. 17 (Condor) _ Em Mo- de existir, O sr, Massigli, re- [Tiradentes! em dIa os balanços da União. O-"CS!caOAPyaeUnl'?'doauRI

naos, no dill 15 em meio de preseotaute da França, re- J" b .. . O · H , . ' ' 
A~ 17 Rio de laneiro. no ·~noca " , commenta grande iüdi,::n~çã!l publica, quereu, que o problema fos. amaIs um ravo a II1Jllsloça es~ sr. , OO'llel ~umpn-C 
__________ desfavoravelmente a no- assumiu o car~o de adminis se ventIlado a lundo antes do _ , (cuta, menta o presIdenteNão satisfazem meação dos intervento- Irador .los Correios o sr, R;: encerram~ut? dos trabalhos Irmaos,as armas! Vencei na luta! . G~tul,io Vargas 

res, dizendo que, excepto ~I Azevedo, que foi lider p!:'li- da commlssao. 11 RIO, I~, (C?udor),-O presi.ao povo e aos o sr, Carlos de Lima IICO do go\'ernador Dorval ' junto a Marilia e Heliodora dente Getuho Vargas l'ece'
C I f f ' Porto, ParIS, 17 - Commenlando Elvira Komel é aC 'ão I ' beu ,do sr. Herbert Hoover,

O . jectivos da ava can I. que OI um o sr, Raul Azevedo foi figu- a marcba dos trabalhos da Mulher-soldado -..ç nã~ chora 1 presIdente dos Estados Uni-b 'evoluça-O bravo e generoso bata- ra saliente na propaganda per. con!el'eneia preparatoria d@Mulher_alma _ éproteCilo ' dos.. oseguintetelegrmma:
Ihador pernambucano a repista, perseguindo suwm8- desarmamento, Pertinax, es· ç. .Em nome do povo dos Es-

R quem se deve o 1110V:- rislDente os funccionarios pu' creve no -Eeho de Paris_ Preparamos vossa farda tados Unidos e no meu pro
' en- mento naquelle. _Est,ado blietls e tendo produzido na que, a Russia, Alemanha e Não poJendo combater! p~ió, de~ejo p.nviar a vossen

1 d t 11' bssembj~a e~ladual violentos Itaha se aehalll eolligadas Mas ficamos na vanguarda cla ,e ao povo do Brasil, por
Um appello que seraviado amanhã ao presi- o os os ou ros ?ao I ~S- discursos contra as figuras de contra a França no sentido Do civismo e do dever ! mohvo do memo)ravel anni

dente Getulio Vargas tre~ desconl1ecldos. m-\maior valor da Alliança Libe- de obter a limitação doe IU- versarl? da procll;lmação da 
cIumdo, asshll, nesse ra, dUl'ante o recenlt: movi- mamemos como meio, entre 111 Republlca, as maIs cordeaes 

Maceio, 17-(AeropostaJ) Con meio, o dr. Plinio Casa- mento revolucionario, outros, de diminuir militar' Arautos da Nova Aurora, saudações e os melhores vo·
tinuan~? a sitia<;ão ~é inseguran. do, cuja ascenção ao go- Sobre sua admini.;tração nos m<,ote o, poderio da França. Brav?s ~oldados marchae! tos ,de continuação das proso 
c;a pohllcacom os Interesses em • . fI . Correios pesam 85 mais gru. O ~broDlstR adverte, a pro' Ouvon~o as vozes de oulr'óra! pe~ldades do vosso grande 
jogo dosdos que se acham no ver~o ummense O sr ves aecusações, por irregula. poSIIO, que o enfraq::eci- De Monas, do Paraguay! palz,- Herbert Hoover". 
poder e dos.que foram afastados Macedo Soares vem, com ridades, bem como pela eor- ""lO,to d~s forças franctlzas ' 11 . liII 
das posições que desfrutavam, o b!itendo, desde o pnmero rupÇao de toda a moralidade eqUIvaleria á suppressão da G~avae n~ vossa bandel~a, IPIII i 111 
Pf>vo vae enviar um appt'1I0 ao dIa. ~ublica. Essas accusações são principal garantia dos trat:l' O S~talhao JOÃO PESSÇ>A, S 
:pl'esidente da Republica, no sen [ormuladas por peaso d tados de poz, os quaes, ncs- - Mmas é livre e altaneIra! toç,kholmo, \/ - O 
tido de nomear um interventor ~ , responsabilidade, as e S8 evenlualidade, passbrillm a E o BRASIL não se agrilhôa! PremIo Nobel de Physica 
:alheio as competições e aos in- Frou frou A revista r,0r mera ficção, • .--':------- de 1930 loi conierido aol 
teresses da politiéá local. . • N;~:111~n~i~as O presidia da O ann"arsarID do profes'o' C d k o descontentamento é moti. Buyana Genebra, 17 - Na sessAo W Rinlan adn rCe~le 'Ott~!l 

ad ta b I . f t d ._--....... de hoje da Commissão Prtl- I . ." .. ,e ~ cu a,

rho~s ,~i;õe~ ~er:~°sid~s ~~ Bn-deIItllla lulllCuulo ~e . tia rmlstl&lD pelas, p~sqUl?as aparatoria Conferencia do suas 
madas ""de assalto por elementos 11 UI I d' d " Pensa o l!overno em De~armameBto houve violen. _ . respeIto da dlffusao da

~~6,:~~:~~~~r:,ira::;oa ;,:it~~~ "IR"II 4.e1111 Buillar rem~)Vel-o para .ha ~~:~:cX:s~uss~:~r~a °lll~~~:: Passou ~esapercebida pe- IU~tockholmo Ouma B \
ceptuando nem mesm~ o ' gGver. lO, 17 -, {Aeropostal, Paros?17 - Tendo.se em vIsta oha e da Grã Bretanha Sr lo publICO a passagem p.- , N I -:- , 
nador "e 'o"': prtfeito, Pouco depOIS das 13 ho- as contll1!,as cr!hcas, á~ condições Litvlnofl, conde BernstorÍl e da data I,emlo <.>bel de Chlmlca 

Tem "sido ' enviados telegram. ras, foi removido da Ca- da colollla peRlte~clanada 9ua. Visconde Cecil, a res;lelto"da Berlim, 16-A data tio armis· fOI cOl)fendo ao profes-
T apalagr~2I1Ro's'0, - iJinS~Ont'?,doapodioe sa • de ,Correcção . r~, Iapplicação aos ... ........ .ntos lido passou inteiramente desa· sor Flscher. de . .... i pedn o,.nde ~a~~~er~~ ~~~an~~~a c~or'fe a.rma me l\'\U,n ich.as.. "'0 ~ st d t d 4 d _ se acha empenhado n~ e~:u~e~e tdorreslres do priDclp'lo, dare- perce~ida, pelo publico alemão, 

os' exporeinaopresidente Gefulio e a ,e I o para a e 'bTd d d f ' .o a ucção dos orcamentos ,. e a Vanos lornaes, 'entretanto sa' G " ......:1. 
Vlitias\Ja;íverdadeira s'ituaçào ' de legacla aUXIliar:, o ,ex~de- ~~scs~I~~i: :a l~aud~aKe~~: i;e'lae~<:',!iÇllO dos ii8tàii~1j!e!men-' Iienam a importl\ncia dessa data, rupoue
Alai:ou. '''",,,,,. "" " putado pelo' 2 dlstncto proxirr,idades do Mar A ~en_ t~s. ,r Ilhar... Nlo tol po..l- lembrando Que .:a' Alemanha foi cour~ 
;=;;-=-=;;:;;;=;;;;. =;;;;.=;;;;;;Idesta . capital, sr, Julió tico, ' n arc •.e. , ch ,ar,•• a UQl ac:canlo forçad3<: 8 se de~rmarcomple· . . ...," o 

ti __ ,.;";~j';~'ía ;s.i ;;'.~ ~ '€esario de ~Mello. ..d..''m . •.........Ui.to A' sobr "1 PODtOI lime te cmql.lllDdoeffjue "é resto' -O'-'-': I Nessa ilha o ...a e· m .. 
•• :-'é~~~~R~s'tlL!Jf'~i." 00 , an~l$:~::poHt~cp ~ foi I~bre ,e ~ ' (ul,1.~~~o,;,~e ,~jna, pc- ~1XIo ott IMOle Vende~se um com-id..'TI 
~A (q.d.m'~,meamaaad" · cD,i!.O)adü;;afnTI de prestar I~~tt~c;~~: ~~~.' ~~~ Os mr.mo jof'*' lonnlliarn 'pletamente novo,~~ 4a.SUL .uwucA). ~ de,d a rações 'sobre deter- mó KÔntece ImMl

uetl
lefnfn1C'1IO I , tspf'1.~ de Q,Il~ U d..u con A tratar á rua Bo~

J._"' ________-" mlOado assumpto, KluaI pt'WdIoda OIl"yAnL t.~' do arml$1iM ~m tm- cayuva n. 69. 
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o, 

o sen dinheiro... " 

,-... {. ,~" 

Nã.o se esqueça de que o seu carro 
lhe dará magcnifíco resultado :')1 
começar. hoje, a consumir a nova 

. "7Iocê~i~Q.1 &./10 C~ ~ :t:<b pcr 
fOimafr/U demllÍo __.~ si ."re:r;w. ~.' -

Nio i.tport. saber 'si I.... · "1,

"GASOLINA 400" ~~;5~~§J:~~~S::~. 

cnÇM as Senhoras podem evitAr ouannbnler 
;3.0:1 primeiro! syli"'.ptolnas. bastando. rfU'a is!o 
iI pr..t.~nda de !c:rcm e::: C.:l;S3. um vidru do 
9rande ....edi. 

A SAUDE DA MULHER ~ , 
qM!ait& e C?inlt6te todou as moI..ttw do'Uteroe:.!o.s(k·ariOl . fnesCil> 
• .0 C"neu Ul.e.iNlA•. ft~ Sranta5. Rtgras tkl1liÜitNas. fll!Ua de~.... 
Meia da ~ Critica. Rhrumalismo. INluItRações do UtetOe4n~ 

UsarASoud~ da Mul!lcr~é uma mcdidadc:5Dbi3 prudc:nr.... ~~ 
p'Clt1l o c:.i.!.\do da .ilude ~omo tombem paro a defe2i' do: fc1icided'e 
iJomcstiC8. porque A Sau~ da Mulher manlem inlegral c constante o Clt

c~~!o do Marido. 

~' a m1.\S etc\\om\ta 

j\ ma\s lot\t !De tt.\)tosão ta:p\~a ~ 
~ 
)( UM CANCRO SYPH!UTlCO NO NARIZEm vista da sua ~..ande economia. 

supprem-se, actualmente, 6 ANNOS DE SOFFRERcom a "-i00", todas as empresas de 
omnibus da (;apital, do Interior, ef~D8r~o Uorn ~rande párte dos autos de 

DISTRIBUIDOR Florlanopolts~ 
Rua' :João ,Pinto, 10 

Peitoral de Angieo 

Pelotens0 


o habil clinico pdotense e distincto secretario do dou
to Centro Medico do Hospital da Santa Casa de 
Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expende ~ua 
opinião, acelca do .Peitoral de Angico Pelotense c : 

IIImo. Sr_ Eduardo C. Sequeira. 
Os resultados ir.equivocos por mim constantement~ ob

lidos com o .Peitoral de Angico., preparado nesta cida
de sob a vossa direcção, levam,me espon!aneamente á pr'! 
goar a~ suas vinudes 1herapeutk3s e a ac.;unsdiUl-l0 cün
fiante em todas as molestias do apparelho respiratorio 
acompanhadas de tosse. Sobre esta, aSila 3cção exerce-se 
de um modo tão clficaz e prompto, quenão se deve hesitar 
em preferi-lo a qualquer preparado congenere extrangeiro. 
Ap<eciador das suas qualidades ba!samicas e se dativas, 
estou certo de que o vosso cxcellente • Peitoral dQ An
gico. ha de merecer dos meus collegas a mais larga VIII

garisa~~lotas, 2 de Setembro de 1922. a (Firma reconhecida pelo notario A. E.Ficher). 
., Exigir O felterll de IRgell Pel,telse 

Licença n- 511. de 26-3-906 
Deposito gelai. Drogaria SEQUElR. - Pelota& 

d;mR~~:~?be~c~'k2'~Fo~~n~~~~~~: «H~!~e~k~in:"aé , ~R~~ 
O :~n:a!'DJ~ ~Ii~!l~:~r~m~~~Y:~~: PW~~ri~~~UZjo~á~~a~hg~:
(11 etc. Em Paranagu! Alberto Veiga « eia., et~. 
Q 
a..........O••OOGOO..... 


00 

tI fh:iC~O;R' &0 S;)u(!'u ft., I 
t!'!b\i~~.t.lt\ ~ , '!!1't'mi.l, .ia 
~~ -:f;U:;;'.l!' ,t ...... ~:..."1U d. c.. 
t:'-!~.s. f;úh d.? .V}"r.uteo, m.ol~ 
i..,_'n j~~", pern:l& e da mI 
' ;':=PO-'T;~..'io potro o lt,cDaiho. 

o ,.t/Rtl""<:'#lI(I"f'S 

CO~/i?OSl'O RISOTT
') t o ",,1«, C8!J"lL d. _ 
ru cem >eCurll1ç. asa 
rnot.1lotj~. 

A formulA do COMPOS
TO RftlOTT. n~o , """'1. 
p. .::l' (on:;':'3 do J'filltuJo c da 
bul. ~ ale". de ·Oul,., IU~ 
tcnCla:;. c.onfem,. como tl.gP...."" "ti"CP"<$, o ,.pto.... 
to ... feno. vtJceroo 
p!to.pllat. I. caleio.h" 
I's;fb.o••hyt. d. calcJGt. 
ele. 
~ ..e_os eIo_ 

flt~lorn prin.í~ ..... ... 
doent.. fi__ ....w. 
.ente t1IJ'...... 

t indloado p,.. _Ntl"
.., no dado d. ,CII~ 
• dv,"nte • 1II11U1\e.'-'iIo. 
COfri(e _ irre,,,'a?icIeIIn" 
...lIItrUaçlo. 

p... hOWl4l'" sn"_.
C!ri~~~I4U~'" ..__ 

'i,A,,~ - ... .. ,._. 

o .baixo-assigoado mora<lor dos T apes, Muni<:ipio de 

Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, vem por meio d'este relat.r

vos uma cura exlraordin..ia que oble>e com o famolo .ELlXIR Df 


!NOGUEIRA-, que V. S. em tAo lWa hora descobriu. Soffrend, ec.. 
I durante longos 9 annos de um cancro syphilitico, Icndolperddo todo·
i nariz, parte do maxilar superior. amygdalas e mucosa da garg.nta e 
I tendo exgotado para a minha cura os recursos ela sciencia medic., con... 
: ~~gui , depois de longo sofrrimcnto. curar-me com o UlIO dI) grande de.. 
. purativo do sangue -ELIXIR DE NOGUEIRA-, de vossa prepara
, ção. A doen ça cruel fazia progressos aSlultadores, quando comecei a 

laler uso do poderoso remedio,cedendo aos poucos ai;' que hoje graç ••• 
Ia Deus e ao vosso poderoso « ELIXIR DE NOGUEIRA. estou ta
Idical " completamente curado. causando grande admiraçao a todos que
ime conheceram em t40 desanimado estado, devido a gravinima moles-

tia que me ia consumindo. E' preciso accrelcentar que IOU pobre e 

~e':rad!e l:mm;,~ ~~::m,:~I~ :i~h: !~~fi;.a:e d~at:.::::d':"S:::'::. rqo-

Testemunhas: Setembrin!oaih~~~ae Pib~~asdê~=~' 
O .EU XIR DE NOGUEIRA- do Pharmaceutico-Chimico 


JOÀO DA SILVA SILVEIRA é o unico de grande conlumo e que 

é encootrado em todo o Brasil e Republica. sul-americanas. 

Podm·os'.• alltl-syphtlltlco e antl-l'heuma


tlc~\-Grandc depurativo do sangue

1 

A sciencia por seus mais 
autorisados representãnt.a 

O 1.lenloso medico e competente bactereolcgista. cIr. Ayret 

Maciel. formado pela Faculdade de Medicina do Rio ,cIe I.Deiro, ex

interno do. hOlpilaes d. Cruz Vermelha Fr.ocez., Lariboioiére e V.I 

de Grace • . de' Pariz: ·Attesto que o GALENOGAL. do cIr. Frede

rico W. , Romano; é um preparado e/lica, n&o lom"ole DO irata_to 

'de ulcér" " yphililica. e do rheum'Iismo em .uu lorm.,;' como lam

bell!:: ~II\. o\otr.. .f(ecç~ oriuod.s , da ., i!!,pureza do .an~~e. ~ téiído,<t~i!;

da I a ~ecomm'end.~I-o O' abloluta au~eDcta do .Icool. sempre pemlCl~ • 


pHjtidiçi.t'al!à >" oràÚlÍsÚlOl: ' No , .f/edi o . éslómail,; zDeID ot~,in~
:0"; r~n!Io _ &uoaoo ,';ndefillidamenie DR ·AYR·ES .,MACIE'l. {Fir_ 


O ·••CMMILado dap..ti.,o • Ioeico do ...... "'I.... 
q.. OI -.die... _i, r •• ~ -ti- de _ .ffaiIo., , 

O OALBNOOAL ~.. Il10,.., 011 r&p;da.... _ .rPWiO 

Mdo4o ......Ir. htd.o • •• t..o.. .&..iu O rio. ti.. _ .... 

lC1It ~.n ..arryrioo. 


O Galeraoga1 ::.:f:t po-:'dr::t 
~ de t-,. _ Iodu .. Ph.raKi... Drot.n.., doMe_. ao 
Dr. I • du Res*oIlc.o. 8.1 A-.Ka..... ..,; 
1 Am. - Apr, D. N. S. P. - N. 1I1l-2-1G-18J7 
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Por motivo de balanço 
-A-

Casa Oaura 

Â·' :rua J0át} J'into n" 9 
'~ ;~~:D:';;;;'.._:_~~~O~-:O ~___'__ '.~'~,,,,< __. '. ,._ 

Durante este me~" offerece ' ,~ sua:d\sti!lGtiHregue~ia. 
com um formldavel sorbmento"de' mercadona 

recentemente chegado, preços C;iJe 
jamais foram vistos . 

Datn95 a 5e!!lIir 05 p~eços de alguns artIgos como 
seJam:- Sedas 

fulguranle de seda estampado, 'ul~a moda metro 

Palgarllnte de sedllliso com l,m05 de largura » 

Se411 maDlol o,nllgo liso mais em moda • 

Crepe Ceolgele fUllcez em lO cores 

Cach' de seda 
Crepe marroquim liso arligo conhecido 

~[:i~~:~d~mf:!~~:;:~~~~scamisa em lindos» 
padrlles . ' 


MoulISellne de seda brlnca, para camisas ,)u com

binaçlo Tecido finos » 

finlssimo linho belga legitimo em cores melrg 

Aipaca de sEda e:n cores modernas 

Opala de seda em diversas cores 

Alpaca de seda estampada em desenhos modllr
nos • 


,GOfg'.1r!!O de seda 

Caml;raia meio linho em cores 

Opala Suissa legitima

Velludo broché a phantasia artigo proprio para» 


verllo 	 » 12$000 
10$000 

Jersev encorpado em cores modernas 
Velluão brachi liso 

9$000 
6$800 

Crepe Inglcz preto e brancO 
Sedinha lame em cores 

4$400 
Merinó preto do melhor artigo 2$800 
Crepee,.."Ypciano proprio p3ra kimonos larg Iml » 4$200 
Crepe egypciano para ki~ono~ I.arçura 70 cel. • 3$000 
Voai chilom em cores anlgo rtnlSSlmO • 5S5OO 
VoaI chilom com seda e a phantasia 4$500 
Sedlnha americana em diver965 corres 5$000 

Possuimos um fonnidavel sortimento de voaes 
estampados desde 1$300 o metro . ca......1 

" . 	Plnissimõ. colchas de seda para casal » uma 52$000 
Colchas Matarazzo pala casal em.lodas aa cores: :4$000 
Colchas brancas para solteiro teCIdo em fustão • 8$500 
Joga completo para qU3fto COAI II peças » 52$000 
Atoahlado de linho branco todo la"rlldo largu· • 

ra I m,50 melr. 12$000 
Aloalhado meia larlura lm,50 6$200 
AlOalhado brancCl e em cores lalgura Im,5O • 3$60() 
Linho brane. largura 2m2" artigo .conheJ:id.o _ ,' , Ü$OOO 
CretoDe lapa a melhor artigo larg. I m50 4$700 
Cretone lapa largura 2m , 6$000 
Murlm miss Llbano igual ao eXlra:lgeiro Peça 24$500 
Marim sao Jorce artigo sem goma • 18$000 
Marim Lydia marca conhecida (Reclame) 23SOOO 
Alvejado Virgem peça de \O metros ( o melhor 

artigo • 11$000 
,f.lvejado fam~J1ar m,arca muito conhecida 10$800 
Alvejado Oflli:lal arllgo sem goma 8$500 
Panno para colchão largura l,m50(Pechincha) 3$800 
CbltAo estampados em desenho~ modernos 1$600 
Gualdanapos para jantar Duzla 14$000 

,_ Guardanapos para cllã 6$500 

Tricolines, Zephir e Brins 
flnlssi..os Irlcolines de linho e seda em 

bellos padrlies metro 8*500 
Trlcollne de seda America padrão 'de seda 4tooo 

3$800+~:~:~:: :: :::: f~:~!~ô~~I~~a~~~h~C~~~ 7$500 
Trlcollne de seda Paris artigo supericr 3$900 
Trieollne mereerizado em cores garantidas 2$900 
Tricoline de algodãn em cores firmes 2$200 
ztphir Inglez legitimo 1$800 
Zephir nacional em cores firmes 1$400 
Zephir America em padOes modernos 1$800 
Flnlsslmo brim de linho creme para lernos corle 30$000 
8rl'!' branco meio linh. para ternos melro 4$000 
Irlm ,ardO colleglal do melhor anlgo 1'200 

Armarinhos e krti2'OS para homens 
Camisa de, Irlcoline inclesas 
cor~ (Reclame) uma 15fOOO 

Camlu de tricollne Rayé artle-o muil. c. 
,llheCldo 

Prlama. de zephir com alam ares de seda • 
FIníssimas comblnaçOes de Grava:as e lenços • 
Melas de seda de fio dUPlo, lindos padr6es par 
Melalfh, de escada rajada. GranJe moda • 
Cintas de seda 
Lenços Iypo pyram'ide Inglez duzia 

~~if::;::c; :uer~ ~!~~~ . um 

'.,c.. Armarinhos 
sealirilahÍls' de superior seda com cabo volteada uma 37$000 
Soriíb~I~'t~s' com pannolluperior • I2tOOO 
Soellrlnhlll' para 'ctiánças' com tecido a phantnla • ' 8f5OO 
0lIcM.. JapoBuas Duzia 91000, 
earltlnl de llnisslmo crolllo com alça uma 23$1lQO
<:.ndtall •• C;Olne • 14InOO 

0.-......U ÇJo da 80IM fr...edl pAri o -.o era... 
de 1O~lo 4. a&Iu de 1014. qllc .a_ ,...teedo por ,r~ 
h~ -

Appro citem .aan v~ COIapnl para,.. proxl... f.· 
:.~~~ .,,""rllll •• Ir"", IIllIMlNe c por pt.,.. 

CASA O.UIIA 
~'tJ".A. JOÃO Pl:NTO N- e 
N. '1_ - Ouraale t te ............ &crio ...... uclldt,• 

... dl.beil.. 

.J 

é o melhor re
medi o para 

combater as Tosse,~. 

8romil deser.tóFe cs 
rl.i.!nlões, solt.a 

o CaraM'no Co Jà b".·...~s\ar. 
8rom!! ~é::cf;"~~~:r~ 
08 acr: f.!!,;~ ';)'\ cl~ A.sthnl:\ e 

~tla C."qt"l~hJ.c!l~. 

Soffreu cruelmente durante dois annos! 

D. Ida Betker de Sou~., re sidenle no 20. Di.lricto 
dt Polola., Rio Gr.nde do Sul, diz: Mai. de 2 IDno. 
solfreu de cruel rheum li.mo, chegando a fic~r paralylica, 
Sempre em tratamento IIICdlCO, quer em Pelota., quer em 
Porlo Alegr~, U&OU ' da. lae. injecções perigos•• e infinida
de de remedio.. .em proveito aigum. lornando extremamen
le f, aca, com sollrimenlos horrorosos. Sabendo dos succes
so. milallrosos do GALENOGAL appclou para lia cbellÇoa
do remedio, e com SEIS Irascos apenas licau complelame.
le bo., nada !rai, !entindo até aaora. 

Para combater, radicalmenle, o Rheumali.mo, 
.chaqu~. e mio.ria., ,6 e"iole um romedia d ••lIeilo, ra

r~:l:'z Or. ,f;:~;;t:~ -W: O~;!~~~~'e~ :.~io al=:i:l: 
Corpo Medico, 	 

o GALENOGAL, 10i o unico da..ificado na Gl'ilOde 
Expo.içao Internacional do Cenl.oario, no Rio de Janeiro 
como - PREPARADO SCIENTIFICO e onde recebeu o 
mais elevado premio - DIPLOMA DE HONRA _ . disline' 
ções c,ta5 rarc.meote concedida! e que nenhum outro depu~ 
ralho mereceu. EncoDtra-se em todas as Pharmacias e Dro~ 
gariu do Brasil e das R.publica. Sul Americanas. 
Apr.D. N.S. P.--N. 21k=2- 1O-1907 N, 9 Ap. 
1918 - d~zembl'o. 

N'~'l'ion , eembate a Fraqu~~ 
it~ .~:·- <;;'~" :- . <Magreza e ~Fastio,., 

Nu,triôn realaura a3 Forças, e 
. . '. estimula a Eftergia. 
'Nubioft '~o Remedi() doa Fra, 

" ~ 
'" 

" " ,COIfdosDebeia, dosEs
' gottadol e do. Coava

lescente!. 
"" 

DE 

58'Dla Catharina 
Distribue 75 -l. em premios 

5! 1 Extt'acção-PLANO AR 
20 de Nowmbro de 1930 ás 15 horai 

18 milhares-20IO premies 
16.000 bilhetes a 17$000 272:000$ 
ME'nos 2, por cento 68:000$ 
75 por cento em premiol! 2õ4:õõõi 

PREMIOS 
1 premio de 100:000$ 
1 1/l:(l()(l~
1 4;:000$
2 \1I'elUios de 2:000$ '4:000$ 
5 1:000$ '5:000$ 

lO 500$ 5:000$ 
20 200$ 4:000$ 
60 100$ 6:000$ 

850 ~()$ 34:~ 
800 premo 2 U. A. dos 5 

primeiros premios a 40$ 82:000$ 

1750 premios DO total de. Rs, 204;000$ 
Havendo repetição nos dois ultimo algarismos dos 

f-Irimeiros' cinco premios passarão aos nUlllcros immedia' 
lamente superiores. 
I)S concessionarios ANGELO LA PORTA & ela, 

Admini"strac:âo-PRACA 15 DE IUYt;MBHfi N, 21 
Caixa postal n. 50-F1ot"ianopolis 
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