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, O resultado do iri~~~~~é%~t~~:;- .'li' .P",t M,J ~ O ~ Praça ' JOãO. -W.: 
" do J''::Jgu~I~~ãO "Baden"v ..... a part1da do sr. • n~A ,proPQstt!> d Pessoa 

Rio, 17 (pelo <:orreio). -:Fi-I~~~~~~ . dI'; poli.cia f!1~m!l' Washin~toÁ I.q~~~ .,par~: ~" degredo nb':'I~~~:: !o~Cood!~bH~! 
Güü apiU"adQ,:lQ ~qncr:to mô- ..'''''l1U~,. ue orae~ 00. cneIe Rio, 20 (Condor)- ,AssIs' Ghateaubrranêli no ' 0 Jonw,t de pr~)oIo _ÜIl·SC de oo..ek91o p.lIP 1111 rv.ator 4JD 

taurado a respt'ito, que ne- de policia, que Impedisse a hoje publica sob o titulo -O :aoIigo,- o seguintG: ~ briIIwtthn!o, .con.· RIO 0níM. cio Sal. o li. ,..,.. 

nhuma culpa cabe ao ~over· sabida de um navIo alemão ' -St: a ÁssOciaçAo' de .Imprensa fizesse jU,sliçà; o 11', Wnbin- tia&i~ pda ~rm.on:tinaria can- da CII1I~ ..... r.... ao •Cer 

DO brasileiro e particular- que acab~va de le~anta! .fer, gt· n Luiz ao partir rectberia o diploma' de seu ~ s.oào bt-n~ torftna& de PI;Iblic:,?> .lImA ~a' relo .a ~ 

mente ao commandante do rOb. I~ediatamente Identificou to~ fez m'uito pela imprensa, realizandQr"combiJl'~ç!leS JmJ)I'eVi~tas· dm t'C7tmen1A cmca r mal, ' 0 aclo d. 10"'" .. 

forte do Vigia, no incidente o naViO e deu .ordens.á bate· dentro das retortas do seu poderoso lab(\ratono. , Obtev~ ,. liga!! ,uma con...~ • rnc:tIIOfia do publto. Itouó.... btn 

verificado com o paquete ria ql!-e estava lDcumblda des· que os maiores chimic.os do Iiniverso nem 1e abalançariam at~ri 'Iaud~ ~. urlllD'D'e. A nI" 

alemão _Baden_. sa missão. ~ogo após ter a tar. fundiu Bernades 4>m , TaÍlora, Juntou com solda . autogcOIa . ~ , da ~m dll 1D.....w.. ~UI. .. 


Ouvido no fnquerito, assim fortaleza i~timado, com o co~- Baptisla Luzardo, fl~' da . Cunh3, 'Assis Bn,sil,e Borges de vWI"","" IndlWYC a Nor· do Peta. !duo. qiae a • lIIe 
ae manifestou o commandante ,petente Slgoal, que o navIo Medeiros. 0t.. ' " . . ' . • ) • tNI, ín& • ct~ t.lblc It...... 10000ltaMo a .......... 
daquella nau, sr. Emilio Rol. :parasst:, este não ~ttendeu, e Graças ao seu mii~.~.i1ft2so genio ~. , çhlmlce .vemos o h- fell~i~.? JoAcI ,~-. de, ~jo ~•• 1"011 e...,rlr ..... 
Ifn: ' a mencIOnada bateria, contor- bertador Maciel Junior, *"'~o das f~.~s do RIO ~,rande.,do Hon~e,.qllc oanlaram o:~>:!"" de a••iülJnru, ,...

• -O navio que commanda .é me as ordens em vigor. fez Sul Epitacio Pessoa alliado"T~: rebeldes "i!é 22. Se qUlzerem de- no Joio .Pe..-, CIIrw.tad~l'peJ~ o 'de' lazer a r~ 
mixto, de carga e passltgel- Io disparo de polvor.a secca, mo~straçAo mais poderosa da fertilidade do seu en&:.enho, aponto banda do ~ Ik 801l!~~r~~,;..O~de·ilo u . 
ros. Cerca das 17 horas, no com um canbão 75, tirO lent~, Olegario Madel, com 7'1 al100S d~ idade, fazendo atlilcina~tc ex- O .sr: AdCJ1j)Jlo f!c!J~n~ CI.es: '(Ies - que .. 
dia do incidente, passou pela I de campanba. Como o nayto perier.cia como carbonario conspirando e Borges .de Medlros, o cobn,!-llma das, plac,as" sen1!~ ~s fiombrM. ,.ui ...., • 
alturA da fortaleza da Lagc, n~o ~ttendesse a esse tiro, patriarcha da ordem, eScrevendo cartas de incit.amenlo revolu.ci~- demaiS descerr~das peles tres I~~ 1Ii nça lia meu ___ • 
fazendQ os cumprimentos do (Oi feito um outro, de grana· nario a generaes e cordneis do exercito, pondo'os fóra da dlscl- m~os.de. J~o Pessoa; . coronels, zaao aàlllO fi. G-.V...... 
estilo, sendo correspondid!>. da, com o mesmo c~n~ão. ~es ' plina e da caserna. t .. Anstachlo e/J,?~é Pessoa e o ex· mlts .,OU aDlmado .. 
Seguindo 8118 marcha, OUVIU se moment?, o I!avlo Já tinba Esse homem que rlelrubou uma olygarchia fede~al· de 40 deput.ado Çlndid~ . Pe~oa. de -ii~ l r I o ~ 
um üro de polvora secca. ultrapassaao .a Ilha !Ia Cotun- annos, que derrubou 11 situações estaduaes, que metteu na C3- ' O .JOrnahsta BrlclC!.F:llho pro- tJeo'ldê{~oe1""l_lfIij" 
Viaja nas costas brasileiras duba. Em vista diSSO, ma~- deia homens que ninguem adrnittia conhecessem outros xadrez nunclou eloquente discurso, co· 08 Pilt. ptaear .. 
ha cerca de dez annos e peno dou o dep?ente outra batena além de jogado ás mez. do -Jockey Club,- acabou fazendo .a roa~a de applausos, enaltecendo do,stIl ..,fi""", 
aa que esses liros de polvora dar.um. tiro e, n~o tendo o revolução que foi o ma~ episodio da historia do Brasil, depOIS a figura de João Pessoa e sua fIlbOfi'l1W'~..,•. 
8CCCl! dados pelas fortalezas, navIO amda attendldo, mando11 da Independencia. Maior que a abolição. ~ior que a proclama- acção re.g.eneradora d.0~ co.sto'i; , AUudl.- ........'... •
pode~ ser de estilo ou de dar um ~lUtro , reco~mendal.l' ção da Republica. ~ . Imes poJ!trcos e admrnlstratlvos :de solidartdNe ,a••em HU
salva. Não tem conhecimento do que fizessem ?S tiros cahtr Pois este capitão, este verdadtiro capilão da indus!ria dos do BraSil. bido disse: «1roje~ receW a .,1
de que as fortalezas costu· na (ren.te do navl,!, para que acontecimentos e~te homem que alimentou, mezes a fio, de seno Fal.aram outros oradore,:;, p~o- sita do grande chefe)~be,&&
mam saudar os navios mero ioss(' vista por este li colum· sacionalismo s~m par, a 'imprensa do Brasil, este amigo fiel e ver· nunclando caloro~s oraçoes, m· dor dr Assis BrasiI" ,'q s' •• 
cantes com tiros de polvora na dagua ~eva.ntada pela que· dadeiro parte hoje, e deixa em seu logar O·~r. Getulio Vargas, c1usive a dra. ElVira Comel, c,?- veiu eumprlmenlar.,~ Sei, QuI_ 
secca, mas, dada a situação da do p~oJe<:tll. Ess~ recom- o amav~1 vigario geral da familia brasileira, o compadre da casa ronE:~ ~ommandanle do Batalha0 bem, que o dr' GetUlio V.r,.. 
anormal, julgou que se tra· m('ndaçllo lOi cumprida, pe~e. dos paríidos, que não consente brit'3S e faz dos chefes da op· femllllllo. . .. recebeu, do dr. lIbrgeri ""Me
tasse de um regosijo pela ~endo ~o depoente te! Sido posição auxiliares do gOVifrno. . .Em seu dl~curso J sr. Bnclo deir08, um telegramma, a"t[~
revolução. Ao lhe ser conce· l!Dposslvel 9ue do navIo não A imprensa est~ de luto no dia de hoje. Com o Washlll fIlho suggenu . a m~ança ~o: vanflo, lIem rel'ervas, a lJii'õ1i,8 
dido passe, não Ibe foi de· tivessem VistO as c?lumnns gton Luiz partem para a .Europa a assumpto bern como o fa.bu· nomes ' de ~nas ruas , e logra nomeaçilo. Tamanhas pro,;;!s 
clarado que deveria pedir dagua le,'aI?tadn~. AlUda as· 1050 industrial dos assumptos. Choremos todos, reporters e arhcu- douros pubhco~ , para n~~ero.- de solidaried3de como que 

ulicença á fortaleza de Santa sciomn'tl' nouanllat!volOsuanaroo...a.ttEenstdaevuli' Iis!as, que o ai>siduo amigo nio ,.nos saia mais, cada manhã. 50S proce~es CIVIS c mlhtares, traçam o progi'amma do inter-
Cruz para sabir. Não pedi "" 	 mortos e VIVOS, que pr~par~ram vent"r no Rio Ot"ande do ~p!,
!::;:~u,ádr:;:;;!eJ:'ha~~r~~~ ~~~~~r:~d~a~io t~~fe~Win~\~ci IPELLlIDO OS 11AII0"OS ex-alumnos ~e~~r~~~~irõ ~~:oa ~~~~~~d~~ ~: ~r;:f~~a:ap;~o':::aP!~r.l~;
~:~~/n~ueSi~~~~ i~~i~~~ \r~~i~~ disparo do forte do Sl 181H~ft B~81 U , militares com as su~estões.____ matcfiah.___ ____- 

deu treli ou quatro tiros de O tenente Mario Mendes de_ , Rio, 21 (Condor) - pelf A repre5.~o ao O conflitlo de Seno
• polvora secca, não podendo Moraes, desse forte, disse que, Ri", 21 (Condor) De', todos general Descbaml?s cavf. : communi_mo " "or'izonl" 

precisar ao certo. Reconhece no dia 24 de Outubro, se a· os pontos do Estado de ,j'\inas c.anti, cbefe do lJepartamen Jq; 	 L 

o .passe que lica juuto 11IIS chava no forte,..quando r~ce. continuam a ch~gar ey.p~ijiOS tQ. do ~sQal de ,guerra,. ~~ Após íJlt~~,sõ' ;tr~l'iãlhd!' a 0 G ;'- d Eo 	
"'' "".l\..t" d~4· 

autos, que eDtre~a como o beu uma ordem telepbomca, protestos contra a campanha enviado .o seguinte telegra n. poll'da apprehendeu L1.ma . overno .0. ~ a o 
mesmo que lhe fOl dado. A procedente da fortaleza de que o -Correio da Manhã. e -O ma - Circular aos comma 	 t h U 1\ e dade rfortaleza só deu um tiro de Santa Cruz, para impedir a Globo- fizeram ao sr. ArthurBer- dantes das regiões militares: typographia c1andestma ec ou a n ' rSI 
bala, que alcançou o ultimo sahida'de um navio que ti· nardes, embora estes dois jornaes -~utorizo.vos a mandar e g,-rande numero de . UM DOS SEUS 
mastro, havendo então innu· nba transposto a barril. Imme- tenham cessado a campanha. aceitar 'apresentação nos cor· boletins TAMBEM LEVEMENTE FERIDO 
meras victimas, por causa diatamen~~ se transportou pa· Hoje cA Noite- publica um pos dessa Região, ~,?s edx. Rio,:!I . (Condor).-Co~for~l(, Bello Horizont~. 21 (Condor)
dos estilhaços da bala. Imm.e. ra a frrrtihcação e deu as ne· documento precioso nesse sen- alumnos da Escola Militar e temos informado, tem Sido In· _ Em consequeneia dos grll 
diatamente parou o naVIO, cessarias ordens para ql!e fos· tido, assim redigido: , 1922, desde .que conste o ~Ot' tenso o tralho da policia para ves acontcclmc:lllls de hOLi. 
voltando ao porto. Quando de se preparada a pontaria" d~ -Os olficiaes abaixo·assigna· me no boletim do ExerCI o a repressão ao communismo, tem, após a resoluçllo do con
volta, fizeram uns signaes maneira a fazer tiros de IOb· dos pertencentes ao Deposito. n. 40, de 20 de Agosto dt.e no sentido de combater os c- sclho universlllario negando 
que diziam -receba o bote-o mação, de modo que fosse per· de Remonta de Monte Belto, ao 1922, e pruvem sua iden I· lementos que vêm tentando 11 promoção dos IIcatlemicos 
Passou pela fortaleza de Sano cebida pelo commandante do 10. Regimento de Infantaria, á dade. 8 fazer propaganda de suas Indep('ndentes dos exames, o 
ta Cruz. a uma distancia de navio, que navegava .co~ 7" Brigada de Infantaria,ao Hos· O decreto n. 19.?95, de 'dé ti ESI d b' 
cem metros, mais 011 menos. grande velocidade. O prlme.l. pital Millitar Divisionario, á 8" do corrente, nomeia ~s .ex' I Ha;~tem, uma diligencia d. ~~~~!~~ re~h~n:o °a ~:~i~~~f. 
Sabia que havia explodido na 1"0 tiro foi curto, sendo depOiS Circumscripção do Recrutamen· alumnos do 3' an~o primeiros fectuada em Nitheroy, conse. dade. 
cidade o movimento revolu- dispal'ado o segundo, 9ue at- to Militar, ao 4° Esquadrão de tenentes e comml.sSI?na nes- guiu apprebender uma typo· Dos estudGnter. feridos, dois 
cionario. constando, porém, ti!!giu o navio na popa, no· Cavallaria Divisionaria e ao Qu· te posto os demaiS, IUcluslve graphia clandestina, onde se eSlão e m estado grave. • 
que tudo se havia acalmado. tando·se .ter partido o ~~s.tro. artel General da 4" Região Mili· os do C:urso Annex;o. imprimia um jornal d.a .classe O reitol' Mendes PimeB 
Largou o cáes ás 17 boras, Em segU\d~, de bordo fOI IÇ~. tar, todos da cidade de Juiz de DeveiS comm!1D1car ao D. operaria, orgão oYfrc181 ~o está fe rido levemente. 
1IIIIls1Indo pela fortaleza ás da a baudtHl"1l. ~Ieman, II meIO fóra, vêm, por in termedio des· o.-..a apresents.çao destes oI· partido communista no BraSIl. Prosegue o inquerito 
17 e 20 mfnutos. pau, sendo feita a manobra se conceitudo jornal, lançar o ,hclaes, que aguardarão oro Foram apprehendidos bole· - ---- .' i'IJ 

Confessa que não lbe roi do navio, que regressou ao seu mais vehemente protesto dens ahl". tins subversivos, cartaz.es de Os IIPlllltrfl1! ,. .._ 
declarado que deveria pedir porto.. contra as infamias e assacadas E t d 'festo propaganda, uma macbina de DiJa ..... 
licença á fortaleza de Santa pelo -O Globo. e o 'Correio d1 m o~no O mam impressã6 c taboleiros de to. l8Ini....... 
Cruz pdra sabir; no emtanto, Compra-se Uma ca· Manhã- à pessoa por todos os de LUIZ Carlos Prest~s dos os typos empregados na ti. li rlílUllllltlrllll 
no proprio «passe· que COID- ' . sa peque. titulos iIIustre e integerrirr,a do Rio, 21 (Condor) - O «D.la. composição du falha. . . 
sigo le"ava, que está junto na, com quintal, mformações dr. Arthur Bern~rdes>. rio de Noticias», que fOI o Haviam milhares de .ex~m· O movimento em prol 
aoa aufos, taxativamente se netas redação. Assigna em primeiro logar o unic~ jornal a p~bJjc,arl o piares do. ,citado periOJlco, dos que foram prejudica-
declara: -o commandante, ao r.: I M' I tenente·coronel Souza filho, que maDl[esto de LUIZ Car os trazendo Ja a resposta ao I d · d _ 
aproximar·se da fortaleza de ueDEl'a Igue foi ~hefe do Estado·Maior das Prestes, diz que tal docu- manifesta de Luiz Carlos Pre~- (OS com ~ e~re açao 
Santa Cruz, deverá fazet um Gosta forças revolucionarias mineira~. mento é li inversão .consci- tes bem como "'rande copia dos )ornaes 
signal, pedindo licença para sa- Seguem·se as demais assigna· ente da verdade uOlversal· d(' '(olhetos e boictins de au. Rio, 21 (Condor). _ Por pro
hir barra fÓTa». -:-. turas num total de 46 nomes, mente conhecida sobre are· tores russos c naeionaes, 8 S' posta do sr. Belfort de Olivel. 

O sr. Francisco Bastos Mon- Medalha oftereclda por tend~ cada olficial, declarado, volução brasileira e os seus sim como duas malas conten· ra a As~ociaçiio de Imprensa 
teiro, inspector da policia um grupo de admiradores além do posto, a sua funcção organisadores: _ do COl'I'('spondcncia conl'idell' dirigiu.sc ao "O Globo" pedin
maritima, de serviço no dl.nia_ São Paulo, 21 (Condor) - ° ml'oirlitv:larloOr rdeocecbuemue, na~lo,•.'daP,araacllma~~ deAt~Orrad-UVI.ddalz -SOb~~o :e ,po. cia!. do permissão para chamar. 	 a 
do fncidente, declara no b d T bé d 	 sua A acertada diligencia ten! si!1 iniciativa da grande Bubs
querito: arr~oM ·e re~e~ ,ont e oge- cella do'Estado.Maior, estando adhesilo ao communismo. Já grande impoI'tancia , porq~c.e crlpçlio em ~avor dos traba

'. -Estava de serviço n'l po- neranu I~~~ sos aigc~; °de~~:r~ vi$ado pelo capitão Paulo de Fi· nlnguem mais se ilIudirá. a primeira vez que fi poliCIa lbadoreR da Imprensa descolo 
lida maritima no dia 24 do Píi m Ih so am d Ih I de gueredo, chefe do Estado·Ma- E'--·----ii'--·---..- carioca consegue fazer ap. locados em consequencia da 
corrente, quando recebeu um o ~~ece;~ ~ec~:eci~~n~o a pela ior. mprega OS prebensi\o de uDla ofricina des~ruiçllo de varios jornaes 
avia0 telephonico da forta· ~~a ~ctuação no movimento re- . . ' . - brasileb/os communista. CI\rlOCas. . 
leza de Santa Cruz, cerca volucionario. O lTI101stro Oswaldo Rio, 21 (Condor) _ In( ------......- ...-- Por essa forma, ampliando 
du 18 Itoras, communicando No verso da medalha estão Aranha brevemente mam de Manáos qu' c o Intor: O general flôres da a idéa dll,Quf'lle vespertin~!a 

nSltara,. . 	 '5 [)au O . er Çunha emI",) Associaçãonão daqui aUXIlIosque o nBvlo alemão «Baden., gravadas as armas da. Republica 1 ventor dali, por acto de hoje, ,arcara .. sómenterecebe mas de 
qlledearespeitara a intimação e no reverso as segumtes pala· Rio,21 (Condor) - ° Im- mandou que as casas de domIngo, pelo. Commc..)'l- todo o Brasil mesmo porquefôraPearapolavdoeltadresOaboedP~~~i n , vras: nistro Oswaldo Aranha breve- commerclo e empresas es· dante l{lpper" esse gesto humanitario abron'
d o,:as -Os Iiberaes .de Tremembé, li· mente visitará São Paulo e dali, trangeiras tenham, pelo me· Rio, 21 (Condor) __ ° gene. ge, tambem, Jornalistas doa 
ilitlmações, com o mcsmo fim , nha da Cantarelra, offerece!1' ao seguirá para Caxamb úou São nos, dois terços de empre· ral flOres da Cunha embarcará ,Estados 9nde aconteceu o _
do forte do Vigia, alcançado valoroso batalhador da hberda· Lourenço, onde fará uma esta· gados brasileiros. dcmingo próximo 1I0 .Comman. mesmo. ._ 

~:"~~eb~~\a~eÁ~~!~m~~ ~: ~:n~~~~b':~gd:II~3~!a. Salve! çãod~..!~~o~____ _ Os carro~ de combak ~~~t~oRpai~";~;a ~cs~r~~~a~~Vê~~ Convld• .do... • i/.eJifà., 
'<, 	 çõel feitas pelas duas lor- E fabricaêlos noc, Rio d ' f 
' 	 talezall cllcIma citadas o ~o- A crise nos stados .. .,Grande do Slll no, no caracter e Interventor e- , O p.'.

ram ;Cé)Iií. , lign:aesintern~~~~ Unidos <~!YMJI!.OO. ~"H• . y: • Ri!>; 21 (Condor) _ 'Parece ~_ _ _ _.. _.~. , Ri 1 (C4Ddor~ - S&~aGII
Daêa~e~oUIiI ~Õ ·'· nfdé ,,~ po ·a a RI'o' , 21 (Cond.or) - Surgiu ' I tea\110 do 1O"!~t q~tn30Íl q~ee.or !!!rpoDOrt:,I~\I l:r.aI Inleivento, eíif Qôyi zi:~~;' d!av~tao~	 I Yllt~DJ l RDJBSIIl narro. de com_:..O - na; ,por forte-ciise nos Estados Unidos, 	 i brt. ~nm ~. a tod~-_ID_

li I "" d~ bend"tru qu'éha: fechàRdó perto de cincoenta Ban- participam u pe!.JQU de G_&,!&et o eR'IP-:~de doaSul Será nomeado o 2'eneral broa do rovtmo .'poatu. A.
TI':morto. e 'erldoe á bordo"; 'co., tm vario. Estados- . lnu ~ o Ral>eÍmmto G""O' DO o .er Joio Francisco aim. oa ... Lyra Caatro e 0

O _Jor .10&0 Benar4IDO ~ circulos bMIcario. t H- de ICQ pri!OOlfn1lto :u1::..:ouO~!~'::a:. M- Rio, 21 (Condor) _ Sa~1II01 U..elra Botelho, ox-Utu1uu da 
Loba" FlIbo, da lortalea de It ~DO attrtbuldo ao de- HElCK> f'fRNANDO. Jam fi Idoa .oa B.tadol qllt n iener.l J<>&o fl'llM"ÍJC<" Alfrlcu,ltnra fi P"~Dd.a, rc.-
Saata Cnm, .mrma em Ie.> vado nUJ1:)m) de ",.poth«as a· . ° a...a DO- ~ ainda 111 Itmana. nGnIta ' p oU\'ameate, rGraID ..bem
depoLmd(O que, DO di. 2", re · l1'Íooial irrn&al&vet. no momtn· Fpo!ll-, 15 I t -30. do qUI 1GIIUII'&aI OI "U do InterwnlOr em Ooyu. OOIlYMIadOl • 4etur O BneD.
oellM ..a telopbOllada do tu. to. 	 m... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:q~tn30�lq~ee.or
http:YMJI!.OO
http:dirigiu.sc
http:cartaz.es
http:dlscl-m~os.de
http:chimic.os


I~~~~----~--.._I:-..g.. .. .. o......~ 
[m,resa laciOnalde 'NavBgação Hmpcke 	 : OSaphrol. sempr~ JlCJ~!i~.~ais I 

TI·ans!.lOrte rapido de passtlgeiros e de cal'ga~ com os 
til 	 il!s.t~ ale2'ria 4ue lhe • .'l ' " f)<lquet~s «Carl RO~Jlcke», . «AmUl» e «i\tal::» O 	 dlnJoopresenteattes- • 

fado. Depois de uma • 
~ Salus ..:.15 lIeslln,"re5 .o,arll de:FlorlllDJllIs 	 grave enfermidade, •4 . 	 . R . . 

Li&ha '.Florianopolj.s-Rio de Linha Paran~uá, esc..aI8n-1 .Linha . 	 • ~l,~~~i1~\n~~ i,Janeiro, escal~ndo por Ita- do por ltaJ~hy e Suo Flol'lanopohs .	 ,ploravel estado<!~;fta-jaby, S. FrancIsco e Santos FrancIsco Laguna 2 ' queza; quejá l1Í(;!'sén- • 
.. tia sem cora2'e~p;:para •

I 	 I '. 	 voltar á actividãí2c. •raquew C.ri iitii,,~i, dia l' 
: f1ictiva situação o m~m~~odi~~l():~~~~~:~= 

Paquete Inla; dia 8 Paquete Max, Paquete Mal, Iilt dr. Ivo de .Oliveira aconselhou-me ôuso ;. 
dias i;Ii do esplendldú SAPHROL, e 'logo n6spri.,.

raquete eari iilllu:.e, dia. W dias 6 c 20 2, 12, 17, 27 	 41 meiros dias de tratamento com o SAPHROL .•.. 
• 	 senti tão accentuadas mélhoras que ao fi- .•. 

Paquete !S!!I, dia 23 • 	 nalisar o guarto vidro já me sentia iorte, .~ 
Saídas 	 ., alegre e diSpOSto, te!1do augmentado,i4ki- ,. ,

Saidas ás 22 11or&.8 ás 21 horas 
ti dinario resultado qu~ colhi com. o abençoa- :. 

A viSO-:;~~~ch/~ri~~DlIl~~;í~.de passagem,Ii'~ cargas to leJlopl"JO • do SAPrlROL, em'lO-lhe a mJl1ha photo- • 

~~~d~~ás 7 hotas ~_~al1hãl 	 " los de peso. Maravilhado com o extraor-. 

ta 	 graphia e attestado. dos qUlles pode fazer '.PA SSAHENS: Em vista aa J.,'l"ànde procura de acc()U!modações crn nossos 

\' ;:POrt' s. 8ci•.'UtiHC81ll0S nos 8rs. interessados que só 88suUliremos compromisso D (') uso que lhe convier. '.


IMPORTANTE ., Porto Alegre, 23-6-30. •com 	a~ comffiN!os reservados. atê eo MEIO DIA da saída dos nossos vapores. 
ORDENS DE liMBAHQU~:-Pllra facilidade de serviço só clllrernos ordens Pllenlx - (Phenix é o unico • Zadk~~f:f.~lci~/~~~u~~~~evo-!zt::do. 

vapores.de emb>l l'qlle até fiO MEIO IAA da saida dos nossos nome do legitimo emplas- tJ De ,ccordo com o atl.slado acima declaro que, fonoado o •

Pa.ra pa.~S<lgl'n~ , fretes, onlens de embarque ':l deDlllis in{orm:.ções, com os tro). Exija na pharmacia o. dÚlgnostico de lima PLEURISIA, .consethei ao paciente o uso do ;. 


proprietal'ioH norre Emplastro PileiII o" prepar~do 4iAPHROl, ~o lado d. tltcrapeultc~ do ar. Muito • 

. ' . .' :<iIf. aproveitou odo~nte; e hOJe se t.1Jcontr.:l re stabelf'C1do. ;.Carlos Hoepcke S. A. ; llJaIS antigo! o méUS usa- . 	 DR. IVO DE. OUVEIRARua Conselheiro Marra, D. 30 

do e o mais conhecido Em todas as Pharmacias e Drogar;;,s '. ' 
•a.sm . .... --'T~-- ·~ '------ .@••••o@ei'-OGI!J~OO@.O...... 

Aluga-se çm casa de fan.1i
IICUSS•• lia, qua!'tos mUito 

npiltll .... commodos, com pensão,
--	 • 

Teu é o mundo 

• 
para familias ou moço eletIII: '"teUlgente [,eltor ou E ..cantatratamento. Os quartos 	 .ora I:.eaora: Q ....,.s conh~c.ro. m.to. 
tem janellas. 	 ... tI' &uiari.o _ consrluir Fortuna. Exite.m 

....p C10S, "'0.05. Loteri;:s?- Fad. GAATi.A .tratar OI ruól j4isé ..... livrinho "0 ME:NSAJtlnO DA DITA". 

Vei~a, n. 21. t-a"I ••110. para. r.spD~tll. .. Oireccio: IIfra. 


Malbeu ISl24'Buenos Alres·(Ar'etltfaa,
-.-.-'.VendaUroonte ..-- 
0 0 ••_.

Por motivo de medança desta 
Capital vende·se urger. te, á Rua 
Estevc.s Junior 82 A, o seguinte: a 
~~~a~~~~~I~:~~ae e~au:fi~t~ ~ iua~~: •o~~~~~~, u2m:~~;:~~at,eqJu~~~go~~I~ ~ 
grande .e 3 pequenos uma cam a de ~ 
farro para cr~ança, estylo allemão, .0 •I 

I 31~:"~~:'~ed~e~~;r~~ t~;;Pil;~i~~do~ ~ 
~t~~~~!~~!~8m~lj:~11'it~~ta:U!l~ I jantar, ullla escreVd,ôltllJa c cadei- iJl I 
... ~~'r1 c~~v;~nç c~é4 v~~e~i::;~apa~;d~~~ • G

••••II•••IBI••a........Ifi~ pa,. uma mesa grande p"..a. cozinha, @
1 fl!tro ín::lez, uma machina Con- " • 

UMCASO MUiTO COMPliCADO ' ~~~~~'e t~g~tu~~~r~~t~~rs~~a~~~ i 	 i•o 5.r. JOIé femandet, re!idente na LAPA, Rio de Dr. Pedro de Moura Ferro : 	 lO
J••eiro. assim nOI eacreve: 


·H. 1 anno, .of/ria horros&IIIente, devido à SYPHI ADVOGAflO 
 fJ 
LIS. linha ulcera. lia gar@anla e constallte corrimento do Gnariz,Muito fraco ii e IeID poder trabalnar, lempre eu UIO Rua João Plllto, D. 7 
de remediol, ma. oad. ablolutamenle conlegai. Apezar de. O 
.anim.do e de.ilbl~jdo. comecei, e.tret.nto, I tom~or cOA" (Altos da Pharmacia Santo fiJ Grandes e pequenos tõdôsProcl~~ 

'LENOGAL»: loi para mim uma agradavel ourpn-Zl, pois s. ~ mam o Peitoral de AngicoPelotell~~( .! 
c.om o primeiro vidro já me senti outro. e com mais doi. Agostir.llo) O rei dos remediospararesrriaâôB,;t~88,~8 ' 
Ir.,col fiquei radicalmeole curado, leodo engordad" a "lho. Das 8 ás 11 e das 13 • e 'bronchites. E' opreparado,por:~exc~l-
vi.tos. Sabareilo por C$te ;.;lilagrcio resuhado e a.inda roai. ás 16 horas. ., lonoia,- empregado em todas a8 moles-pela rapidez com que me vi livre de..a illcommod . doeD

(.a. acon."lho ° ahençoado 'GALENOGAL' a lodol que - ~-=-=-=--=====I. tias das vias respiratorias. 

tiverem a infelicidade de IOHrer de SYPHILlS. ~ 
 Negocio ti,! occas.lão:I .. . .... ... ..~: . venda etp :t~~a\P~~e. .

(Firma reconhecida.) 
A SYPHILlS n&o ê uma simples moleslia cutaoea, é ~f~~~;;Jd~ ~~:adb{~tÕ~O:~~~> ,~••" ••p.O.DOOO 00 DOH 

como muilagenle . ~erradamenle supp6e; .é uma infec...o Ihadosi . sita .•na·.··AI..nied;a'd tilio· -:- . 
_iia\·ii~~"~a_~ . ~~e,',:,;,:~ ,~", 'p:edile~çào peJO! (tr~io. esse:bd~el ' Pes&õà"à trat;:r IIlIlê.,1; ·.u iIJI .. ... i~ ""."~~--"""""""'~---:'-IC••It_:"é:vid•• :aoí ~ quáel!!t~ca baiçoeir. e iadittiact.aeDte. 'A. > rÍl.a' Cout ro Marra 35. 

ullld..-_ poU, -.do . "-.ko dcp.au.. . OALt 

NOOAL ' • . 16",.. oi. _aa.~ ,.da.... 


JUSTO OAt..uw,l,O - .....u. • •OJ,LIIfô()(J.AL. , 
 Senh9as I uauriu 
aa ~....... E.apoo~ da c-..n., c.de hi \n_i_ 

.,... -: OIP'-OMA DI! IIOHRA - ~o ~ ...... 

... _1.r ............ ó UlfICO ".oIi.. da.,." 

,,- - 'ItUMAOO ' 11'fCO. .---.1..11<-"-- _...... ~ riu.......... 
-.-....."-'--- a. 
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b Esta~o 'A <Rüss~iafórç~ e invade ~ PhoPfu .........----'.1 'd' . 'c" I do
"r,. -nt- o c e e 
Diario Vespertino O merca ;OfllltlUIilQ,):iiI ' \v,~n!lo provi 

=;t:::;::':: Informa~ões de Hamburgo PUblic:das n: imprensa~or- i:~i~a~~~ a~'mnum 
Redactor: tc americana contam que nll.o s6mente o trigo, mas quasl O sr.Getulioioí 

CASSIO L. ABREU ~~~o:o~s ~~:cc~S~:sa;r::n~~~~e~~~~~o~~ _~~~~~;~Sr:~:~e- , ~ado por u~ 

Gerente: JOÃO MEDEIROS Entre os artigos de boa qualidade que a União Sovie- RIO, 21 - No dIa do 


tica exporta a preços excepcionalmente baixos, figuram rente, cercadas 10,30, um. m~es:' 

ASSIGNATURAS: fruClas, carne, ' couros, mlideiras, polpa de madeiras, pe- to automov~1 ford de praça ~a: 


35$000 troleo, productos dc animaes, manganez 9 laticinios. rou iI esquma das "'. ruas Cbale
AnDO 
18$000 Estes artigos se vendem de 10 até 30 por cento mais com São José, onde, no sobra"SemeBtre $200 baratos que o preço corrente no mercado de Hamburgo. do! o cirurgião dentista Bello 'Ri:Numero avulso Urna investigação minncillsa feitll naquelle porto, beiro Brandão, natural de 'POlto 


RedacçAo e OHicinas â acerc/l. dos productos russos e os que procedem dE. outros Alegre, t~m o seu consultOlio, 

rua João Pinto n 13 IPaizes revelou que os preços baixos dos productos russos e! sem ajudantes de ordens, so· 


T I h 22 -C os~I139 não são devidos á superproducção naquelle paiz. smho, sem mesmo ter sido acom
e ep - x. P Diz o correspondente do -New York Times.. panha~o dos ba~edores da Ins' 


-Os russos têm vendido aqui 06 seus productos, ha pectona de Vehlc.ulos, saltou do 

II alguns mezes, por um preço vinte por cento abaixo da carro o sr. Oetullo Vargas, que,
"tr 1."11. media habitual, e orrerecem garantias aos grandes com- apressadamente,. subiu as esca
AIIIIISII8 111111 no pradores de que esses preços serão ainda mais rebaixados da~ para exlrahlr um dente que
U " .aÍ> caso dc que, num futuro proxlmo, diminuam os preços o rncammodava. Nesse mornen
correntes. to, .um popular rccouheceu-o e,


RII A importação de maçans russas na Alemanha aug- rapldo, foi espalhando a noticia 

-:J< x': '. , . mentou de 3.000 toneladas desde Setembro do anno passa- Logo, a agglomeraçlio foi se fa

,Rio, ~1 - A ~O~ICIi\ ~o Dls- do até Setembro deste anno, em comparação com igual zendo.. .Itril~to rederlil e..ta de"tlDVUl-\ periodo do bnno anterior. . Pouc.o depOIS o local eslava 

vendo energlc~ IIctuação con- As madeiras russas importadas chegaram este anno rntran,sllavel. Todos aguardavam 

tra o commUDlsmo. a um milhão de toneladas contr/l. 750.000 no anno Dassado. a sahlda do chefe do governo 


Foi apprebeodida uma esta- Um agente s.lemão ~ccebeu instrucções pari vender para lhe !azer ~ma Itlani!e&tação. 

çllo de radlo, no prp.dlo da trinta por cento mais que nv anno passado sem se irupor- O dentista lIao fôra aVisado da 

rua Miraodella, D. 93, em Nilo- tar com o preço. 'visitado seu antigo cliente de 

POliR, residencia do ,sr.. Fran- Os representantes das companhias petroliferas norte :nodo que ficou surpreh"ndid.o e 

cisco Rob~rlo de Ohvelra, ,americanas que não Iaze::l negocio, pois o petroleo da ,el-o,sentar-se allendendo'o Im-


O referido, apparelbo f~1 Pcnsilvania é cotado a 15 dollares por cem kilos e tem medlatamelllc, emquanto p~leslra-
descoberto alh.por I~rem 81- que competir com o da Russm, que se vende a seis dolla. vam.. I___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
do capladosvarl08 radlos com- res apenas. fOI quando o sr. Alberlo Ma ' 

mUDislas pela estação do Te- Informa-se de boa fonte que os embarqueIS de cereaes nes convidou o sr. Oetulio Var
legraph~ Nacional, emanados russos, desde o mcz de Julho, representam um total de gas a visitar as inslallações da N O ~E R U' 

da rl'ferlda localldad'l: um milhão de teneladas, das quacs 600.000 cabem ao trigo. Casa Manes, localisada num S3- ....... 

Na. referIda c:Jsa fOI preso. Assegura-se tambem que nos proximos tres mezes a lão nu m~smo sobrado. Essa ca' - O
ba dias, o elr-Intendenle Dor- Russia exportarão outras 2.500.000 toneladas de grãos das sa fv: a II1stalladora de quarenla G ' 1 O . 
mund lIartlns. quaes 60 por c.ento será trigo. apparel~os de radic p~lo tenito· reve gera - COmmUnlSmO 

. . Para explrcar esta onda de productos, se assegura no n,:clo~al pa,ra serviço da ~e- .. f"1 f . 
Rio, 2~ - ~ poliCia preD~eu que a Russia necessita de creditos nos demais paizes para voluçao, mcluslve nos p~laclos In I tra-se'- orças de promphdao• o lercelranUlsla de medicrnli a compra dfl machinas. do goverdo de 8ello Honzonle. • 

Karallsik, commuDisla c.oube- Tem.se a eonvicção de que atrús desta politica que ~orto Alegr~ e João Pessoa Aqui Censura da Imprensa
clll.0 na quarla delegaCIa au- estão seguindo os Soviels, não ha sómente razões eoono- ms~~lou v~rros apparelhos qae a . 	 - . , ,
xlhar, . ' micas, mas tambem de outra indole. pr.llcla ~o 'governo. deposto não Lima" 19 - A g~eve geral de- tas sao responsavcls pela cr:se 

IDlerrogado, negou seus Ide- Em reali~ade os russos se conduzem actualmente co- conseguIU descobrir. c~etada entrou parcllllmen~e em de Cerro ~e Pasco, segundo dl~ 
aes. tenJo declarado que, hli mo hllbeis homens de negocios e consegnem a admiração Percorrendo .as secções des~a vigor ás 7 horas d~ manha ten- clarou hOJe o dir~ctor géral da 
lempos. este"e, em Buenos de todos, até de seus proprios adversarios politicos. casa commemal, o sr. Oetuho do parado os s~rvlços de bon- .Cooper .Corp?rahC'n, Sr. H:!wl-
Aires e na Russla, estudando A organização commercial do governo dos Soviets é Vargas agradec~u a coopelação d~s e auto-o~n!bus nos sUUllr-! do J•. Km~smlll. 
o credo de Lenlnc. o maior -trust. que o mundo tem conhecido, pois póde daqueJle~ negocIantes, permane' blOs desta capital: Os .pontos : Tnnta e Ires ~hercs extremis

soffrer grandes perdas com um artigo, sendo compensadas cendo alt alguns momentos em dos arred?res estao ~pmhados , tas foram ~mtenormenl~ presos 
Rio, 21 _ Foi preso tambem com os lucros dos demais. paleslra. de operarros que .em vao proCII- pelos autoridades de lima, mas 

o aueco \Villiam Pelers, que Entretanto, este é apenas um pormenor da administra- Ao retirar-se, os pcpulales pro- ram encontrar meIOs de _frans· .su~~equentemenle sahiram da 
dava viv,aa ao commuismo na ção economica nacional da Russia. romperam em applausos. S. ex. porte, ~avendo apenas _IIII~ pou', pnsao e voltaram para Cruva 
rua do Acre. ..' Saliente-se tambem que os commerciantes do mundo desceu .as es~adas em companhia cos taxls. As ruas estao quOS! cantando. a ·'Internacional.. "E 

Preso, foi conduz.ldo a poh- inteiro poderão contrabalançar a campanha do~ Soviets se de um lor~ahst,a e de um tenen' sem trafego. _ If<?' depOIS do. seu !e({resso -
cla central. onde fOI averi~ua- se unirem c repartirem entre si' as per1as, çom o fim de te re,,:oluclOnarro que apparEcera . .' Idisse o Sr. Kmgs.mlJl - . ,!ue ,a 
do n~o ser eJle ~ommunlsta, face ~os preços baixos dos artigos russos, mas não se DepOIS, e, na p.ort~ da ru~ pou- LIma, 19 :- O de cleto do Coc>pcr Co~poratlon de.:ldlU reh

_ 	 No In~errogl\lorro a que fOI acredita, entretanto, que Ial união venha a dar resultados sou pala a objectlva dosjornaes. mOhvad.o _pela ~reve, rar lodo o seu pe~soal eslran
submeltldo. declarou que ha- praticos>. Os populares novamente lhe que os o.perano~ que se apre- gClro', 
via dad" vtvas áquella doutri- fizeram formidavel manifestação, sentarem hOle aos se_us empregos i Desta~amentos especiacs fo
na por querer ser prncessado emquanto s ex. se dirigia para os terão ampla protecçao, emquan· : ram enviados . para as uzin3s 
como tal, para conseguir ser lados da igreja de São José. fo que aq~t'lIes qUI! se colloca· electricas, e para as obras hydrau
expulso do territorio nar.ional Embarcou num carro de praça rem ao laoo dos grt!vlstas o !,3- . licas alim de as guardar conlra 
e. all8im, con8eg~ir uma pas- sàsinho, tendo o vehiculo encon· rão para serem deportados. Afhr- ' possiveis aclos de sabotagem. 
sagem gratuita para o velho o Iralamento d.pura'l~o m ais &<11'0 Irado grande difficuldade para ma o decret.o 9ue o governo !e· i 
mundo. • mais bf.!m..:_~)~:~~~.~ c:r;:Jn':u~~:r~:!.~~~r!!t~:· do sa"~!~ abrir caminho... conhece o d~relto aos operarlOSj Lia,a 19 - .t\s tropas desta 

. . ' de se organlzare.m, mas que ele- . capital e de Callao receberam 
A's Exmas. Falnilias Dr,,:orc~o no Uruguay me'!tos estrangeiros es~ã? mllu- :ordem para ficar de promplidão 

Quem precisar de um bom U t ~ "t- C~ I' de~~~i{~'~;brft~~~i~:~~~';:s~~s~~ ~r~~:lli~d~~~~r~e°u::~~~~a ~~: : hoje a noite, por med!da de 
eODjencto musical, é ~Ó diri- ma car a ocanl ao . eva ler menlü-Solicile~ informaç~~s gra- rigosa para a ordem publica. O ;~:~~~~aod:RI. ~~s~~l~~~a!eve ge
lI'ir-ae ao Café Silo Jorge, no t~ tis ao sr. F. Glcca Monhvldéu ou decreto declara a Confederação' pa
Estreito, e tratar com sua aos re\>_resentan~es no B~asil srDl- dos operarios sob o dominio de i, = 
proprlelsrill o -OIgarlnaJuzz _ DEROT. Feo. Glcca- Caixa Pastai f d' ' Lnl1a, 19 - O governo e, la' 
Orcbestra.. Nao receb.eu 100 ~ontos -- A desincarnação ~i~:ao X!~~id~URi;cB~~~;;'ol~Z ~~~ ~;i:~iS~Çã~ eqU~~lr~~m~et~~ , beleceu a censura da impre!;sa. 

do presIdente depost~_ - Acabar a bala Sala 17 Rio de laneiro. ' ticas serão dissolvidas. Por fim. ~ 
Des<:oberta de muraIhas _ ~IO, .21 (Con~or) - O capltao Carlos Chevalier enviou ao " --'--':-, .,---------'. o decreto declara subversiva a I Premio Iiterario 

chmezas ., no ~eserto o O;obo , a ~egurnte carta:. . . A sobera~lIa do Canada gréve gerai e condemnada petas! Pal'is, 19. - O premio lite 
de Gobl . d o Tendo c..egado ao meu conheCimento que o cx·mrnlstro sobre Ilhas polares leis federaes. !rario "Gringoire. foi confe-

Stockolmo, 19. - O p.xplo- a uerra, general Sezefredo Passos e. mais alguns individu<?s Oslo, 19. - Õ governo re- - ;rido ao escriPt~r Daniel 
rador aueco Svenhe~en, em ~:::n~~c~~uJ~f apr~pal~m ter eu recebido do governo do RIO conheceu a Auberania d o lima, 19 - Os elementos in· ' Rops. pela sua recente obra 
despacho transmlttJdo a o h' t L' quantia de cem conto~ para ~alar o .s r. Was- Canadâ sobre as Ilhas Sver- fluentes extremistas ecommunis- -Deux Hommes en Mois". 

cDagens Nybetre., desta ca- !ng on UI.Z •e que, de posse da. refenda quantr3, haVia denun- druIl, mediante concessão, .--- ". 
pltal, annuncia que com dois clado á poliCia ?S ~eu~ companhe!ros de ca.mpanha, cumpre-me por parte do Dominio, de A' memorla de minha filha Elz 

companheiros de viagem 10- declarar o ~egumte . Nunca recebi um s6 nr~kel daquelle Estad? facilidades de cuça e pesca V~ 

grou descobrir, ao atravessar para es~e fim ou q~alquer outro e bem assim nenbum entendl- aos cidadãos norueguezes pelo 5' anniversario do seu 

~ deserto de Gobi, na Mon. !fIento ?uve com~:go em que se ventita.sse a hYP?these da. des- --:---- . " 

gol~~, " varias centenas de rncarnaç,ao do presidente deposto. ~e. Mmas recebi ,a quantia to- Vende-se a bem afre- falleclm' ento 

metros de muralhas chinezas, lal de. cmcoenta contos para a acqulslção de matenal de guerra, _ . gu ez a d a 

qu't'l' rémontam a épocas im- quanha essa. que me fOI paga em parcellas c.ontra a mercadoria pensa0 famlli.8r, á rua Jo' Que magua horrivel que minha alma invade 

memoriaes, ainda em bom posta em JUIZ de F?ra, Barb~cena e Bello Honzonte. ão Pinto, no 29 sobrado. A Se .vou da vida ao derradeiro abrigo ' 

eatâdo ,de conservação. A Um~ ~ez termmado~ ~s trabalho~ do.s quaes fui incumbido, tratar com SUB proprietaria. Chorando a ,dor atroz e com saud~de 

construcç&o é feita de pedra apreJentâl a q'bem de dlr~lto' um mrnuclOso balanceie, acC'mpa- na mesma pensão. De ti filh~ que dormes no jazigo ' 

e / term,'- c'" . . . .. '. ~i~~S~ e rec! os e m:us documentos com firmas rcconhe· -'A-:-Condemnaçào -d~- , , 

9 mil d~sempreg-adC{S . Desafio, portanto, qualquer contestação a respeito: O mais '. c prófessor B'erIlcrj },' , lerr.bro-me os dias que passei comtigo 
BerlJJD. I O. ;:-; ::-,, 'Os dorna~8 rnler~ssa_~te, pa~!fI, é. que todos esses ,trabalhos de preparação Paris, . 19. '~"" A 'Cõrté .,de feliz e alegre em lua tenra idade, ' 

IUIDllnc:lam qU~,\d,!lyjdo !l ,dl ' da' reYP!!I~() er!lm, felto.s, .sob - ~sli1aiores " riscos · do iifelHutur6, ~PPÇ!!aÇ~(). cond~DlDou a Hoje 'p!!nsando triste me maldigo 
...e,..nr::1a Da ques~ de _88-(jl!" r,n!n~a.I~l>érdaae,da ' ml!.'~a saude:e' da'l11inha"propriâ "vidâ.eomó, ~nn!ltdehpri.ao, em ~De~ta 'l'I1mensa profunda wledaéfe. 

lariOll, o. I.JIduBtrlaeB .!De~l-provarel ;.~ :\,!u~I~IU,~~' ~()ra ',a i.qu~Í1Í'itíteressàr. e, nnquanto 1$10 .c O prorÓMOr , <', ' . :. 

Illr'lic:o. d. Diel r J~. na dava, ~W!!,!s "'i:Ios "m_eus calumtiladorn df: ale (bvam C10 I&IIIW que ant~rto Dte E, ~,lnado l4bn- :' car:l1p~!na 'ii 

WHtpbllla, re.olveram r~· conforto -dos seus lare-lõ ,;í eSPe!ll do dalt'AT dos horizontt'J, oude cOQdeDlJlado a • 11 . EJ o,matlo de ~~ tristeza; ~,:;;-:' 

c:her o. labeleolmelltoe, a coIloQÇjo ~ um panno Vttmdho ao pescoço '-t1YI," de do- d priMo. qllinh 10. rraQ- ESéulo • VOIi do llno t Aw: Mariit.. 

delxa.do um tTabalho S.ooo CUlIKrrto" lua br<lbeu e aaranlia do KU proprio pello. lamm o co. de maUa por porte do 

operario.. Ao que OODlte. o profllndamtnle ler mcon~ no rói do vd1iall-so~ de Ix' exploll...oa. RelMkndo um evito i I~ mlnlul bc'IIc-~, 


lo'l'emo t~lIc1OrJ" Intemr no catumni", coIlta meu" que dizbrn mtut ami!zos. IrWmentr U O relÍro conlbllpkl oodt- ckKartÇII 

euo para evitar a paralyaa- ckdaro atar com diaposiçao de xatt.r a baI. Mm a ~~ &11l1-li ma c.\sa a O IN cotpo I'Cftbl, 
I neta rn:ança 
010 completa do. ~11l03 delta ''''&mia, ou ~tra qualqutl'. que lurjll tm lomo do meu .. - Blumenau,n. 20- 11 -030 
da D.I.a nomt. . 	 A tratar na mesma. &MSIo Xowr ., s..u. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:delxa.do
http:nn!ltdehpri.ao
http:famlli.8r
http:receb.eu
http:c.oube-Tem.se


--

o4I!o~te ........ 

elulpa 
IIUIÍS frllell 

({) i~l{s..: 

o NAVIO começa a fazer agua por uma p~quenin:! abertura. O liqui. 

do que se Ínfiltta n5.o é mais do que Ur.l tem.lC fio. Que mal pódc ; . 


C;;'US21'? I~fru;, p or fóm, os v~galhões continuam a martellar com via

lenda brutal, e e:s qu·,;: a pequenina abertura por onde infiltrava-se 

um fiozinho de agua, dá origem á tremenda catastrophe. 


Tambcm o olca no cafter do vosso autornovel perde a olcosidade e 

consistencia. Que d2mno póde isso causar a cylindros tão robustos? 

Mas, o attJ:Í.to entra a csmci'ilh:lt as peças, e o vosso automove1, 

t:io helIo e custoso, rm,1sform:?_-s2 em uma machina inutil. 


o paàrão de thnccicIl2.memo do vo::so automovel depende àa 

qualidade do oIee pllra motor cf ·,e cn·.pregardes. Assim tambem, o 

custeio e a duração do c:;no. 


Do mesmo modo que o mau oico prejudica a effid enda do motor, 

duplica as despezas de custeio, e l'eôuz de alguns annos o periodo 

de utilidade do vosso Glfi'0, "StHndal'd" 1\4otOl' Oi! habilita·o a 

attingir a perfeição no seu fu nccionamcI1i:o-reduz o custeio-e, de 

facto, accrescenta muitos ::mnos á duração do vosso automovel. 


Não arrisqueis o capital empregado no vosso carro com o uso de 
oIeo inferior, pois a penalidade ~ excessiva, Antes, protegei-o 

. com o lubrificante que é "digno d:1 responsabilidade." Esgotae e 

reabastecei o vosso carter com "Stanclard" MotorOil após cada 

1000 kilometros, 


.~~. t · ·M,ISSA A scienêia por seus mais 
.' JIC Lauro Marques 'Linhares 

. Rio deeJ~~~::~a ~e~~~a~~~:~~ti~~ autoria.doa repreaentan,tea 
dolallecimento de seu primo e 

amigoDr, Odavio da Silva Malra O hllelltoto medico .e COID~lIte Ibaclereolc?aiahl, dr. Ayreo 

vÍ'mporlS80,convidar a08 seus M.ciel., fonDâa~3 pel•.•'Fa'cuUl.d.,. ~:;Mt!dic~ '"do:°Rii>"de','l.....iro.elt 

pareRtel,e amigos, beD:l como aos, iatemod.,. .. ~jlMô ..... Crú Veríilellía FraDéezi"; ' l!Uibo.uére' e V.I 

dO fallec\d.0 P, ara a.SSlltI.re.m.\ a.'I'de cràê~.; ele P.ria .~ ~ o OALENOOAL. de .Ir. F,.. 

...mlssa ......rezar .. 8.3., b ..• ri.co 'W,.iR _ (II'CI** e6cu Mo _ ...
", que mand..a,m ...b .. a.... ..... ' IJ~'do ~.~o corrento . mCez; às ' 11:J107:i. 'de ' alcetai·'~•• do .......~ _ ... '--e; _ ..!"" 
ras .;"da manha;,. :na . Catlleara" • . em NR' I~..-.I.. """"" do _ ....... 

'M~tthpôlllài1à. : elÍl ;Jntétt(SO, ao o. • ia--o.l... ......-.ãa do .koal. ...,..,..... 
:elem"!> descançó' i1e sua ai. a. • pn:jticliáal _ oopát_ No oH.cD .......... _ .. , 

o. 'AfttedpÜI ele tells IRradecl ' ...; Ped.do ...... __de.... DIt A~ auOn. (F"... 
IHIItoa ao. q ue IIC dlanar«ca _-~ 
&rH«r .. UM IdO di e&rtdWf. 

r-r A.:::r-r I ....~~O ............... ... 
nlrf" ..-! • • --- ... ----- .- -ti- .&. - ...... , 

.._---Na-,SalMIIa-. ~~:..-==-....~ z:;+ , h c:.t~ 
uaa·se ':"~:R: - .......... · -,..... 

• • .... ~ .... IIIIIM: 'F~ - I.a"LA Ir.IalCO. Apealolo P.o. O Gal I __ ...... _ ~=-: .::=. ~ont_".iãlii~ Ic:I~()11 110 uH do M.Iado. enoga ...........~ _ oi. 
.. ,....... ~ .... ~ I'......... ... .. ..... -..- ............... o...n- da 

~..~~.:::.f: dai .......,... ........ .... A.,.w- s.a ~ 

.- .. - -- U•• lIaIIUIa da)KaraMl ..


8ld:.~Dc.:ICIDlCICI.ac:lOaX:la~Dc'i 10 C........ Mm.' IM. 1 AID. - Apr. D. N. S, P. - N. 1111-2-10-1911 


tnI!IiIm 
@SMnlUf 
50r d~ bnn<... 
_IICC DO INibo. cio 
-_uau~Z. C IllolÚ 
ourr.. c Iuo "'" IlOIIft 

J...-cuJcb.. - 'I'" orp

"1<0:>0 C .... MCYOI 

suppo~b~.io .. impune-
c 

"mente esse m.fflri'O? t 
,:~~~:C~doôl~t~e:oks~ 
' doloi"os.s"·'da " .bexiga. 
cujos primeiros syrnpló
mas são justamente von
bde imperios. c fre
quente de' urinar, C 
'outras irregularidad~ 
No cmtanto, os , 
Comprimidõs 'de 

Helmitol 
desinfcct3m a -urina e 

~s vias urinarí~s, af.b.... 

tom a po..ibilid~d. de 

molestlas dcsse .appa...,l

ho e libertam rapida

damente os doentes dos 

seus incommodos. 


~. 

o nosso pessoal esta seJ!1ra
do, contra accidentes no traba
lho. na CIA. ANGLO SUL " ME
RICANA (que tem a mesma ad
minlltraçl o da SUL AMERICA). 

..........
............
..................
.............
~. 
...c.~'t.= 
~._ .... ...... 
... 1Ia ..... ....--"' .......... .... 
A. r~MAS ItlNIY _......:::.........:=-_.... .....,.. 
.. 'AI""."'" ...Nft"'-"-, ...... . 

~-.._. .............~ 
~.-:..•.::.=............ 


Il ......... 
= _.-....-._.
=-=---• ....... ..-..:-c, 
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~~..............................t~O......~-.~ I~ Z.]...... u.
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GRATlS 
J . :t";:~' . rua João Pinto n· 9 

~,é,~ -:D::"7.~ 

Dür&"1te éSíl mcz offerece ·a'· sul:\ .~iS~n{;thJreguezia"'
e()m urf( 1ormidavel sortime~toide ' mercadoria ' 


, ·····"reeentemente ch'ell;ado;,precos C;iJe • 

... '. jal'i1àis ioram vistos ', . 


':Dant.s a ~uiros :preços de alll;uns -artill;os como 

-sejam: : Sedas 


\ 
FIII,.r.nle cle se4• • estamp.do, "ulllm. 'moda melro 25$000 


19$000
~~~::~o~:s:i;üs~':.\~~,~~~a:gllrôl . : 2OtOOú 

), . ,Crepe,,"!,ete Francez'.m lO cores 12$000 


16$000 

,Crepe'marroqllim liso arUlo conhecido 9$500 

Crt:ptlgloriaem djverSlls cores .» 12$000 QuANDO comprar FÚt. (, . 

,Caclácle>Setla 

FIIIIssim.'lOda Franceza para camisa em lindos insecticida de fama mun

padl1leS . ' 
16$000 

dial, lembre-se do seguinte:M.u~line de,seda lIunca, ,ara camIsas "u com
bina~. » 
 18$(100 


Tecido finos Ftit i. ve1Ulido SÓ7r\.enu 

4$800Finisslmo linho bella lelllimo em cores melr. em"latas 4marellas com-4$000 


Opala de seda em,dlversas cores • 4$000 uma cinta prtta." Todas
Alpacl de s~da e.D cores modernas 

~Alpaca dI! seda estampada em desenbos moller- aslatas são seUadas. Flit 	 ../'JIt,. ..... .. 
'. AOS 	 • não é vendido a lr4nel. 	 {~!~II. n/ r. =lO~~~ 
Go~lo de seda "g,.;,. C",'/.fd,1 ,,',; iJiff l PL, laili 
Camhraia meie Iir.ho em coreS ''' ~ ".!f l!dIl1"' . Fi;; ·tL~ <k"T"i"f,t: 

Opala Suissa legilima Recuse qualquer insecticid~ que 
• ,.U& lI1i~~1n i:njH.I!'I:nJt is",im:t, e ' :r.n~:~,~~~;~ ,:~,~iV::~rir:í:O' 

Velludo broché a phantasia artigo propria para • 	 não conformar com a descripçio :.II1II.... 'I":\U,] O ~fl f1inrl fi ,:"111 ( ~ " '; :I 1',';1 !ij(l~ ' ;' itl 1M lJ·t (ld:Q ámiplettc~ 
fl'1~ I1I f:TUhr"'". ~":-:' : ' T I;;"'t ~,'. t;f!I ~ 1 i: 1n (" ~ (!! /;IYiil. :' verlo 	 • acima. Sómente o F1it ItIPtimó' t!ure'l,·lll'.tIIli':!'1li:\·':':Jr ; j':uil,.;;.p .;.

Velludo brach~ lise olferec:e a carantia Flit. t ttlU!'Il:u lu:. ~\·na : . h Ln h"l:t Itll : ' 
Jersey encorpado em coreli modernas JltEMETTA'N0 8 E8"T2~~~~:i lll': I~;:~~:tJ~:i"'i: ; ; , :'-~ :~ ?/;:.\" :~~~~:.~~ CC..:~O~I HO"~ P:01E6MO 

d e t'-tl.ht:\," , f,aI !:t .t,! ":'ldi,!a,i ... 5n"- E..C. D. Wiô' &. C.oLtLCrepelnllez preto e branco dd,iihla.:fI! l 'hr' tI\ l ' ·.l. iU''''IIl:tiõl. t;)..·. ~:.,. U 61,.c.iJII... 40C....... 

'MerIRÓ 'preto do melhor artic. p;tHitiez Ul1 1fI:~II ' h",- 1111 r .•. tn. 

Sedinlla lame em cores 

8:1-1 . R.i.~.:I! J".IITir.,. 

E... tc.'i ,,~ .. u .. " " w ::t r1mllK de t ' -:-,': 1.:'"1" . :': o? I: \'re deCre~e....,.pclano propriu parakimonQS lar, !mt • 	 d :' ~ , :.: : ~ . ;:-::. 7: ~;~'õl.~O ê:tIõ!JcAlr :.! ' ·'j:" l'in.. l: l:. ... .. ..~. I ~,!:I." \'fi l t .~u. 
'.rllU11'· ·11l ir... ·j :1C'll lf! n i·\I'·!' ~ ". U,n ...:.11. tll'l: tI:t. 

Voai chifom em c.rca arllgo f1nJ6slmo • prndm:t' 1Il 114:",1: ;-;!H i ') ~ I ;, ~ H .~ ·. i · 

Voai Cb:lOIU com seda e a phantlsia ;.tIl, t';\~C'.ul~ (. t · .\ .·.d:l~ (In · 

.... Crepe egypcíano para kj~ono~ I.ar~ur... 1i cel. • 	 !:iL- : 1:; 

.\'/'ihI C . .. . . 

nlt1Uhl ;I ~;"j,' II :L U.·'\i.~' I.SediJlha amel'icana em'tllverus corres 
1'\rlo ~ ",,=U·ar.!to tjw' 1I I1l i ~ (, ... 

hOllllm .. ~t~ ,, ~I:L;. m \"~: ll:o.'"S .',' " ·H) 
.- ~ . !' .._ . L·jlu'~ ..r:I) ..... . 

:llI lIU" (! IlIuit:, .. 11I !:U: :·r.... '.' ~! '"PQssuimos um formidavel sortimento de voaes j-l!1I ':1!11";l d;l~ (' 1'11\ f" ; i l ·~.·i .l l l~ 
...o~ ,,!clllOJ"c:;:tlIHusd,l,oH,t , -j:lJl,. estampados desde 1$300 o metro 

CIIII ·..... 

finísilima. colehas de seda para casal • uma 52$000 

Colchas Matarauo pai a callal em todas as cores • l4$000 

Colchas brancas para solteiro tecido em fusta. -, 8i500 

Jogo completo para quarto com 1I peças • 52$000 


• 	 j Aloablado de linhe Ilranco todo IS"ndQ lar&u- • 
ra Im.SO metr. 

Atoalhado meia larlura Im,5O • 

Atoalbado braDc. e em cores latcura Im.50 • 

Linbo branco larlllra 2m2. artigo conheCido • 
 Preço. no Did:r:do Federal L . 7S500 • r.....,.....,.. 

" 12$500. n- ........
~g:::::: ia:::~~O~!rtigO larg. ImllO lO 
Licenciadas pelo D.N.5.P...1. .... 141. 

1Il1lri.. 'Jlliss Libano i&1I81 ao extran'liro Peça Distribue 75 '1. em premios'Mllrlm Sio Jor,e artigo sem goma 
-----'-~-=~lIarim LJdia marca conhecida (fteclam,,) S!2 Extracção-PLANO AH -------_._- --_.._


Ah,ejado'V1flelll ,eça de 10 melros (o melhor 
 21 de Nov~mbro de 1930 ás 15 horas 

artleo 
 11$000 18 mllhllres-2010 premiei 


'Alveiad. familiar marca .muit .. conhecida 
 10$800 16,000 bilhetes a 17$000 UM CANCRO SYPHlUTICO rNO NARIZ8$500 Mt"D08 25 por cento 

Panno para colchlo largura l.m5O (Pechincha) 3$800 75 por cento em premlos 

Cbltio estampados em desenho~ modernos 1$600 PREMIOS 


'AlftJáde Olllclal artigo sem goma 

6 ANNOS DE SOFFRER 
Gllardanapos para jantar Duzia 14$000 I premio de 186:6410$ 


~~ Guardanapos para c:tá _ 6$500 : 10:000$ 

4;000$ 

2 premios de 2:000$ ;4:000$ 
o TrÍcolines. Zephir e Brins 5 1:000$ 5:000$
flnissillle5 tr/colines de linho e seda em 
 10 500$ &.000$bclJo. padrOes metr. 1t500 20 200$ 4:000$

'Trll:oIlne tle seda Amerlca padrão de seda 4toOO 60 l00f 6.1100$
Trio:eline de seda Baneu artigu conhecido 31800 850 • • 40$ 34:000$Tricolloc lde seda-Iurta côr. Grande moda 7$5()() 800 premo 2 U. A. dOIi 5
Trh:ollne,da' seda Paris artigo superlC'r ~:~ __~~meiro8 premios Il 40$ 12:800$ Trieollne mercerh!ado em cores garantidas 

TrlcoliÍle lIe algod:to em coresllrmes 
 2$200 1150 premlos no total de. !l8. ~:«lO$
Zepblr inglez 'legitimo l$:8 . ~aven~o repetiç~o nos dois ultimo algaris!!,os d?S Zephlrnacional·em cores filmes 

bpblr America el1l pad/les modernos 
 1~8OO !-1nmelTOs cmc.o premlos passarão ao!! numeros tmmedta' 

Flnl.imo'brim de linho creme para ternlls corte 30$000 lamente supenores. 

Bi'h!ltbrancer<tneio linh. para lemos melro 4$000 r)s concessionalÍos ANGELO LA l'ORTA& Cht. 

.lmtpardecellec1al do melher anl,. 
 1$200 AdJUillistrac.:1i~-PBAÇ! 15 ' DE ,IUYt:MBBON. Z: 


'AIinàriflhos 'e Jirtill;OS para homens Caixa postal n. 50-FJorianopoU.

Camisa "de ' trlêóllne -11I&leaas 


c CII't~(Jteclá~ê) uma 

C,.IÍI"" ~ê'tritoUne' Ray6 aftl,o muit. co
1iiJii6tde " ' • 


. """ l'J:!amâl ,de ze'phlr coro alamares de 'seda ' 

." ·'I~líilrilal · càmblnaç!ies de Gravatas l! lenços • 


'Mel~'·'dé·Seda "dé' f1o -duplo. lindos padr'es par 

'Mmí]I8'-:'de"'esedêia rajada. OranJ~ moda ' 

QÍlti.rde?liêda '. 

Lc~ trPo p~tàlnlde' lilglez duzla 


, lAlICDI braneo • . "feio 'lihho 

'CoÚ,,~I.hOl dêrpiiro ' linho um 
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~~.'..."" .' > . ~é!:l". ;Em a i..!.... 'IIrtU O p:-oblema dos desemprega"'IOmtl~~ ouro' 
111 VIga_Social m , ~.. • . ' ", R 0,21 (Coador) Cont!IlD~m S P 1 fi patría "ava 
41 "'I Rio,2O - O- Gabmete do às remessas. para o dr(rc40. dos em a" o . ..-E3f3D. .~.. Minislerlo da Justiça fo~ne- Honlem foi mais u Ir... • \ol ImltaDdo ~~ Iftlo 

F-AZEM ANNOS HOJE: eeu . a imprens a a seguinte onde se inctuiu" o !,r. ALuedo. :.~ Puno doQmV 

Sras: Candlda Silveira le}te e Ino;~~ O Ministerio da Justi- que pa~~~ S~l~omP:~b!}~~:~. S. Paulo, lI) (Prio ~~I.tra~/I)()s,. raremo$ dillribuir EST1000 Ibfe ftI'I ~~ 
Francisca Augusta da Silveira e ca do Governo Provisorio Alve~ irá eSlà' ~olte levandb Pr~s,eguem OI trabalho. mlOl' J,.t~~"!Cn~ - pobru. por ulIIIlM, uma wbsaipçln pOpU-
Oliveira. I _. ~ forn-c-- passaporlcs qu~ a 'L dbç pelaClul ,Vennelhll Ilra,ilel- InletlloçylO ~ carrOf ImqIlU lar, com o m de .u..'liar o Pl-

Stas' Anna Húrn Oliveria de Illiuauou "a;; SIS Wasbin· ~als os srs. ~rlhur emos e ra,~de accordo í:bm~ as auhorida- ~ ~ todos OI b.tirrol de~1oI 01- pmento da divida do Ikuil. 
Bastos' Silva, Hilda 'Dornbusck t-I &t~r:f~~~~ello Vla~na. An- Cartralhu d~I~~I~~d:r~~~amSt~~~' d~s-.de.S. Pa'ulo, n~ ~entido de iX!al, u~ . lotaI de 1-000 lítroa ~ c.t•.~Io ~ t'OfIvicIado a 
Mmi:. de lour?es Sou::a. Itonio Azeredo, Sezefredo Pas- par ~~\~es Rocha ex-s~nado; dlmmulr os soffn~ent?s dos leite;. diarimT~I de: di I- COfltrilu.. com • q_1ÍI de I ""< 

Srs: dr. Jacmto de Mattos, I 80S Pinto da Luz Vianna de srs.. r s I ab~rador da lei que lutam, na capital, com as Smeto o Ic-ile IIO$IQ IIr IIII1nb l1fUD (6$000 tm .ocd.I 
Oc!avio P. de Medeiws•. Djahna Cns'tello, Octavh 'Mangabeira a~~7.0.ndense> e ~ I hado Co~lho consequencias I!a falta de traba- b~iÇ;lO de pureu ,b~uta. h-..:- papd), oi qual KR r«dlida C'III 
C;;br~1 B:ubosa, fr:mclsco da e Prado .Junior que nctual. s~~ ero a. c .ac O Anto~ lho. glemsado' so~ ,a rlKolhu~ dI- ~ redacçjo e o 1obA_
$'!\a Bdltes, Salvador Taranto mcnte cstilo recolhidos as pri- e"-dxputa~o canoc~. d sr;lIspõe Para as primeiras dislribuições recta de , medlcos do Snviço .SI· mil dc-po$itedo nllm a..ro. 111 
luiz M.lrtins Collaço, Mi!(uel sões politicas sem que essa ~IO lere o, ~ue a." ~ s gan: de alimentos aos necessitados. nitario, ' alimento que eonsblue de liC:r nlaminlt«k> ap66 o ~ 
Antoni::de. c Miguel Athclino. providcncia e~clua qualquer e uns c~ r e_s ~I'! 00 ,. d _ foram poslos á disposição .da alimenlaç~o excluslY1l de milha- arammlo da IUbsaitao, 10 

. rocedimento judicial pelOS hos no poc er re~u ;Cin , u_ Cruz Vermelha as economias, res de Crianças, rs~s cc:nos lCU ~ttiotko Inn. 
Anniversaria-se hoje a menllta I~rimes politicos ou cOlUmuns ranle tantos annos. o em ca em generos, feitas pelas tropas de que v. exa. receberá com Pf&' N~hum brasileiro podtd 

Voná Caldeira fllhill.ha, d,o n?s- praticados pE'los mesmos. ~~arole de loxo, com sua esp?- acantonadas nesta capita.'- foram zer o nosso obulo ~ ~s suars- dei:.: r de atttnder rste petriotico 
50 collrza, sr. laerc,o Caldeira. ~. __ Em relação aos demais S.I, tendn, para IS~;I ~~go'i~:~~ ainda postas li dispoSição da- tões para nos permllhmol fUcr' l llIflello. . 

. r~sos oliticos o governo d'l- de nove conlos, a e Se . _. quella sociedade, as cozinhas a~ai~o, para .fac!htar a su~. dis: ,/Tudo pela PoItlW 
fdl!eclmento ~á pass~por(cs pnrn os que II!S !rancosãbs~r~. po~lerel:l~'~:a~~~ das forças presentemente em S. tnbUlção eqUltallva e efilclente Quantia ja jMJ.hIicada "'7&SOOO1 

EnI. a resldenr ia de. s~~s paes queiram retirar-Rc doy.aiz. i$- Sl~m~~c~ra",nl;~je:no ,: ,\i;;n' Paulo. I aos pohres qu~ !?mm alvo dai' Honorln? ~lIklJ:llo l'c:cbr 6SCIOO 
5 Pr:ll!lha. fallcce ... hOle llequel so lambcm sem prcJulzo da I.lra» o sr Prado Junior e seu Ao sr. general Miguel Costa,' vossa magnanllmdade. - Somma, Rs ""t'iIiIlRIu 

niDo Celso 03or~0. f~lIinho do responsabilidade pelos c5imes lÍ,ho 'Jorge' Prado. o sr. José de Sampaio Moreira, I -!" .nossa E~presa, rornece- ' _'-. -'-____ 
s~. sargt'!l1O do ~.xerclto. leover· eommettldos nas funcçocs e Fala-se que na mesma unida- director-presidente da -S. A. Fa- rá dlanamente a Crux Verme- fissassinlo de um 
g'!do f,ll:O. ::dd,oo ao 14 B..C mandatos. .1' da Mala Real seguirão os se' brica de Productos Alimenticios lha desta capital, 3000 vales es'rr"pto',· ~J,;.-Itannlrft 

O e[jiGrJ;;; : ii~o d;:; pCGucmno I 3' - Quanto aos asylados nhores O"lavio Mangabclra Se' Vigor>, dirigiu a seguinte carta para 1:3 litro de leite cada um ~ I Uo;· o.v 
c~d~\'~r s, ~á hOje effectuado ".0 será rorne~ido P!1ssaporte p.a- zefr~do Passos e Pinto da 'Luz. pondo á sua disposição, diaria- e que serão distribuidos aos p~- Ch . 7 - O 
C::!11ItClfO uas Tres Pontes ~s ra immediata retIrada do P8IZ, Nada, porém, conseguimos apu' mente, mil litros de leite: Ibres, a jui~o da mesma, ~os dl- d t a:lga\i -. ~ 
t I horas .. . Isalvo para aqnelles que pr<;- rar em dihnitivo sobre o embar' eAttendendo ao justo appello versos bairros desta capital. T~n e ? . fvemng ~ 'r.l em 

. \ wlantes ferirem apresentar-se II<! 1\h- Q:Je dess~s aUXIliares do gover- que v. exa. vem de fazel pelas -Para .a boa ordem e ~xec~· len-TSIl1 In ~lIna qu~ all~ o 
E,;tá nesta cklade, o sr dr' l nisterio sendo postos em libero no deposto Eslá marcado a par columnas do cO Estado de S. ção do Iene, exerceremos ilscah- ~r. Blennox Slmps.on, m~~ 

Olivdra c Silva. advo:ado no dade a disposição do Tribunal tida do -Ai~anlard' para as 15 Paulo>, de 9 do ccrrente, solici- saçiio. ri!Iorosa por 4 inspectores dnglez, q~e ps~revla,;ob(: ~eu-
["ra ~" Btuffienaõl. IEspecial. horas na praça Mauá. tando a collaboração de todos especlahsados de nossa Empre- °Aymo t e f ~ man dea ~ ...'1--- - ,w--- __o - ---.----~ .- - 110 intuito de debellar a grande sa. .. mor e OI c.ausa a por u~,• 

CllegUU, hontem a esta capt- e I o nbaUllonandn B nnliflm miseria em que a crise economi- No caso de ser accelfa a .n?s- fenmento rect;bldc pelo ~cn;
ml. (l sr. Reynaldo freygang, H Uu 111111111 ca mundial cellocou tambem mi- sa modesta cooperação, 50hclla- Pt,?r, nadoccas'ão em que fOi ai 
I',)nceitu3do industrial em Bene- ;;> Rio 21 (Condor) - O Ihares de brasileiros sem traba- mos de vexa. permissão para v~lado,. entro de su~ casa, el!1 
(hto·Timb6 munkidio de Blume- MEDEIROS __ CUNYI3I I ex-deputado Julio Cezario lho, não podemos deixar de lou- !designal-a -Creche Miguel C~s- Tlen-~s;n 'b0r_ '!,m ahra~r < ch.
,Mil , d M 11 t ho'e var a vossa altitude, que revelou lia", certo de que o povo pauhs- !lez. e em r~ ~~ . que Imps0!1

Enfermo SUl FREQUESlI f I QUEM MAIS e . e o, p.m .C!l r. ~ J o espirito philanthropico que v t ta verá em nossa acção uma jus- IDcorrera na 100m•.z~do dos chl-
Dr Adhemar Griió O LEI'.ti Dubhcad1! e dtrlglda aos exa. synthetisa no actual momeil~ Ita homenagem aos pobres que nezes, por ter auxlhado o gene-

E .' . f . Íl IITERESSM PARI Lal! seus amigos declara a - to Iforam contemplado~ pelo espiri- ral Ven-SI, Chass, na tomada da 
seu S~~ta~~,~r::r;~m '~~rd!d~.~ s~ DE MOVEIS aMalHA ás &112 bandon.ar deiinitivam~nte ·Como dis.tribuidor~s de um to de humanidade incon!undivel ~~~d'::!:ze~e Tien Tsin, ha {al
dr. Adhemar Grijó, estimado di- OI IIRDE II IVEIIIDITROM- a polttlca, dandO-lhes g~nero de I n~cessldad~, - o de v. exa. ." . ___""
pico nesta capital. . 11 completa liberdade por- lelte,-não podiamos deixar de ~om a ~ossa ad~uração e r.s- DnU-OJllllillufl.......01 ...... ... ""...." )... Ir

fazemos votos pelo seu rapi- POWSIY 11- 3D - .d . _ concorrer com a nossa modesta pello, queira acceltar v. e~.. as iII llitl ai • 
d t boI' til. • qUç na~ po e maIs ser cooperação á altruistica iniciati- nossas mais calorosas fehclta- r.-18 e a. ti ' _o._~e~ ~,eClme_n o. LEIaM o BOLtnM QUE SERll lhes Utl\. va de v. exa. e assim emquanto ções pelo vosso brilhante g~s UI m( hl' •.... 
~~..' -. " ..' , :-,- DISTRIUWUO. ciço;~ companbeiro perdu:ar a situação ~ffic~iva que to> Rio, 21 (Condor) O ex-pre

~~ APROYElTEM! . - Avlsgem do Prlilclpe de FDum upeSDS em CurltUba ~nls sidente W~shington Luiz, em~~ 
. . Ha dias. na eSllada Schrôder, I 'ti t nu bal'cou hOJe no paquete "AI

- Cme Vaneda~e~ 20 D' d d' I t districto de Jaraguá. o colono G'IJes ;. Amerl'ca do Sul n~DS 00 Bl\-DPBSluen eH DUO cantara': ?om seis pessõas deEm uma uOlca sessao ,as ulm OIn orna as Dornbusch resolveu fazer uma CI a C sua famIlla e tambem o ex
horas e aI? preç~ de 1;a>500 i~ I' c~çada ~m c~mpanhia de seu vi- I~!(), 17 _ Está definitiva-I BID9PBO prefeito_Prad~!_I!.~r. 
platéa.? ClOe Vanedades exh COMO o EMBAIXADOR ITALIANO slnho. Comb,"ado~. entraram no mente a86entaoa. segundo in-I Rio 21 (Condor) _ Em I.:-_______==_==~
blr~ hOJe o cel~br.e drama da SE REFERE À PARADA DE 15 DE matio e st~araram-se. Em certo formações I,dedlgna!; que ob- I .'. I d d 
tJ.n.versaIJewel Intttulado .Art~ NOVEMBRO E A VICTORIA DA momento o.snr. Dornbusch quc tivemos ti \' ia~em do princi- ~ur~tyb.a. O de ega o o Grupo de 
dlabohca. desempenhado pelo REVOWÇAO não é positivamente desles ca- pe de Galles á America do 1 dlstneto prendeu! on
gra~de 'asl~o' P.ol~~s Herbet. R' 21 (Condor) O .DialÍo da çado~es q~e olham primeiro para Sul. tem á noite, na reslden- couro 

E um hlm capnLhosamente .lo, ...- depOIS atirar. notou que qual- S Alt' r .. d lngl . ' d nel Joaqu'lm
morHaúu descrevEndo uma inle- No!!e'. procurou ouvir a. o[JtOla~ uer cOllsa se mexia atraz de . ,.ZI1 par Ira, a li ela o coro . . 

r~ssanle historla de amor e ciu- dos dlplcmatas estrangmos aquI q t P .Ih b' 1 t('rrll no ·Oropesl1" da Mal.a de Andre.de, dOIS fIlhos -0
mns acreditados sobre a revolução u~a t 01 a. arece~ e um I~~O Real Inglcza (Linlla do PacI- do ex-presidente A.ffonso Vende-se um com
... . triumphante.bem Olmo o efieito ~ e onou a sua a,ma, mas u fico). 110 dia 15 de Janeiro • f' C. 

t 
 pletamente novo.
\ ' t· l que lhe causaram a parada dodia infeliz que fOi fem o seu. com· com destino :I Cuba c ao Pa-I Camargo! .A fonso a-I • 
.. pre~en aut o _ 15. Hoje. publica aquelle jornal . panh:',rc. narra o -CorreIO de oHmá, seguindo dalli para o margo JUniOr e Ar.naldo A' tratar á rua Bo

!'olidéll'iedade e 'lpOlfl a primeira resposta que lhe deu J~~~,::.:_ .__ _ ..._______ Chile. Do Chile viajarà pc.r Camargo que depOIS de cayuva n. 69. .. 
O sr General Governador Ci- IJ ~r. Vitt~rio.Cerrutti, noyo em- MISSA terra para Buenos Aire~, on- ouvidos, foram recol~i-I~========~ 

,~i~.e .MiIi~~r.~e.~~e E~la~o_,.~~ce ~=~~~~~: Italiano, que a5s,m se _ ~ _ I ~~r~~e;a~~p~s\~~goBr1~;~~c~: dos ao~ s~lõe~ da Soçle- O .Journal .Qf Commer-
UGU (la .A"u.':':Qo.~om",e",:' c cA parada militar das comme· fllln,b~l Nunes a 14 de Março futuro. No dia dade Ganba.1d!. transtor- ce» e a pohtlca econo
~:~~~~:al de JOlDvl,le o seguinte moraçõ:s de 15 de Novembro foi Pires 21 dtlsse mez sllhirà ~e Bu~nos n1.ad~ em pnsao de emer- mica a ser seguida 

Joinvill~. 13 de novembro d~ ~~P~~~i~i~~ci~Oe~~Ch~~c~~I~st~~~r~ lrmao~. cunha.dos e sobrinho~ ;i~r~~ p.alj.,:~~:r:~PI~~lé:a~o;~ gencla. pelo nov~ g;overno 

19i1O. . cito brasileiro. Admirei a ordem do saudo~a AI/mba~ Nanes Pt- a este porto no dia 25 dI! Mar- SOU'nf~ I!patell~ozl Itlllsol brasIleiro
A .~sSOCIRÇão. Comm.~eclal e perfeita e o porte marcial com res. f.allecldo no RIO de Jal1elro ço, devenllo demorar-se DO lill [ 111 

Iad';s'fJ!l1 de. JfllOvill:-. I,nlerpre- que desfilaram as forças de ttrra conVidam a todos os seus pa· Brasil 18 dias, partindo do Rio, louo invitati i Sigg. Soei e fa- Nov;; Vork 17-0 «Journal ~f 
IJnuO os senllmenlos LIV,COS das e mar e os batalhões das policias r-=.ntes e pess?a~ d,e s.uas reia- depo is de visitar Santos e São miglie, ad interveuire aI traleni- Con:merce', c~mme!llando a Sl
c1 ass~s .que representa, qu~.• por estadoaes. Pela primeira vez, as- çoe~ par~ aSSistIr aS mIssas que. Paulo, rllmo da InglaJerra no menlo che questa Societá terrà tuaçao do Brasil, afflrma que as 
est~ meiO, d~l~ar palenle atlltude sislia a uma reunião popularbra- em Jnl~nao. a sua alm~. mandam dia 12 de Abril a bordo do -Ar nella séde sociale il giorno 22 tr~nsform~c?es operadas na p0
de franco apOIo a? governo de sileira. O enthusiasmo com que rezar.no dIa 26, 30· dia de seu lanza..' corrente, alie ore 22. . hllca braSileira pelos elementos 
v. exa. e os deselos de que est.á a multidão applaudiao presiden- falleclmenlo, na Calhedral. ás __________ florianopolis 21 NO\embre 1930 que aclualme!lte.detem o p~t;r 

tomada de coll~b~~ar, no amOI- té d ove~no rovisorio foi de- 7 11:1 da mHnhã. Ph . la Commissione ainda não attmglram os pnnc!
to de suas. posslblhdade~. para o e o ~xtraordi~ario e produziu Antecipadamenle agradecem a armacla . paes problemas a ~er r~olvt~ 

cngrandeCJ!ncllto da Patna. nesle v t,a5 o meu es irito a mais 10-' todos as pessoas que compare- . (E t 't] dos. E accrescenta. -Umadas 

momento hislorico,. rI~ ~eergui- ~o de impressão" Observei as~im I cem a esse acto de caridade. S rei o . Subscripça-O primeiras tarefas .,Ao . " . '. ve.rn,o. '.
~? " 
mento das n05sas j~SIIlUlçOes.. un a I t . e a rece~te re:\ V~nde'se a bem sortida "Phar- . aclual ·será en~ontrari: n? : estran-.~ . 

Oulrosim, aproveIld o ensejo pessoa mel! e, qu . mo- A d d macia Internaclon?l" unlca na geiro, o éamblOn~~es~ano.., p~r~ <i!If'·O 
para renovar-lhe os mais ~ltos v?luçãt fOi ur v~~d~delr\ncias I meaça O emUlte locali~ade e de grande futuro. Fica abt;rta pelo -O Est~do. poder altend...e.. r, . r~i'úl~I:i[~ri,~ ~.s 
sEntimentos de nossa estima, vlmen o popu ar onscl _. .. . . Mohvo da venda, é devido a uma subsCrlpção em benefiCIO da enbu'gós da 'dlviCÜ' eoutiá.f obu- ' 
cOllslderaçllo e apreço. o que offerece ~ certeza confor Quet.xou·se á ~ohcla CIVil d. idade d~ seu proprletario, não sra. D. Anna Avila da Luz; gações.Qsgq\lémantn do s,.. 

. Ricardo J(armllnn, Presidente, tada de u; ra~lo~? f:;tu~o I~~~a DOr\'ahna Jo~quma Machado de puder-lhe dedicar a necessari.a mlie da senhorInha Angela Luz. siLconseg'Uil~-Io, manltndo 
Hans Schneider. t' Secretario. este !l'.~~ e P3l~,_ Ig~ o a la .que seu mando fl)f~ ameaçado acth'idade. . . ferida por um p~ojec'lI no ,di~ .24 a éonfiançá(l'ôs rneio& fllIIIJ«i
-- por ,-ooolal amlZ<ide. . d~ morte pelo negocl~nte Satur- . Para tratar na ·mesma pharma e falleclda no dia 26 de outu.oro. rós ;doVêstril..!lg-~lro, O qoc:, lItnVende-se uma aranba O «Monroe Bank»Dlno de tal, estabeleCido n~ rna cia,contoseupropriet~rlo, ' uona -O Estado.5:0Q0permiltirá.'"ôP,érar _ !MIados 
. " O comi caval!o suspende os es, onde lambem reSIde a "Phtirm~cia Populilr' em F.IO- .. A...go ...•. J..'OOO titetOOi;ôu. . . .. pagamentos lag. ... .• . sti.nho A. Bezerra ~.tando as 
e arreIOs. s arre os sao . queIxosa. rlanOpohs. .Um Anonymo . ;2 000 ~s, dJlniDuI~o, 10

completaml1nt~ novos. .. , PariS, .17. - O eM O n r o e . - -- -.-"-- "7" .. "- ___-. - " --: . Estreito 21 de .Novembro de ' J,<J ; :'";:" ." . ' 5.000 mamo kmpo. impo~ •. 


e , Preço o mal8 rasoavel ~8- ~ank., qu. é . o. banco am~- , BIIl!DRlbaPllJtlO.JaIIlll1 9. ft'il ' 1930. ';: ..' CójaiíiU8sllo do>djá(do>." i'>" O It"tH:uIiata. 111o~ no m-
s!y.ekInformllç~es por o,l!~e- rlCllno mais antIgo d.e ParIS, i _ U r . }>:~III " .'. . ,:;;;4"" .. , , ;,:iDiiiilil) tv()\Vermêilió'H>O.ooo tinto, quaesquer diifituldadn 
q~... I(I • .na,gerr:nCla deste ê,~,l,e, , s~~pend~U• te~porarlamente,: O S.f. g "a. I 'RfOIPrJ1~!J · ll llll ll1 l..11 Jo~nlano Mo Afton$O . ... QO(l em I1c:tl1um deun. - . ... ..ener.. ·· ;nlliifftlfu'ií' 2.. doh (....1. 

~rl:;;o;; / ;;'i";;·<iiii · iiii' ·" ;.''(;;;;;~~·iiii;~ ".s~euiiii~;;;;~~~[i,Ii~am;i!,~~niiiito;;siiii'iíiiiiiiiiiiiõ;;" ~~Il~eB~~rNà~gg~r1!~:i f~liGI~o~!dO p':ei1o JOIO CQM;a da Sllv~lra 3.000 r~ \~ujlldo d. ~nle I
• .;;';.;; i';; '·iiii··c;;;: ~" ' ' · ·'·"';~ iiii(Jiiiisi; · .. ; ~~~ 


I R''" t t B D- nomeou o sr desembar- pro\'lsorio de Slo Jose SlImAl. 7lOOO 'Aoa ~ ptt1en«nt
es a ut-an e om la gador Gustavo de Toledo o sr. Gr~9rlo Phillppj U. rllle':..I.... IM n:=e~ta~ .:::
I Piza. para o car!lo de em su~shtutc1o ao. sr l1li11 r.nçe d. poIilira ~Iea do 

. Communíca a sua distincta frel[Uezi Qut! ProcurAdor Oeral do E~- João I:-UI2 Buchele JUnior P$ Ir. dI. dlr«tor cSe Hnrie- 8ra/l-. • 
. continUá ti funcionar durante toda a floíle. t"do em vista de ter sido Çlue fOI ~onerado dllqueJ- ne foi rnand..sa ~tar • 

Terr. sempre e a toda hora refeições a 21000. txoneradod'!quell s func- I~_~IY~~ido.:__ &::.~Q;~~ar: t li'.. I fl I N[H , U ~ I H 1\I 

e pratos especjaes ao !losto do frepei. pre- ç6es, a pedido. o sr. de- Ca AlII&-. ,IN alta pndl 'IR ' lUI1MIIta rr.1Idtden ., 'f . , 
parado por cosinheiro habiJ c ocmpetentc. !!elllbanlador J\merlco da sa . ... ~. n S. IIImtItte. • ram:adoriI que w,," 

...______________ __...J Sllvl~lrA"-NttneJ. 'lItar lIA,.. c.....wo Mil,. Jl. ct~. . 
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