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! r~!AUSf!\Ó :"ReNASC~NT~ I O ex-senador EphYQenlOjlRUMO AO EXTIJO 
. ,~,,(Para -o EstaiJoi.){\ ' ..'" em aperturas . " .' 

No evolver das naciolÍali- ediUet.,. Il reconstrucçiJ.o de I ..,,,,",,,. IA vida a bordo do Alcantara, no 
dües jAmais conHeguirá o verdàd_eirós credos civicos. . . - :a:- l i· . W h" gt
IiOme~, na 8ua expressiio de O '~ill - brãsileiro era ~ ~u- Pe'<;:Il"'d' -a" .a sua prl·sa-o para Qua viaJam o sr. as IR OR 
valor social. quedar-se. ab- sencla.o,desse factor deCISIVO I U .o o.. . L . t b"d
IlÔrtO, A sombra fechada de na viaa das nacionalidadcs. _.. .. . t ' t UlS e ou ros an1 os 
ulila intransigencia que relê- o. materialismo. aggravado,l . '·p~es ar,con as 
gue e despreze a fUDCção entre .nós, ' pelas consequen- , .' ~: ' 
organica:da ~alyse. cias reflexivas .do após-g~~r- Ric, 25 (Condor)-Pelos Estados do Norte .esti<:f"occôrren- O e.x-pre.~idtmte.. que conserva o mesmo sorriso 

A.s etapas marcadas pela ~r\ ~".' uma soc\Cdade polltlC.a do factos Que o historiador do futuro precisará .analyzar cuidadô' '-"; ... 0.: . , d . . • 
socldll;dt>, qu~ marcha e que mClplen!e ·. c.reá~a a ~lentah- samente, para chegar ao exacto conhecimento de certos figurões' ;' ...•.....• li ~ \ ezes se.. elXa ~tnslecer. __ 

conqu!sta. clrcumscrevem ~s dade grosse~ra, IDsenslvel , de QU~ a revolução destruiu. Triumphante a revolução. a Junta Oover- . .~Rl(), 2l> tÇondor) . ' O Globo , eoaro~ ~-. 

fron~elras na~raes do m~IO, grande pa~t( dos nossos ho- nativa do Amazonas, que está fazendo a devassa nos ultimos goo. oppo~tunul1,!!!~:ntC'. r lO 'egulr l"1-.r!ll ,.10 Alcutanl ..... 

á felçAo de C\reu~os . ,!onc~n- mens publtcos. , ._ .vernos verificou que a administração do sr. Ephygenio Salles se companhelro..!!o redlçAo, afim d~ t.fOnllll' IObrto o roteil'O 

trecos, o valor 1Dd"'ldual, e I Dahl, ?S entrechoques 1_ . .•cha grandemente compromettida•. havendo até .J!or esse motivo d? ex-preslcl.~,nle . 

? homem:factor nA? adhere laes d~ mteresse e da d~S-ll,niidO sua prisão. --..;...----.... . Hoje esse .~rtl_~~ r.. e beu o ~.,...~ ..... 

as con!lul~tas collecltvas, por: crença. R~n~s, em. lucta aber- Ontem. o ex-senador amazonense dirigiu uma carta a impren- le bor~o. retrans".'lttl~o~~la,~Io . ~; -'_l'1li.... 

que o lDdlce. de evoluçil.o f0\ Ita com Geca Tatu... sa, procurando refutar as conclusões da devassa, Em suas decla- . Pódp. ~,,: , dl!~er Il':!e o ,-,_~E,an!ªrao att .. &IWIS ..ta· 

tal. de tão dllatad~s propor- . E, no . campo-~aso do. egO-I rações diz qUI! pobre entrou para o governo do Amazonas e delle nas, don~c radIOgrIlP~Gffe~; naVC!tll40 DUIa l"Clrd_eho .ar
. 
ções, que ~etermmou outra Ismo. a ~utocraclU ~eahsa\'a. muito mais pobre saiu. . de rosas. ha sempre·~u~lc!,;,éiifêgrla. ~ • lIonIo. e~ 
rota a seguir. . Ic!'l requmtes de b81;cesa, .Ie-, Não vale a pena commentar as palavras do sr. Ephigenio. mo em viagens perfeitamente nonnaeA:' ~ 

E nAo se: :veJa o evange~ho soes mortaes. n~ reglmeu Im-I Elias falam com mais eloQuencia. P"bre entrou para o governo do Apenas ,num ou~ro;grl\l!0 .perc~l)e~ certa evriOllkltlde. 
da vel'Rlltihdad,:, a g~l~tlDa . pessoal .do dIreito. .'Am3zonas. Recebeu subisdios de presidente, que não são peque- fóra d~ commulI!' E q'!e, por vlln~s C?lrc~lI1i1t11DClaa. DIa
~ese!egantf>. ~do ~1.?c:-.?d~c\Ona:! t Repe.ttr-se, .<:m ~~~ ambl en=! nos; as de~pesas do palacio foram p~gas .pelo thesouro; as via- ~uem .!gnofa n!~I~qu~ ..tamb~~l 8110 pa8,,-:g~!~ 40 ~ 
lismo. Dl! scn",ahuuuc do~:.c as,:;uu ut~htard.., . a p;e Ig.ms ao RIO correram por conta do eráriO publico e o sr, Ephi- IIner Ing.ez, .. ee p",SOllali(JllI~~8 .?~k,:"m g~!e,qo Q.,poet... 
conceitos. . _ . : roraçllo do discurso. hIstorIe? genio saiu do governo .ainda mais pobre... Os olhllres procuram clescobrtl-?s nem"semp eonae-

No Brasil. nau b.a, nos dias :de Nabuco de ."\r~~IJo. c~n ,II ' E' um positivo deboche contra a opinião. O sr. Ephigenio fo- guem, porque. a não ser o sr. WaRhlngton,,, ...outroll poueflll 
que. ' u".' CIdadão flue · de .ag0810 _de .18h.;. ,. 0 . lIbe- ra sempre um reporter obscuro, nunca pode viajar, nunca levou teem appareC\do~ . . 
CO~SIa: tanclI~r-se . da pla- !rah~n~o nno e uma e,,:cou.I- , a vida a tripa forra. Apodela-se do Amazc.nas, Pratica vida sump ' . O general Se~efredo, tal~ez como m~rinh _i~ ~ .pri
taforma revoluclOn.arla, gra- ,munhao,.mas U1~? uecessldaue Ituaria. Gosta do luxo Dissipa largamente. Tudo isto pago pelo . D.. .. '.. •melra viagem contlD~a recolhido á .sua cabme;mlllto.',e.. jóHO 
ç~ aos pontos radlcaes que das ~os~as S?clc,dades m~dcr- Thesouro Amazonense. E depois ainda tem a coragem de protes-. O sr. Prado JUDlor, mostra·sc agoraJ';,um ta.n~o-trlst~llIIo 
lenu. . j, ~as!~,.._r:-.!'_~:!r.~~;,. ti:. de~t~o tar conlra a acção moralizadora do interventor. Tudo quanto há I~olando.~e sempre. Que saudades são eSilas, ainda liã~~ po-

E os q'le, armas em punho, , üil.pa,y''''llclII .uul[:c ..a. ~~" . de mais irriianie... demos atmar... . '. : . 
agitando o mar morto dalCCltos c?m tamanhos ,Iux,os Manaos, 25 (Condor) ·- foi intimado a pre. tar contas de O ex·presldenh." {'.otanto. .Q~l1ndo ~,on\"ersn, .~,~~!iIW 
apparente Ilpa!hia brasileira. de ,auda~Ja e~~ cons,eglllr .I~: 8 :0.40S o ex.deputado Monteiro que recebeu tal Quantia pela por- vezes aqu~lIe s~u sorrISO tra~clOnal. E um ·homem.;,. r aI
venceram COXIlhas e campos grcsso a <r leoluo tOlllanltca tana de palado, durante os meses em que substitui uo sr. Ephi. mente sadIO ?U lorceja para nuo mostrai nenhum abllttm• • 
geraes; galgaram as serras dos ~ema"ogos. . genio Salles no governo do EStRdo. to. Almoça, Janta com naturalidade, o mesmo .fazendo , 
do centro e trilharam o ser- I ~oao Ne~es f,?1 o vtln~uar- O Est~do pagou 26 COll tOS e tanto pela vinda e regresso de q~e o aco.mpanha m. ~Ias aos POU?OS vae IheA fnglUdo ~o l~~(} 
tão agreste do norte; e os ' dClro do Idealismo, porqu~ ~Igumas irmãs de caridade contratadas na Europa pelo sr. Ephi- Visual a IlOha dos eeos cio BraSIl. porque terras , nos RIIO. 
q~e fizeram o Bras!l-.brasi-! elle lez, pel: pnla.v:a ca.ustl' genio S~lIes, para 11m lepr.~sario, que nunca fkou' em condições vemos nestas alturas e esta ~ertcza, parece, annuyi~!_ de q~~~
lelro nAo pódem eXIgtr de. cante, ~ma ,eP!lbhc,\ no~a.. <lI? funC IOnar, apez~r de Simulada a sua inauguração. do e m quando, o semblante dos Que marcham para o exiho. 

·· · ..· --.. ·~:ss!=g!;SD~~":~~~:~a~: e:;u~~~~~e!E:,~I~:o o r~~~~~: ···A-·----t---·- -·-,.:.--·--- ..---M ---·------- - A-os prefel"tos e Intendentes 
espera de uma contra·revo- e!ll U!l1a mu.tação de s~enario SI uarao em OSCOU 
lução ou dum sr. Julio Preso tão Immedlata, que, SI Gcca. ~,. Ptolomeu de Assis Brasil, GOVl'rnadur Civil e Milibr dto h-
teso p'erdldo no Alcacer-Kibir Tatú não tivesse ido luctar --0-' tado de Santa ~~tharin~, rec,ommenda aos srs. prefeitos e inten;: , 
de sua carreira politica... tambem, garrucha em punho, ! on dres ?-+ (-\('ropostal) .__ O "Dailv Express" de.ndentes mumclpaes, a gUlza de ".1str.u~\ões Que, segundo !l o 

Renan diria. com a suprema electrisado sem saber, eu ou· d 1' -" : , - ". :, - .. ., ' . = . . .\ , onentação republicana ~c!ual, ~ uas at~nb~lIço('s dev~m ser ,CXdUSI
elegancia de sua phrase, que Isaria jurar que Geea·TatiJ , n- _ C:iI_d q~l~e , do; ~ . ) hd td lhoes d~l g l!(~rn ~ça_o d~. J~ os.- vamen!c de ordem a~mll1lstrahva, leglslahva, o que lã não e poUCtI. 

ell8a gente toda. ã feição dos Icoeorado ainda, ellf:'egava o CO"" se I e\ 0.ltd! ,!m, l11 a t~n{jo diversos Ol!!Cl~eS, , Taes deveres so. podem s~r bem desempennados! sob a ea· 
deuses devia ser envolvida ulho, dorme-não-dorme, inda. tra\"éll1do-se c:ep01S encarOlçada luta com as ror- 1 ~lIl1a da ordem pubhca. Esta, e as~eiuradapelo .servlço de pol~
em..pu~puras e guardada em ' gando o porque· desse Imm · ças· da Doiicia, sendo os dois batalhões revoltosos clamen.!o affecto ~o~. delegad?s, ~as fun~çoes não são ' sub~rdF 
um relic.é.rio... IlhOtOdO... . fil1<.11.mente ..SUb. i.l.Iga.clos. .for.am .. f.e.. itas .ce. rc a . de nadas as d;>5 pre,cuos, mas IOtetra.mente l~depeDdentes , exerCidas

JoaquIm Nabuco, o grande A liberdade deixou dc ser. 711lJ risões em harmoJ1la com ess~s:- as demaiS . autorldade~. . . 
principe florentino das nos- n"s ultimos periodos presi. _._ .. p ..:.. _ ... . . . .. _ __ ....... , ___ .. _ . Devem os pr~fel t~~ tcr em VIsta, cumpnndo com o maior 
aas letras e das nossas cban- I denciaes. uma ft'anquin cuns- . O h ~ I ma CUidado, as determmaçoes do art. 11, do Decreto n. 19.398, de 11 
cellarlas. aHirmaria que não tituicionnl para se tornar, na G d I emu!PIOe uI lima nareS de noyer:;bro do. corrente anno, qu.~ são : . . . .. 
ha desprezo em abandonar inte rpretação de nossas leis ru"'O e ~ C. h . § 4 ..- O IOter:--cntor nomt'ala ~m pretelt? para cada. mU~lICI
a opinião antiga. pela opi- de compressão, um singelo 11"" 118 I1RII8 piO, Que ex~rcerá ahl fodas as funcçoes execuh~as e ~slativas, 
niAo moderna, quando esta, conceito apenas... couro podendo o IOt~~vcntorexoneral-o quando entenda convemenle. re
para nós, ausculte mais sin- ° idealismo da nossa eons. I Utna nota do yogaro~ modificar qualquer dos seus aclos e resoluções e .dar-Ihe 
ceramente os interesses col- titUlÇão, tão combatido ~pelo \ i de-s-e-oU- I11 COI11- I <cO Jornal» m$tr~c~oes. e pa;~. ? b,!m descmp~nho dos .~rgos rcspC!('f1vos eI - .lectivos. sr. Oliveira Vianna foi não v en regu,anz31cao e e.tlclencl.a dos serviços mU':'lclpaes.

" ha ne ar a virtuae' maior a pletJ1l1ente novo. RIO, 20 rCondor) Conforme § .,0 -- Nenhum mtervcntor 011 prefeito nomeara oarenteseu, 
:", E!l confesso que nunca P,?- atmos ghe~a d 'namisadôl'a 'd~ A' t t ' . B _ f()I a annu'lclado, segUIu. de ma- COIIS3!1gu;neo ou afim, até o sexto grão, para cargo publico 110 

.,. gent j!,lga~ q~e o. reVOlUç~(, nosso Pestatuto~ basieo ~~ ar ~ I U~9 o nhã, para o RIO Glande o f!cnc· Estado nu mttnóclpio, a nJú ser para (' cargo de confiança pessoal. 
ras elr: erls~e• . em :i o Õ· id<'nlismo d~ co~stitui ão l.a) uva n. . ral fl ores da Cunha. ~ 6" -- O intervent'lr ~ o prt'kito, depois de regularmente 
~uc~s 'das'ro e arlDl da a e- Iinalêsa ' teve salutar influÇen- A? embarque de S. e"cla; Q~l(~ empossa~os, Iólllflcarão expressam;:nte nu ~evogarão os ólCtos ou 

u Qua!Jo,e!~:mt~mp~s. incer- iC!~ s~bre o ~coDstituinte de ____ __ _____ _ ___ __ _ ~~:,t l~IOI~~~re~~If1~~~~~l7e"tl'm~:~ ~~~~~r~~~::l1i~fe~I~I~ ;':~;QO~e3rn~~tr~: S~~t~"ri~~~~~.!e :;::r~~ 
tos da .ca.mpanh!, presluc~c~III" 9,. c, lo? g(' r::ç~o qu~ rr:.mo.ll c Eram homens nOl"~llaeS que, de povo, qlle acclam~va lu;do- mente tenham representado ,le facto o Estado ou municipio, ha
eu assistia a Vibração CIVlca des~1 UIU o throno .bla~antm~, pa~a valer-me do Justo con- samellte o inlerventor federal no jam praticado. 
do sr..,~~ Ne' es . da Fon:- ~':!t ~~rb~~~~~:i~~~~II~i~I~I~;~ celt? de E.,:!clydes da".. Cu~ha Rio Grande do ?ul. Assim, tambem, os juizes. promotores, exactores fed~es GU 
toura. ) ....a. de. mmI para marcan'"" \lor excel len~ia sob~e Fio •.'ano,. se a.,ltava m, Entre ns autolldades prt'sen- estadu?e" professorado, etc, em nada dependem dos prefeitos. A 
commlgo, q~enãolam alem d.e • -. - _ . : . cheIOS de Idealtsmo. em . u;na tes, notava-se representantes do falta de comprehcll são desse d~\ er elementar do desempenho das 
formosos dl8c~rsos academl- A concepçao da liberdade, atmosphe ra moral depyuI."da sr. Gelulio V1rgas e de varins funcçõe3 puhlica., é exaclamente o que gera o caciquismo feroz 
cos aquellas gigantescas in- decorrente. de . uma d~sagc lll e dolorosamente ~aterJ'lh stD. ministros, alem de altas pa'entes que tan to 110S 391ltOU, e que não póde voltar, e não voltará. 
vesti~as contra os poderes [orte de. Ideah~mo, hxou ~ Eram homens s!nceros a se do Exercito. (Reproduzido por ter sahido com omissões)
constituldos. pers!lnallelade mtellectual a destaca~ .da cray~lra commum Pelo Rippcr, segiu tambem a ---- - . . -...-- .. - - ..- .- ------ .-- ------ - :---::-- . 

E na manban em que cbe- mglesa desses reformadores. tios pohhcos mlhtantes. Columna Flores da Cunha Dl!Ullpdtll e8ghJI."a In. anui•• 
gl\ra ao Rio a noticia dos cujo proselytismo foi ainda a Agora, podemos accentuar F~';';;";";';;'~~""';;';=;;;"'-. liA!! I 111 I O LUlGlIIIiI 
successos de Montes-Claros, lorça que logrou imllntisar, o rebaixamento do nil'el poli. frou fruu A revista por 1I1111111U[il • i .·1 
tendo tido cl certeza de que em um aggregamento pode· tieo d'l pais, porque as cifras • Ne~·,'ien~:a . l1lil1li aU I 
o sr. presidente da RepubUca roso, a opiniã<l publica do se tornaram defp.nsorlls d't o a o mas :l." ,. Maceió. 22 (Aerópo~t~1) - O 
ntio ensoní~rára slquer O seu pais. nassa condemnação, depois de U -.- t d I· ,llclvras do general Imterventor federal sohcltou do ' 
irradiante ~,IJ9m-ltumor, eu en- A. mentalidade retardada da um largo periodo em que, pa- m.requenmen O o. . [YAngrogne IMin.istro da . Ouerra .3 presenç.a 
tãO' garanti '"que. no Brasil, o nação jAmais consentiria hnr- m a nossa critica, outras, pr0C:IJI ador ~o. sr. Est!lCIO RIO, 25 (Condor) - A,su- .aqUI do MaJOr Regmaldo Tel: 
ide'al já nIo era a maior das moniRar ·senso prati~o com j . ml'ito outras, eram as palmas COimbra fOI rndefendo miRdo a chefia do es tado-maior ;xeira, conlra quem pe$am.accusa;. 
realidades humana!;. dealismo, pela confusão que e as guirlandas da publicida. Rio, 25 (Condor) - Pelo mi- do Exercito, o general Malan ~ ções. . 

Porque, antes de tudo, a se lez do' idealista com o .lu. de. nistro da fazenda foi indeferido D'Angrogne disse : . i O chefe de Policia pediu bnf" 
victoria das armas revolu- natico. Renasceu o i<lealismo, idea- ao reguerimento de Jayme Caso «Nada se iconstróe sobre o ' bem rc l11.essa, ~;J>,reso;· do ",~jor 
ci9D&ria6 precisa ser enca- A vaidade começou a des- Iismo que realiso. e que co!!s· tello Branco Coimbra, pedindo odio nem sobre as truculencias iLucena, pélas-wes!'!l~sr:izões.'c· 
ráaa como a renascença do vairar os homens, chegando a tróe, olhos posto:; na visão de prorogação, por mais 120 dias, e a vaidade. ! . .. '. ,." . .. . -- oC' . 
ide,aJil!lmo. força formldavel nuUUicá-Ios. um Brasil·Melhor, para eUec- do prazo de 60 dias Que lhe foi Visando a grandeza da nação ' Bflllflll ' aliii...... h. 
qu~.emanando · dos relorma-I Iudividualidades eom andai- tivar, bem nma patria com concedido na Alfandega de Re- e a .unilo do Exercito, sómente ' .UIIIIf 1 1!1!1f- 11 rr 
c~ad"s.. e sesoclaes.. nfiltrando. iIlumlna a8 das. de sôrvo só, pela depres- sistem, a mais a cife para . gament..o .. a taxa .d.e .. e . uere.'.. ... . iO.'.SOlidO. e l '. RI. . '2 ( . - foid~i\lS...• e pelas mes já er.gUidO. s foram traga- as possibilidadescompleta eque nos as· 5·/· de expediente, casop.a . '..d lhe fos- duradouro.. rg .. mo.s .utilisandoum. edi..f,iC .as diver- ; nomeado'O" ..4; ,oContI\'~POra;' A.Ial)-".,iran~Pro
cÔllSCiencia8, fazendo dellas são am~ient~. mais solutar transformaçllo. se negada i~enção da ·mes~a ta-, ,~as .càp~fidades. c01!I a 'coopera- Itogeries i-Pereirá .OlJilJlollln. panI 
a ~ com a qual se A trlade lIberaI não trazia Rei/ato de Medeiros Barbosa xa soble dOIS volumes vmdos çio dedicada de todos os nos-r o cargo de Dlrector <kRI de 
eJeY,~!'. ..dos destroços ' dos qualidades excepelonaes. (Do Instituto Historico) da Hollanda. :. ''' ' ,~" .' :' 50 cíàffi'aradàs •. ' '. -', ":' AeroÍlautié!l; .' 

Rr ar=: _, _- .:.:w' ,~: .;;:, :!(~~, .~~ '1::f~ 

CINE VARIEOi\~~~ ~~preza A. Mattos Azerado Quinta-feira Soir~e_~!eQante 
Â. PAnADA MILITAR DE 15 DE NOVEMBUO NO RIO DE JANEIRO 

Um mOI com J60 metros, que descreve o que foi a g-randt! !larada militar revolucionaria no Rio de Jal1eirl), Forças do Exercito, Marinh , 

Policia dos Estados. BatalhA0 Feminino Joio Pessoa. Batalhões Patriolicos, deslilando em cumprimento ao Ctlefe da ~<tçAo, Um film historico. 


·0 AMOR f ceoo·, Super·producçAo da Metro Oold in Mayer, com Co!leen Moore é F.dmund I.owe. 

Um lindo íomilncc de .1mor. Um film feito para s.rrad r. 
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Empresa Nacional ~e Navegação Hm~cte o Saphrol sempre victorioso • 

Trall"porle rap 'i lu de pa~"agell'os P. d(' '!al ga~ eOln os E' possuido da Ol.ais I 
jusla ll[t!2Till que lhe :pafJIIP1f>S «('arl "" of'pekt'~), «Anlla» I~ «\1ax» dirijo o presenteattes
tado. Depois de uma I
~rave enfermidade. 

que m reteve no lei. • 
tópor mais de um ILinha FIOl'iiulOpolis-Rio de Linha Par1lna~L1á, escalan- .Linha. mez, fiquei em tão:de

Jttlll·ji'l'. escalando por Ita· do por ltaJuhy e São Florlanopohs ploravel est~?odeffa- Qjuby, !). Francisco e SanlO!) Francisco Laguna ~ queza,que Ja mesefi- . ct.~ 
ai Íla sem coragem patá'; . ' I !l voltar .á Ilcti\ridade. " 

Paquete Carl Heellcke. rlis l' O .. . _ Em tão polorosa e af- O 
O fltctlva s\tuaçao o meu medIco assistente. 

Paquete Allla. dia 8 Paquete Mal, Paquete Max. • dr. Ivo de Oliveira aconselhou-me o uso •
dias g do esplendidú SAPHROL, e logo nos pri~ • 

Paquete Carl HlcJcke, dia Uj dias fi e 20 2, 12, 17,27 ,~ mei~os_dias de tratamento com o SAPHROL O 
.. :-;entl tao accenfuadas melhoras Que ao fi- • 

Paquete Ai;;. dia 23 • nalisar o .guarto vidro já me sentia' forte, ti
Saidas .... alegre e OlSposto, tendo aug-mentado 4 ki-. .._.~ 

Saidas ás 7 horas da IDSilbã Saidas ás 2:! horhS ás ~J horas 3 los de peso. Maravilhado com o extraor·· . . 
• dinario resultado Qu~colhi com .o abençoa- .. 
O do SAPHROL. enno-Ihe a mmha photo- •fiViSO-':~~~~~chcmRir~nàf~~'i'lI~e jJ3t;Sbg(;1I0S e ciirgus é 1\' 110 /ll'lU 
• graphia e attestado. dos qUfles pode fazer • 

PASSAGENS: Em vista aa grande procura de Ilccomm(ldnçõ('s em nossos 
l'.~DORTAN ...r • o uso que lhe convier. •,'upores, sc.ieutificamos aoS ,;rs. interes~ndos que só assumiremos compromisso mr , &; • Porto Alegre, 23-6 - ,30. ..com os com modos reservados, até no MEIO DIA dll s!l.lda dos nossos vapores. 

ORDENS DE EMBAkQF<::-Pnra facilidade de scniç(l btJ daremos ordens Pllelil -(Phenix é o unico O Zac~~~f::nci1:I~~~llffo,,::eYo~z~:dO. 
de embarqu.... até ao MEiO !.,IA lia saida dos nossos vapores. . nome do legitÍlllo emp[as- lJe ,ccordo com o atteslado acima declaro que, ronnado o •

Para passagens fretes, orl1ens de emb3l'lue ~ dem8i~ inlorDlI.çõeS. com os tro). Exija na pharmacia o ~ diagnostico de uma PLEURISIA. aconselhei ao paciente o uso do I
proprietarios 

I
nowe Elllllaslr. PáeRix O @ prep.r~do SAPHROL. ~o lado da therapellhca do or. Muito 

Carlos Hoepcke S. A maIS antigo. o mais u~a-" aproveJlou odoente; e hOle se tn~~~r~~~ta~~'~~~VEIRA • ...., 
Rua Conselheiro Marra, n. 30 do e o mais conhecido G Em todas as Pharmacias e Drogarias • 

~~í2Ilil*",CiiõIOIOiIõlõ!!Hõ1'6InOIOIl§lIJ)(i]lmBJm uoa-se li~~lqCUa;~Osen~~Vt~ ,~;.s.!•••~.!fiiGI!HIU~~~ll=OD•••" 

I
U~~~~~~=~~~~==iI~~~' AI E d f ' • • 

121 :cQmmodos, I:om pensão,
l2J Ipara familias ou ".oço de 

I Cl·(~(l itf' ~Illtll() Prf.i(lial 1 : ~~~a~~~11~~·~s ru:ua;~:: 
1'U5 I! Veiga, n. 21. 

~ C.nviG:l.mos a .. s nossos prestamistas éI virem quitar OIS fllt Veii~e:s-e-·~~~-.-~~~~~~ P:o~ül·il~rtilgjri;i;~EA~;~~o
s:.:as cadernetas para o proximo sorteio de e al'relOs. Os 1I1Tt'lOS sãQ 

@ 4 DE DEREl\\BRO icomp\t.tam"nte novos. - --- -- 
~ . , 1211 Preço o ma is rasoavcl pos- ~~i1;j. .O ;t-.~~~.HjOG'HlleO 0$.0......l.2i quando distribuiremos os premios abaixo 1'I1encionados: 121 siveL Illformaç~es por ob~e. • • • 

li 1 Premio no valor de 4:840$000 I~::'l(t, na gcrencI3 deste dlf:~ : ' , I 
~ 10 Premias no valor de 30$000 :Aluga-se 1~~'~aâ~~R,,~ t.$ • 

•ma sln. A Iratar com A;:ostol o Pas a ,.r2J~ lo Premios no valor de 10$000 nO) café do Mmado. __ __ •j ChOal • 

E8 ~fHZ; jS0n~ÕQ~! 12! • 

@i •@ I · 
~ i 

Vende-se a :~~z!f~e; ~ H '1 
pensão fumilinf. á rua Jo· ~ I'C::
ão Pinto, no 29 sobrado, A * 
trotar com sua proprletaria. '"' . 
na meSlOb pensão. :; . 

~ Grandes e pequenos tõdos proda- ".;.:.'_:.·.',t 
~ mam o Peitoral de AngicóPelotense, o, 

Dr. rearo de Moura FerrD~ · rei dos remediospara;resfriàdoa. tosses , 'i' ~. 
AUVOGAIlO ~ e bronchites. E' .o .. pl'~pal:a:do~ por .excel- I. ,,' 

" loncia, empregad?~.Ill;ltoaãe AI moJea,.
Rua )0;0 Plnlo, n. lO' tias' das ' vias 'respiratoÍ'ias. 

Prestem muita àttenção I (Altos da Pharmacia santo : A' venda em toda parte. I 
Ossorteios cantinUarão a correr C6mo de costume nos Agostir.h6) . ..ec,,,· • •••0 ••••00.000 ....... 

·"'f dias ,~ ,e ()J~;·de Cad,! mez. Nada ee.,anormal! . Nada de crise! Das 8 ás II -e , \l i IJ 
&li r6 liôHi ... CredHo J'v\utuo Predialsemoré pài'ou e' pa2'âiá aos pres


lami ,,1 S Quil . Sdo em fundamento os boatos 

Que ultimamente sem leem espalhado, 


Habilitem-SE I Inscrevam-SE ! 

4~8 08z8m~ro mais UIII arln~ :oto sorteioI 
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Prenderam dois investigadores, ' raspando-lhes a S. i'Paulo, ~JCondor.). ~ t'o

cabeça e o bigode, pela metade... ram presos;' .'onteui;S'OB 61'S. 


Diógenes RibelróLiina, ex

São Paulo, 25. (Condor),-O «Diarlo Nacional. narra o v«?reador e ex~presld~nt~}5Q~ 


seguinte interessante episodio: . Dlrectório do-Partido Repu: 

Os investigadores do Gabinête de Investigações, que blicano paulista; , Aíldrelioo 


exercem esse cargo desde o regime passAdo, estiveram Assis, \lx-delegado, ex~sena-
hontem tão appreensivos, que quasi abandonaram seus dor Campos Verguéiro; An
postos. tonio Pedro Oliveira; Jollo 


A novidade el'a !lue um grupo estava á procura de Carvalho Leme, José AUKusto 

todos 6S antigos servillores da policia, para marca-los, e Odair, TufU Tibetl, Eugenio 

com decidida intenção de não fazer excepçãú alguma. Dias, Constantino Gambetti, 


De facto, dois inspectores de segurança, Edgard Mar- Waldomiro Borges Couto, Re
ques e Evaristo Santos, bastante antigos na pOlicia passa- nato Mascarenhas e Livlo Ro
vam despreoccupadamLnte á noite, pelas ruas .. da cida~e, drigues, funccionario da fazen
em lugares differentes, quando foram cercados por varlOS da lederal junto aos correios. ~~--!:!~,~~~~~!:!i: 

Telepb 22--Cx. postul139 ...----_._- indiv~u~:;; ~~l~e~e~~~~ou~a~~cir::~~m de aecordo, ,-A-B-A;~-DEIRÃ-DAS--
I -Este é um esbirro! Vamos marca·lo! FORCAS PARANA- I 	 PURGOlEITE 

li
JUllnediatamente, o homem foi arrastado até um auto- ENSES FOI PARA O 

_fI!'" 111111 FI Im?vel e co~duzido a um xacrez, cujo IOC!11 não sl>be ex- MUSEU HISTORICO _ -- I11III Ipllcar, e ahl lbe. rasparam ,a cabeça, unicamente de um Rio, 22 (Aeropostal) - O 
lado, o m~smo fazendo ao bigode... . sr, Getulio Vargas, chefe do 

. ,._ 1___ .,~~a_s~ "~_!~;~mo_!e~p~,_:~ outro carcere, o outro ID- governo provlsorio, mandou 
-.~. I,,,S"f;<lUV", ~v.. " .. a ",c"m.. 1'"u8, pora o Museu Historlco allm

Goyaz, 22 - O ex-senador Os pobres homens foram soltes algum tempo mais de fi urar nas coIle'cções 
Caiado,_que se !ncontr.. _p~e- tarde e só então puderam se dirigir ao Gabinete de. In- da uefIeestabelecimen.o uma 
so, fez decJaraç!)cs na, PoIICla_ vestigações, onde as physionomias algo esquisitas attralam ba~deira orrerecida ás'fôrças 

Ante~.~e Icd?, cl?g~~U o~f~ a a~tencão dos demais coIlejras que se inteiraram do suc- naeionaes que combateram 
nc:õtc. waldollluo Ro _P !CCdldO, Ino Paraná pela marqueza
manClfli cor:ecla e dehc:,da Profundamentc alarmados, chegaram alguns deIles a Mar arlda Solari Cres i 
com que o uaha traledo, 1~8se declarar que, CD1 vista do occorrido, tratariam de arranjar Es~a bandeira idefd~ e 
orrãcial foi (; commaoduntc d.a unI refugio, ~té que surgissenl providencias. cônieccionadü peiH distincta 
.,I;coll. que !r~uxe pr~so o ex- O dr, Milciades Porchat, chere do Gabinete de [nves- senhora é toda vermelha e 
"hele da IlOhh":! go~'ana, ligaçõcs, tendo con~ecimc~to do ?ccorrido, ma!ld.ou ins- tem ao' centro um escudo, 

_ '1') A - 11- ~aurar, o compctenlf! mquerlto, medida que tl'RllqmllIzoll os representundo a communhão 
Be~~i~;U!--e;;lso~UI~~~~:~e~ro mvc'SÍlgadorcs, brasileira, 
desalento ROS 8nti!(OS ele- ,O ,helIo sym,bolo, que o \?a
meRlosc~i8distasolactodeha- ~~ Revolu~a-O S m;l."tares ~.~ trlo~lsmo da IlIust~e senhora 
ver eex-~enador Caiado fUj!idoia Iof'" .l~ d~dlco~ ao exerCito revo,lu
assumir quacsquer resposabi~i . _ :xx:- clOnarlO.. j~ se ~cha, reuDldo 
dades decorrentes de ttl:8 chefia ás rehq~las hlstorlC!ls do 
pOlitlc8,deixando aos seus ami Um vibrante artigo do "Correio da Manhã» Museu, cUJo eng~andec~mento 
gos li culpa dos factos em que '. . _ . se torna cada vez mais no· 

se acharam c~oIVidos. de run~~~' i~ritu\~~~d~J~~?u;~~r~el~ilg:r~I:.~~~;: em artigo ~__, 
Goyaz, 22 -- Postos á dis. ~Ninguem teria ~ vd~idadc ele conceb~~ o exit~ de U~I Divorcio no Uruguay 
li il.o do minislrO da Justiça mOVimento revoluclOnarlo do qual os mlhtllres nuo partt- Divorcio absoluto-Conversão deor ç remetlidos p~'esos e es~ cipassem ou permanecessem no incondicional ponto de t.Ics'-luitc em divor~io-Novo casa-

o~~~ s pelO capitão Alberico vista de mantenedores da ordem, . . mentv-Solidte~ inlormaç~"s gra
co a o . _ d r Caiado Si permanecessem alheiados da Revolução e fixos n:n!x- trS:lO sr. p, Greca Monhv~déu ou 
!"eO:~~in~oe~e~~n~a~do e seu clusivismo de que o Exercito foi creado, para não defender tO~Rrõlfc;~gta8\~~~~o t;;~~ 1 ~~~~i 

O Jornalista IDterrogou d! pal'a occupar a pasta da Viação e a ees[ll'ito das reiter.ldas 110 J.l1O G~al1df' do ~ul. Da 
sentlnella, o cabo da guar - demonstrações de apreço, não se manteve, c,ouIercncJa que te~ ~!do lDa~-
e ,finalmente, o tenente com- Presenciamos o raro gest\l de despl'endimento do g-c. tida em completo ~lgll~o sal
mlindante do des.tacan:ento neral Isidoro Dias Lopes, recusando até reverter a acth'a, ram todos COIII boa IlIIpres·
da guarda da resldenCla do por motivo de ordem e1evóda, sao. 
c?Dsul !,,-bbott á rua do !de- Deante dessas circumstancias, somente porque alguns - - --,-.----- - -- --- -,- ., ., -
X1CO. FOI boato, man~ou dizer militares estão dignamente oceupando os postos de inter. MISSA 
o tenente e nad,a mais pode ventores uão se deve clamar cuntra o perIgo do milita-
apurar 	o jornalista.. . rismo, Não parece que, antes desse perige hypothetico, tos emprcgallos ela Livra-

E pro~av~l, lporem, .dhlZ O deva a Nação precaver'se contra a escalad~ que á sombra ria Ccntr<ll, cornpar.heiros
.Dlarlo NaClona» que a lira d . ti· ' 't 't ' de t 'balt d ~ se hor'nha' aI estiver .o ~ovlmen o re,;o uClónarlO, proJec am os au Igos pro- ra!fl . n Ie!D que este Jorn , hsslOnaes d.. pohhca.. Angela LUl, tenda por
Circulando 11. exa. esteJa á um projccliI no Jla 24 de Qui"' 

bordo, rumo a. Europa. O BANCO DO ESTADO bro p. p, e fallccld~ no di a 26 
do mesmo, mandam celebrar uma 

' s.;BC~ E. E :-"VE:"'C Çp1::,:, 

TANOLEITE 

HUSTENIL 

A dictadura militar na 
Espanha 

-:U:

mad:':f!S'«f~nf:cr:~8~~~~~Il~-~n;~e 8:g0ir~I,~i~ie; q~~Z-:r!fr~~~ 
lonso XIll: ~a Espanha. em uma reunlfio sccreta de, geRI:: 
raes, deCidiU, Que dentr? de Quarenta e oito hOHls se 
constituirá a dictadura militar, della fazendo plU1e ClS lteAe
raes Anido, Saro Barrera e . Mola, 

-
Pal'is, 24 (Aeropol:lt~l) , - O jOl'Uai "L:Oeuvre. dá CUI" 

filho Ubirajara Caiado. ~ Nação, mas para ~ustentar ~~ ~eusgovernos,bons 6U ~ná.os, 3556-SãO Paúlc ou ao sr. Vol"éY so.A vei'são que tra,nsmltlnn,0s sob as maJOr«?8 r~servas"T c 
. Jámals ~~ co~cebe~I'.1 a POSSibilidade de qualquer ten.atlva A, Gicca Avenida Rio Branco, 133 a titulo puramente lO!orm!lhvo, de Que? Rei Alfonso Xl11" r t de modlilcaçao pohtlCa, Sala 17 Hio de laneiro, chamou, ante·hontem a noite, ao Palaclo Real, o generalO sr. J uI10 I'es es Por isso, a Revolução victol'iosa procurou a collabol'u- -- ----,.. ,.. .- ;-.,- -. --- -- ---'--~ Mola, dil'ectot' da Segurança Geral, e persuadiu-o da neceb

rumo a Europa ção dos militares, sem os quaes não teria obtido o tl'ium- nhllp"an~o Imnu"('fantes D"a. sidade de sua i,nterre~encia ,parl\ im~ed!3t.. constituiçüo
pho, HUu U U 11. • r de um novo dlrectono militar que ficaria composto da!; 

P I 2'- (C dor) - , Deante d~ssa verdade, é, I'Calme!lte es(~anh,av~l () am- hlemas pnlltl[ftS seguinte~ persoDt(lidades: General _Martinez :-\nldo, MinistroSIlo au o, a on re blente que hOJe se prepara, no sentIdo de IInpmgu' ao pu- _, U ~ li' ,do Intel'lO!' sob o governo de Pruno dI! Rlvera; Gencfnl 
Corre~m ontem bo,:tos sub hlico a convicção de quo o Brasil está governado por sol- . ttlO, 25 , (Co!loor), -- O MI- Saro. que igualmente participou do dircctoric anterior; e 
a partJda..do sr. Julio Preste!, dados, de cujas mãos, em nome !Ia ordem civil. se pl'l' ten- n!stro ASSIS Brasil conforcn· Gl'nerdl BUI·l'era. Capitüo-Gcneral du Cntalunba sob o regi-
para a nuropa. O ex-presl- de arrancar as reuells hypotheticas do poder, CI'IU st~bbado lo.!'gan,lCllt.e com me Primo de !tIvera. 
dente deverá ~omar hOJe em Tivemos um exemplo I'es]leitavel na Junta Militar, que, o PreSidente t.etlllio varglls Ao que aflilluta o rclcl'ido jornal, ~abcdor do "ccorrido, 
San~os o navII.' que °D'co~- a despeito de sua incontestavo! força entregou a adminis- c o gencral Flôres da Cun,ha, o Chele do Governo, General Berenguer, SI) teria immedia

..... d_uzlI'á ao exlllo. O « laJlo tração ao chefe civil da Revolução, com o proposito do abordando e resolvend~ ,lIn- tamente dil'igido ao Palaci,) Real. donde pouco dias sahia, 
Nacional» d~staco~ um re a- provar ao mundo que no Brasil, não se jJrctendia substi- Jlol't~lI:tes problemas pobtlCos visivelmente -emOCionado. 
ctor para IDvestlgar sobre tuir o regime desposto por uma dictadura militaI'. nd,lIll1l1stl'attvo~ " lIem como .11 Minutos após é que o Chefe do gabinete hespanhol 
esses.rumo~es. . . Vimos o gesto do general Juarez Tavora, que, instado orlen~8ção pohllCa ti seguI!' teria d{~cIHrado aos jornaes que got'ernaria dentro da lei e 

que, ~ e ia! não bastasse, ....arria a aUB testada quante ao 
que pudesse acontecer. 

"Lo Populail'e" publica anologlls informae1iefi. 
----- -..- --- - •-A--·"-S---"eCOnOmla-S--- d- O 

governo 
S Salvador ?~ (Aeropo<;tal) -- A imprensa ênt 
,. - , - - ( .

~eral faz calorosos eloO'ios '10 Chefe do Governo , -_ , ' , F> (
rOVISOnO, Sr. Leopuldo ."\maral, accentuando a 

sua obra da , ?rgan.ização administrativa do Estado, 
com a QUal la re~hzou uma economia de cerca de

t.egião 3 d.,! Outubro DE S PAULO E AS RICAS missa e'!l intenção á ~IIA alma 2000 contos por efieiío dos decretos Que pUle-

Goyaz, 25 (Condor) - A f AZENDAS DE CAfE' ~~ f~oo~~~Onad'êa~l;e~~al co;.,~~~~~ rám termos 'as disP,onibiV~e.des e reduziram o em-
junta governatlva encarregou polilana. prego dI:! automovels ofhcIaes. 

o • secretario da segurança Para esse aclo religioso sao D tOd tt t d t 

publica de organizar a legião ;-	 , , con.vidados oS'parente~ e pessoas esmen 1 O O a en a O con ra 
3 de Outubro A qual jã se Sao Paulo,24, (Aeropostal). - O -Dlarlo <Je S. Paulo> amIgas da extlncla St 1· 

estAo filiando numeroso~ goy- divulga dadoB interessantes sobre a nova situação do Ban- O M I D t a me 

anos que constituiram em co de S. Paulo. sr. anoe an as M 24 \' A t I) A A . "f .. 
,. 1 as re- Pelo quc se sabe esse Banco orlicialserã o rei do café chegou preso a Aracaju OSCOU, . :"'\eropos a ,- .. gencla ass 
:~ru~~~~~I~Sas cCo"m~~a~dadas poiS que uma vez liquidada a situação das numerosas fa- Rio, 25 (Condor) _ Tele- desmente. çategoncaOlente as notiCias esp.Jhadas 
pelos srs Quintlno Vargas e zendas a quem o Banco fez emprestimo, tornar-se-ha pro- grllpham de Aracajú dizendo no estran]elrO sobre um pretenso atlent.do con
Pedro Lúdovlco, prict!lrio ?e cente~as dellas, abrangencl..0 uma superfície ter chegado ali preso o ex- tra :3taline. bem como de revoltas em varias ci
___ _ _______ Iconsldera\el de .mllhares de hectares, «São .centenas. Tan- governador Manoel Dantas dades da União dos Soviets. A Agencia declara 
Os passaportes diploma- tas que o Banco !á possue ~ma st;SSãO espeCial para dellas A d ' tIhI( • III~ igualmente destituidas de fundamento as noticia 
"" - d'd se tratar. Mas vao ser mUito mais agora. DIK! 8 D0011 Ip I· D . - . - , - .:;

ÍlCO!: 50 ~erao. conct? I OS Quem tomou dinheiro emprestado não poderA pagar., 1I~1l . '. 11 da pnsao de vanos cheles eminentes do actual 
as pessoas Inveshdas o Banco vafl receber o maior pati'Ímonio agricola RIO, 25 (Condor~. - O MI- regime. '

. daquellas funcções que se conhece, e certamente não saberá como gerir e nlstro José Amerlco tomou .....;;=-------------.------ 
RiOi.,25 ,-,(COnd,Or) - O go- resolver tantas e tão complexas questões que cada fa- ~os~e d~a P7asta ,da ViaçãO F'URTOS E·M IGRCJAS 

verno ""prc>hibIU terminante- zenda apresentará, on ,em IIs '1 horas..,___._,,__. . . . .~ . 
mente a:"êoncessllo de passa- Entre ellas estão aquellas que nl\o valem o valor da l,-........- ........--.........,;;;..;=~, I 
portes;'!dip.!iJlUatlcos squal~ hypotheca .e outras que representam realmente uma fol'- ··. '" - "DLO:A1u '- Roma, 24 (Aeropostal). - Recente commufli-AiftU itD ,;. .c ' 
quer pessoa: que nllo "esteja tuna. . ', ' U' ~.. RI,. cado para o 'Popolo di Roma» -refere 'Que nada 
Investida ,)realmente de ,[unc-.; · D~p()is deapurB:ãasas responsabilidades ' por! algum~!, !'i ' c=; -FLORIL- " menOS de cinco roubo foram:pr~tjqMo~' nas igre
çlles dlplõmatlcaa()uCl()~s~;, !lber!M~des .de_ credlto;" O Elltado ide:SlloPaulo. poisque ; :1J ltf~ IIn. c CMK1t"lr.d. ias da . regiti:(:) ;de ' Frioul. :./ ~ã-o;.Sco.i'itcnte.~c6nl 
lare. aleitllliSO tônar tem o Banco 6 o &lItado. na torllU-la o mIllor fueud~lro de A' "114. toda. partt subtrahi(' va lores ' e ' prédó~s 'rêliQuias, os 'ff'alunos 
.Uolto todoll 011 concedJdoa e&rll do mundo. L.... SI·I, 11-1-110 	 .
pelo (0"."'0 cS."CMtO qu \l&0 O Jornal pef1Wlt& o qu I.rA luer o ioverllo com i.. .. ••• haviam espesinhado , . 50S S lV'ados inutl lundo
.,uVOtelll ...... coDdI96M- \Odu ellU !annei... 	 ,__________ IOS para o culto. 
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[) 'T.(111)(-". , Ex(~ia di ~ , beiro••• 

Não se (~sqneça de que o seu cal'l'~ 

lhe durá mag'nif'if\O rB8~I1tad() ~J 

eOllll.'~~al', hoje. a con~Ulllll' a Hova 


"GASOL1N A. 400" 
------ Manoél Jo..>Ú! da FO:lseca- - 

t.., .b.is••ooiane<!o, leDd.> sollrido de horroroq syphili., atoeaDo 
~- R c.beça ., consequenlemel\te a vioao, a poeto de fie.r cet." 
por completo, l?"io para co",eguir <:.minhar tinha que all'!.r áa apa1 

I

I fadel.s. conduZIdo por braço amIgo, OlIo podeaclo trab.Ihar, . lui 

I Iconselhado por di.tinclo amigo, • u••r o ,.nto e incomparnel •EU. 

XIR DE NOGUEIRA., do Pharrnace"ti~o-Chimico Joio da Sil' 

va liilveira, ficando ao cabo de 2 mezes e com 3 vidros .6menle 

do ..nto preparado que lem arrallcndo da morte certa. mi lhares de ~ 

~ I $~"'~. qU!! b'!mdi!ern ft memoria. do seu illu!tre descobridor. comrle
• 	 Itamente curado e com a "isto perfeitiSlim•. O que acabo de relator 

I~:r:d!~e...o genuin. da verdade. e aflirmo ,ob palona rle homem 

Nlo devo obllequie • quem quer que sej.. p.r. dar 11m alies
Em ~istu da sua Ill'unde economta. tado araciooo. 

supprem-se, act.ualmentc, O que digr ! dicla';o pela voz pura e immaculada d. 'Dia"" 
::on.cirnci., que cleve fier o lemm·, de lodo o homem que se prezo_com a "400", todas as empresas de 

Não quiz dar e.te e.pontaneo ntlest.do, h. mai. lompe, paraomnibus dn (;npital, do Ioterlol', e obsErvar se estava cumpletamente curadc, mas como i' fAzem lDuilOl 

~ram1e púrtc dos nutos de annol que estiv.. doenle, e ; chando-me perfeitamente curado, .raç... 


HI8TRIBUIHOR Flortanopolts; a Deus e ao io,uperave! «ELIXIR DE NOGUEIRA». 010 relutei 

Rua' :João Pinto, 1\1 em endereçar.vos ette. Para que o. leitures avaliem o meu emma(lre


cimento, !,asta dizer-vos que de 60 kilos que pasa"., .lIiDgi • 90 !tiIOl', 

leli1 e .atis/eito••ttendeodo · com .dicitúdc a minha ca.. co",roercial 

Tenhu 55 anno. de idade e 10U por demais conhecido aqui 
poi, de.de 1891, época em que vim ·rJe Jaguarão, que e'I ,beleci mi
nha leoda de trabalho_ 

Podem VV. 55. [alerem de,t. ° u.o '1"e "0' aprouver easslgno-me 
Pelotas, 28 de março de 1918. 
Reconheço verdadeira a assiguatnra de Manoel José da Fonseca, 

~o que dou fé. Em te.temlloh" da verdade. 
Antonio Rohnelt-3" Notario. 

f~Dar~o Boro 

.o DE NOGUEIRA. Pharmaceutico·Chlmlco 
'OAO DA SJLV A SILVEIRA é o unico de grande consumo e que 
i! encontrado em tudo o Brasil. e Republica. Sul-Americanas. 

VE.RDADE.;-;~~ 	 - ELIXIR do 

POdt'rusu allt.H'Ilph-H.lt:O O <l.uLi,,·llt'Unla
r.dar e taDico do 180gue ·0 Ilt;~uG .-\ 1,,-. do proveclo '-1c~o-GI'nlJ{h} d.- 11"" I i \ ' 0 Ilu /oi ;! n~uc 
q,ll ' i a dr. Frederico \TI. Romano, quer em doente. cc;m I 
:n.Rlleotoções ,,·phi(;tic... quer elll atacado. de ,!;eumalt'
mUI alcançando' sempre clcdlentel re$uhados. A!si:n, nrmo I ---- ----.._---- - -------- 

~ftSe<?t!!::~f!~t! I 
.o prc:.ente em fé de meu grau. ~APORES ESPERADOS DO 


Cangus<" - Rio Gpnd~ do Sul. 
 SUL :':~:,!ORTE 1IIIi1Ii1Ii1rt1li1~IiI~IiII2lr21l!lI2it21~t21t21mlil~Dr. Raul A:wmbllj(L (Firma reconhecida) 

«Cumpriado um d:: \'er de gratidao, tenho o pr"zcr 
 Aspirall.le Nascimentrr. Che- liI 

de commuckar..lhe qU"C. so fu n 10 ha dO;1 annC'! de um gaTá de Laguna no· dia 24 do 121 Pe""'lSa~O Central 

I~I Zfo:ll \ numa perm" I acho-me rddicdlrocnte curada eom o 
 ~orrente sahindo ao amanhecer liI .t 

U3 0 do VOI!O marav.th{1~O «(L\l..EXt;(~ <\ L.. lendo engor de 25 para os portos de Itajahy liI 

cado muito p ;:!5cndo, hoje, depois que tomei esse santo ,re São Francisco, Santos e Rio de li! R r li M \I; "'" 


mediu. 6 kilos m~il do que p. sa"a ilnteric.rm~Dte. Autonst' Janeiro recebe cargas, encommen- liI ua uOnS2 leiro BirB · n..... 

lhe " f...z(~r c.!eate o UôCl que enteDder. .das, valores e p~~sageiros' liI Florianopolis 


to · Pelrta. - Rio Grande ,30 Sul 
 • 
! Annibal Benevolo: Chegarà do li! Ricamente mobiliada COI11 moveis novos cDc!flna All:es (Firma reconhecid~) 

5Uj nodia 26 do :orrentc sahin- I!I com o maior e s crupulo hygienico. CosinhaO .f"A:.I~~UG ;\L·. dO celebre !!'edlco mgtez e 
Dol.,d .ypbiligrapho dr. Frede.rico \V. Romano pu,ifica 	 do no mesmo diaa tarde para 121 de la . ordem dirigida par peritocosmheiro 
" ""DJue, (orl.I«" e laz eo&~r,: ar. ~AO cODte!" .leool ai. :t~~ Peor~~_d~e Pj;~~tr~~áRe~;b~ li! contractado espí-:cialmente para que as re

eUtn, 0 3.0 exige C'iela nem relgu:-m:.o e é multo rstom~caJ. 
 i cargas, encomm('lldas e passa-; feições ofierecidas a distincta freguesia que

Ab.olutamente inof!ensi\·o. pod" ler u.ado por Buul igciros. 	 nos honra. seja a mesma de completo a-
I... "c,eança. de ambos o••exo•. Elleilo, rapldo. e po.... 

poupamosliço. em toda. ai mole'lí...yphílitic••, rheumatica., d. pelle. -- g-rado, pois, não esforços em 

do .ang'!c ou \'enrreal. :gará do norte no dia 30 do cor- empregdr gene~oS çe D!1I11eli a qu~ loa. e, 


I Commafldafltt! Capella: Che- , . . . I" d 

N.2 Amd I rente sahindo no mesmo dia a I com a severa flscalJsi1çao do propnetano. 

itarde para os portos do Ri" Aceitamos pensionistas internos a preços 

i Grande, Pelotas e Porlo Alegre. modicos e fornecemos refeições a domici

i I' Recebe cargas, e~commendas, va- UiOS. Excellentes installações sanitarias coml lores e passagel~s. excellente:. banheiros quentes e frios. Quei

~·X)I(:IIOiOIOIOCX~O i COnlmandante R.ipper: Che- ram dar-nos a honr;; de lIma visita, é a 

l<.'i'_' . 	 . , . ~ :: g~~àp~~indu~~r~ ~!hi~: n~e::~~ Rua Conselheiro Mafra, 44 (sobrado). ...Õ-	 l( mo dia a tard. para os portos de 

ç 	 ..:.. .,. .. .. ... I ~~rR~~~~:'c~;~~~ :11~~o."c;:~~~:!: rmJIiIlmllillil[2Jl2l!!l~mº 	 ~~~.::>Q Cf\R~OS BUCH,. t:.~~.~ valores e passage~os. 
- . . . : Agradecimento e Missa . - ---------- - - - --- -------. ---------__Aspvaflttl Nas(~me"to: Chega. ~- It r.~~:r: s~~~a~'a!~!g:, b~od~. n~~do~~o~~~li~1~ ~e~e~: 

.. 	 cem penborad08 B lo· mo dia ás 22 horas para o porto Pallld 'tmWI~ t'lI"Mfl........

Q elas os pessÔ88 que de Laguna. Recebe cargas, enco· ÇI' as, "JWI'IIIUlcaa, ~lIIrU"""" 
,. <lnvlaram flores, eo· mendas, valores e passageiros. !t.. bltl I M i 
R 

ri'ias l' expressõell de - - -- - -- - - - - -.- -- naC cas OU ~em cas 
pesames, (! IIOS que allompa· Pharmacla o nJGIo.&.lfDllfO .. GU'PONI • _ ........ ,. 

~í 	 ~~~r:~~d~~;e:~~~s~l)r:::~ :~: [EstrEito1 ;="~~r.:~~:~~ 
~ro e genro CARLOS BUCB, Vende'se a bem sortida "Phar- t_lOd•• aaoIead.. _ -......OG.uonP....... adaN .......... 


• 	 c!,D.vidando a .todos PBra,.o~, macIa InlernaclOn~l" unrca na &r-::-:..,:.~",~':~~r.~."=51 
8ls!trew li mlSSO de SC.IIDO localidade e de grande futuro. r::::.:... co",i>l"61~ 40 -t~!j*-1"""" / 
dia, que será celebrada n& Mohvo da venda, f devido a •• ,...,... PiJlie~'''ID!Id'''lIleDIO. ,ã Igreja de N. 5. do Parto, Idade d" seu proprletario nao ..... "', ama rw.. Ijfraclnel e iMaIiàiM_ 

~ . quinta lelra, dia 27 do cor· poder'lhe dedlc~r a nece~sarla' _ ___...,...-~. MP. ~ 

~, ! .11Ito protec~ora..im falou: _. •E· , qua~e um ,.. •_: , r IIt • ta 7 boru8 ,da 1DaDha. aClividade. ~"""':'.-:I,,;;*~DIO'"


fc -,_.le cút-!W. E 0.. P.eIIOTll ' d~ · A'l'i (> P~Io-.....,. ... .• ..... Collr~"lIm'se , ..II... n...,.. t,..•...e....... C....•..IPBdB• . Para tratar. ..n,.. a m~sm.. a. . PP3...r, I ~.... ___ ----..cr....,.• ~.,..('Ilk:o. . co"sairldo .. c ri d&l toue$ IlIIefllO al(rBdecldos, cla,contoseuJlroprletario"uo n.a ~...... - ~'=-..t= .~ lU" reMl6d, dá, brooc: tu I dae eotull~.. '''f'h' r i3 " RI)· '1 " i' .'- . .'.f1o. "~ ..,, t: 


) ,...."'":A!"'~:·.:....:.-=... ,,-....,.... 111'" ~I~~~~~~~' r~~ Ii;.:.~~ ,; ~'~!~ ';,: d. " ~f,.1rJ;~Wíi&.. , 

~~ iCICXQ:. A tratar na meSma. IPJO. 	 ' .. _ ..... . 
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Por motiv~Ade balançai 

Casa Oaura 
A' rua João Pinto n" 9 

-=-::- 
Durante:~e~m~ ofJer~ ~ SUA distinçt&fregu~ia.

cÕín "um jõmllday~I,,-~rtimento de !!l~Cadona 


reCerttement~ chegado, preços c;ue 

jiuh'al~joram vistos -,-o : ,

Damos a s~uir 'os ;~!~os de -~~uns artigos ,como 
, -Selatn:Sedas - , POR QUE _FRER IlAII • DIA ? 

E.te rem.dto ~ fi.plllPrarlte de seda estampado, :ul;;:'a moda metro ~ 
19$000 •• su•••6re.Falcaraute de seda liso com -1.",05 de largura » 

Seda lIIongol o,artlgoliso mais -em moda - • 2OIOW 
12$000 Y.1 PODE EXPERlMElTAlAI -DAna !GrepeC-Cele Fr..cez em 10 cores . 
16$000 ~doo"'~. "' '''' 


Crepe.a' roquim llso .~rllgo conheclI!o 

Cac'" de seda . . 9$500 ... 1.... :rn"t'alJ-..n....• 

I~OOO QUANDO comprar"Flit; O: I...... C' cint.... ,",I· .......Crepe :gloria em <diversas cores . . . » 
~,. .... I.,.....·

Flnlssima seda Franceza para camls~ em hnd('s insecticida defau:i'a fnim
hm;.orf! .t nl (( ~(,h . ~",--\u16$000padroes . . - dia}, lembre-se do seguinte: d~ uni lado 'parR-ooont.rnnna

MriuiSelinede' seda brlnca.para camisas "u com
18$000 :~:::C::~~J=i}~~~~~~~i 

binaçlo Tecido finos » Bit i vendido s6menu al~t\31lçü.() cotls lall l l:! (h.' ah:l


Flniasimo linho belga legitimo em cores melr!) em"latas amaTeUas com 
 limellto ~de c~ n~),:(). Que 
(a;', V.S. con tra o ? . uma cinta jweta." Todeu I'!sh', I'cs ig-n:lfla ao sotrl-i 

Alpaca de iKd. e:1l corra modernas t l:dn i !! ~

Opala de seda em diversas cores • 
m pnto cI(·~ta l ....r! 11 1'(l i 11.·Alpaca de seda estaMpada em desenhos motler- • as latas são seUadas. Bit 
l!("~nlc n n s(';nl i l'ú fi Cf\n 


nos não é "endUlo a gTand. ~Iho de m:lhar~".t' r!(' ~"n

Oorgurlo de ~ h01õlS qn~. ({' ncln ~ü1rl'i d o
2$500Camhraia melo IInllo em cores tod ilS as ilOE" I1t;'MS qn. (' a

3~ R.eCUie qualquer insecricida que
Opala Suissa legllima = auribu1am. YE'C\ .hl'll lõ1n-t &não conformar com a -descripção

12$000
Velluds::~ a phanlasla arligo proprlo para: Bun S<.\úctc o o i'pn v i ~or ? 

acima. Sómente o Flit legitimo Ha um. r ''''lnf>dio q n fo m il 
10$000Velludo bracM liso ofierece a garantia Flit. har es de df){'l1t1~:-t ('J1l'tldos SO/JGITF.-IIOS ·UII9SOOOjersev encorpado em cares modern:!S ~dfi.t'man que eXt'\'t~( ' iI ~; la FOAUEClMlNTO auns6$800 ac....ã.o r.ll,idu ... ........ ..... ..._._....._......... 

Crepe Inglez prelO e branco 
Sedinba lame em cores iJdif·nea e 

q.wo sf.'gu r:u nl!ll tt". .\ -snn. ,)!;al'· 


MerlRÓ preto do melhor arllge 
 2$800 macia f) \"tnolf.', .:\,h:; 11 it'a 


Crepe~ypclano proprio pua kimonos larg !mt » um t l ilulas Ue
4$200 fra..~o de 
3$000 \Vi tt par"" ns Rill ~ (' aCrere egypciano para ki~onos lareura 70 cel. • 
5$500 Rexi'l:l; t , ~u phK.rtll il Voai chifom em cores arugo finlss.lmo • ceulico conbC("~ u fOl'mn la


Voai chifom com seIU e a phanlasla e poder.\. i.ufv:-mllr ~(,bJ'tl a elo:

4$500 

i5tooOSedlnba americana em diversas corres celleuc:ia da 1I11.?J!m. 

.- ~.. ............ ' ~ ... ~--,..•.o.r • 
 40 AIIOS DE FAlIA i"·~:: :::::::::::::::::::::::::::1 
.possuímos um formidavel sortimento de voaes Sem formular pret t".J l çõl~d e x i Elld~1 .................. ... ... ~ 


aggel'ud~. m~ trol~:IJo·nh" 
estampados desde 1$300 o metro DOS t.e!ftemunh-o~ de pndentca 

curadC)!(, "ftirIllJl nu:I..o; que I') mf!l·
ea....... hf)r qne V.S. pt' 1(1~ fa~r é. inicil\r 


FinissimaS colchas de seda para casal . • lima 

Colcha!! Matarazzo pala casal em lodas a8 c('res: 
 ~= t~ría U~ ~tau~
Colchas brancas para solteiro tecido em lustão - 8t500 ~~....._. '_ ,_.... . ,~Ji..Ji'J:.?
~!o~~a~~I~: ri~:oq:::~~:~~~ ~:.,er~~~ largu- : 52$000 5 t iDeW T ~aD a Catharinara Im,50 melre 12$000 . 
Atoalhado meia lariura Im,5O ~Jr'~~jfj~'~S'I\~\.'tX..ÕÀ~ 
Atoalhado branco e em cores lalgura Im.5O • ~~~ Distribue 75 '1. em premios O REIlEDIO QUE FAZ EFFEITO E. 24 IIOIAI 
LInho branco largura 2m2. artigo conhecido 12$000 5!2 Extr~cçã9-PLANO AI{ Pno;... no ilmrico Federal R.. 71500. ___ -
Cretoue lapa a melhor artigo larg. Im60 4$700 27 de Nov<-mbrõ de 1930 áR 15 heras R.. 12M Of) o m.... ...."tI. 

Cretone lapa largur:! 2m " 6$000 18 rnllbares-201O promio. Liamt:i.dali pelo D.N.s..P. aob. tio. J46. 


Murim miss L1baDo igllal ao exlrailgeiro Peç;l 24$500 16.000 bilhetes li 17$000 

272:000$ 

lijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii'f!Murim Sl.o Jorge arligo sem goma 18$000 Mf'DOS 25 por Cl'Dto 68:000$11 
lIarim Lydia marca conhecida (Reclame) 23~ 7~ por cento em pn'mios 2õ4:õõõi
Alvejado Virgem peça de lO melros (o melhor PREMI0S Como a distincta cI•••e 

artigo . . 11$000 I premio de 100:000$ medica considera o...,..AlYejado Familiar marca mUito conhecida 10$800 1 10:000$ Eis o que .ubre .,1Ie di~ • pala..,. .ulorizada fJoAlvejadO Ofllclal lirligo sem goma • 8$500 I ~~$ "millf!nle Profes""r Dr. Franci.co de Pa.l. Amaraate. d~
Cbitlo estampados em desenhos modernos 1$600 
Panno para colclllo largura I,mSO (Pechincha) 3$800 

; l)reD1 i,, ~ de T~= :~~~ I ti~cris5imo e querido clinico de Pelol.s. R. G. ilo Sul. 

Ouardanapos para jantar Duzia 1-'$000 10 300$ 5:000$ 
"Allesto que o prepar.da - fi H.EN4HirAL.. for 

",ala da proveclO ch.iroo Dr. Frederic. W. ~""IIO éGuardanapos para chá 6$500 4:000$20 200$ um e..cellenle ollti-.ypilililico e ....", .. ie. provado. ~1Il
60 100$ 6:000$ pre que o lenho empregado '" 

Tricolines, Zephir e Brins ~ pre mo 2 U. A. dos 5 ~O$ 34:000$ !)r. Ff'a1/.ri.~eo de. ~lt ut#l. Jl ruliofW /I,If! 

Iin~:O~~~i=nes de linho e sed_a em metr. 8$500 primeiros premios a 40$ 82:000$ (Firma reconilecida) 
o .tU,LENOliAJ... c....qw.t. aIu:iooA.h 

Trlcoline de seda Amel'ica padr~o de seda ~~~ l75õ--Pre mios no total de . Rs. 2Q4;OOO$ Sei. nei. é o ",.is J>ndero.o de!lroid<>.,j. SI'.U..t'l 
HJlt: n UTRlSRu - Mnlesli• • da Pdk e ~ Sucuc.~~::::: :: :::: f~~~!~6~~I~~a~~~h~C~~~ 7~500 Havendo repet ição no~ doi~ ul t imo algaris mos dos C... um ..s fr••co do ·GALIlNUGAL-. b!rei. a 

Trlcollne de seda Paris artigo superfcr 3$900 jJl'imeiros cinco premios passal'i1o ao~ l1\1Ultrus immedia  prova da .~~ grude ellicacia cemo <k..ur.... e t.aico,
Tricollne mercerizado em cores garantidas 2$900 lamente superiorps. porque clk limpa e r.lI;>elk tcd"",, h1Hllel'es 4fUe ",-ve
Trlcoline de algodãO em core8 firmes 2~~ ')S concessionarios ANG};LO LA PORTA 4.\~ ()i ~l. ne..m " ...ngue e que .ao a callsa ele t...les O~ ...fuj . 

mento!. . ~~::~ 1::~~;:lg!~m~ores firmes 1$400 Admini strnção-PBACA 15 DE NIJY I:MBBO N. Z: O •(tlUJNIt6,U. -_ mui... ..,:a1l.91!1 ...Itw.é 
c.mplct.m""te ianffen.ivo e ab."latamtate ,~ile~i:I~~:o":'~r~d~~I:ha:~~m"!op~~~nr:rnc>s cone ~~:: Caixa postal n. 50-F1orianopoU. A'LI_~OOI, . 

Bril!l branco melo linll!! para ternos melro 4$00() ••0 ..................... E.c....! ... ' .. em loda. as Ph"'....d... " .~...1i... ct. 
Brim pardo colleglal _do melhor anlgo 1$200 I Br.ail e da. °Republica. Sul-Americaan . o ' 1 

~. 2 AM. Apr. D. N. S. P. - 211 --, 2tlilI817'>'i 
Armarinhos e brti~os para homens Peitoral le .!lI-ieo .:.1 

Camlu de -tricólinelngJesas -e' _ 
cOM'(Redame) uma Irt$O(lO P I .. ' 

Camm. 'de trlcollne Rayé artigo multo co e o,.ense • 
~~ I~ . iPY.líriíài--'de zeplilr com alamares de seda _ 13$000 O hablt clinico peloteul;e e d lsllncto secreta<U) do dOll' 


Flrilsilmas combinações de Orava:as e lenços • I Jo$500 - to Centro Medico do Hospital da Santa Ca.~a de 

Melas de seda ·de lio duplo, lindos padroes par 3$800 Pelotas, dr, l~rancist:O Simões Lopes, ,assim eli:pcnúe boa 

Meiadlo ,de escuda rajada. GranJ~ moda' 2'400 oPin:~~o~cs~~Êt~I~a;r~i~:a~e~~ci;~~ic(l Pclotensc.: • 
Clntá!i'\le~seíla 4$000 Os resultados ineq\livOCOS por mim constantemente oh· • 
ltençô. typo'pyrámli:le :tnglez duzia 16$000 tidos com o -Peitoral ode Angico., preparado nesta .cida, I 
lieilÇOl'btancós-melo linho 13$000 de sob a vossa direcçl'lo. levam·me espontaneamente ú'pre , 
~OIJ-~i'Ín""s de 'p'uro IInhd , -um 2$500 ' fi~~re a~el~~~~d~~\~;S~1~~~:E:~tiâ~S',~pga~~~r:;,ei~:i>li~at~~:~ -' 

A rmarinhos ~~~~~a~~~~a~lI~cch?g~~· cS~~~~~~t,~q~~~~~t~~~~~rr;=
s-bria!iás ;âe ,aup~l lor .seda ~com cabo volleado .uma -37$000 ,em }pfcflll1,lo a"lualquer_prep~rado congcnert nU . rifO' 1 
SoIabrlllUI co. no ""peiior ' . ~I~ Apreciaêlor das.. suas qualidades balsa·mlcas e Kda I WU, 

~.!".~jls,::::..cl}.~~çiscom t~cidoa phantasla D:Zia ,:j:_~ -~J~~c:.rt~de ,~,~ vosso : eXCélleÍ1 té ;~~, de ~ 
, CaI1ftru d. li . I,.. crOIllO rocn ~I~ 11m " 2l$OOO C~Jot. .. 2 de Srtctllbto eSc t~

\ 
CandrM • • CO.fO - 141000 (f'trr- lo )

0l11Dll1'II0l I atlençJo d. DOU. r. di para o 110..0 ,r.a. ~- f toe<) pc A. E. r . 

OI 1OItI._lo de lati.. de JC1Sa que ~ nncltlKto pOr preçot alr O ...................... 

bwattali..OI. Li~çl n' 511. de: 2ti-J- 9U6 

AppronU.m fa.ur .,..... ro..praa para u prolll... Ira· Ikpo&ito gelai. Dr &1 111 I~I - "c)o.. 
u.. adquiri". IMICJcSorllla de IrarocSt.lOIdMt f 1* ".. !e ........../M DI .... S4c ,,-j1.iíd.",., ,... A..~ NAo 8e aIIlijam; Essa CChiM 'IA\'
k........ li n;;;;:. nc~t!.a& I ~te. • -~ . R 
 ~r t>m 24 horrua com o Dl~CASA DA ·&DA \IDu lIoru • .dfa. iodolPloo IM to d L.I. \lnn . ~ Peitoral de AnJrjoo Palo&8Ue. ... U.I

--- -- 6..t 011 L Jull\~1 tte 111 Jc.d. a C.,
RUA. JOÃO iPl:N'rO N'" e •. I!aPIrIMpII AIlutoYet••• ~ .... pon'Me. A' veaa. em toei • pute. 
N. B. - Dttrull'" 111ft .. "..d... NI'Io ...... "ela..... ........ ..........H ••il
_ I lItaIadIo. •• 
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.E\ ~ rr ,., DIA DO "MIMOI V"d
ri. iPtlfi1Gutlla,aG DO BRASIl" , I 


i ~ f0. GiPiP~iG c.~~~~'~.~:~' r!1 FutebcSl 
~ 	 _ '0 mtC'l'l1lC'dio Ig~<kcc .01 
c. Rie, 25"(Condor)',,,:, Os .ç orrelos e , Telégrapltos' do Bruil, ~O$() pov~ da c"pitel,hdil- No tneGnlro istoso "a!Iu·lr"atJ'r'"""'·....·'·r';.,. 
~ue estav~tri, E a :exigir , uÍl1a.remodélação, :,à~iC!liijá F,'c()meçaram a lj5enho!:l~ha~ f~ Lour' do domina0 panado tlltte 0'1 

II1g~essal no reglme 'da'morahdade, ~om a m:llçaçii.o do- dr. Oeo· d, edy , Ca~~ {iy ..a~: ,quadro~ ,cto~ dubs Ioresla f, C. 

nlSIO .Curvellode ~e~donça paia dlf~ctOI da ' pnmeira da'luellas do . , .y e OenY.qo ,s,orAI. e ,Almitànte' L.arnqo f , C . aabiv 

I ~parllções, Como I~dlc~ da nov~ omntação do actual dlre(ltor ba Q!;Isard, . Am~!,,! .:e.!_ ~ III~r_~h, vênêédó-rem amba~ as esquadns

dIVlIIg~m(lS a sua pnmelra portana:. . .' .. ~, Ou~es, I?ulcy Carr~rao, ;Dulce· ,o Flo~sta ', F: G ' resf;eCtivàini'n" 'SI! O SR. JUUO MtEST1!S su- Barro. para o ea1'lrU cio IaCCr

.~i:> ,deJaneiro, 14, de no.vetr.blo de 1930- ;' ~rtaria n, mar' :';t:uleldae AracyP,?voas ";e 'pelactintâgém 'd'e :3XO·~ e: 2XO. )tb$eO OO\ fM,'«)I\OMÚRIA Ilk>rf eral ao MIado .. 

IS76, E,'21 - Ten.:loem vIsta a cucular do governo, dlnglda a to' Laula .Oonza,ga,que mUl ,genero- Os 'quãdrós'doÍieÍlêedór' 'ésta' O ex ~~ PARA" 8&0 Paalo 8 o , ..era! ....... 

dos os ministerio~. detennino qUt nas Se('çôes de Expediente de samente,:servlram de vendedoras vam assim organiiádos"I' . Íla- .PA TA MlUTAJI meu d Aula Br..".."...... 

todas as Suh-dilectOliasse observe o horalio de 11 às 18 hOlas, daqueJlaflorsinha dUlante (I .dia 'a dro: Card~'zo TodéSéilió ,.:' Nilo Rio, 2.S (Condon ,- O mini.. "'nelllOr 'ed~r" - liaItMo de 

f~caRdo incursa em pcna de suspensão o funccionario Que se re el/a dediC!ldo eaos srs. Paulo Ta- Alvim, . Cru~ : Pedro; Àrlindo' trí' ~da , O;I~r~a d.~' ex ,~~l!r"o '? SaDIa CaÜJa""" TambeJa por 

tIrar antes do encerramento dos trabalhos. vares Jumor e Laudares de Calva· Bandeira Urbano , Ruy e Venan~ vernQAo sr. 'Juho 'k,Piestes, ~ dMrelOtl d boatem fora.. _

Os srs, sub-direclores e chefe de secc;liodeveriio, nas horas Iltoque ,:,um gesto verdadeira· cio' 2' quadro: Elpidio André aér'eoita·s-e"o 'general ',:Hastímphl- ml'adoaodr. JoMAm , Icode 

de tr~balho. agora accr~scidas, providenciar' 'para que ·seja pos to mente phlla,ntropico,t."do fi;zelam , Av~lino, Kniceski, Nagib, ' Zéca' . II;)" ~~,,,!oura' ·dizeiidi>.~s_e' <I~' por AlD'lrlda para o ea'l0 de .1. 

em dia qualquer expediente em atrazo, indicando, no fim de oilo p~ra que tivesse maior bnlho o Annibal Odilon Sarará Maxim~ gralldão, á Gscollta . do ,seu no- D'-tro dI" E.tado doe Nf1IOeloe 
 • 
dias, q!laes e quantos silo os lunccionarios disponiveis, a fim de d!3 dos pobres da referida Asso- e Lucindo. " me" para gerir a pasta mililar de' e Obr.. Publlcu. 

que sejam removidos para as secções do trafego postal. cwção. ' . terra, 'foi que o cómmandantc'..da ao caphlO 


Não havendo expedienle em atrazo, deverão ser indi::ados, A renda com 3 \enda de Mi· Academia Catharinense região de S. Paulo ao ", pecO. e. 

desde j~ quaes o~ funccionalios disponiveis. mo~, do Brasil atlin~iu a impor· de Letras presid~ncia da Junta . . " . . ar, AalO..., 

. Ate segunda,ordem, são decla~ados .urgentes" extraordi,na- tancla de SOO$ÓO~ léls que s.er~ A procura de convites para a daque,le Estad,o fora, em:pessoa 'auxiliar de 


nos todos os servIços a,cargo da Dllectona Oelal dos CorreIOS, empregada e~ ~lOclar os s<;>tlll- sessão solenne de 29 do cor- ao consulado IOglez pedlfasylo ' ,«f.,:,' 

suas succursae~ e agencias: " mentos dos mf~hzes so~cll~ndos rente, da Academia Catharinense para o ex-f,uturo chefe de estado. ,nomeado pua 


Nas s~cçoes ~e maRlp~lação da Sub-Dlrectona do Tlafego, p~la phylantrop'lca Assoclaçao das de Letras, na qual serà recebida ~ãO sabIa porem a? p~oceder. , de o,f!icla~{dll ,a· 

stlccursaes e ag:en~l3s dfvera<;> ser remodeladas as turmas, de ac:- Damas de Calldadc. a senhorinha "'Jura de Senna assIm o g:neral Ha~hmpltl!o. que bll~ete da pre~lueniild" .!J oIr. 

c~rdo com oC!lteno esla~elecldo pelo governo. de ~cte horas ml- lIanifesfl[8g 10 dP'-,'--- Pereira, prenuncia omaior brilhan- o~tro e nao clle sena o mmlstr~ LUIZ Vergar~, qu(' ,. ~ervi,a eo
n!l!,as de serviço, por. dia, para c~da emprt'gadu, ficando enlen- PI 1\ 11 11 tismo á hora literaria que enche- e ISSO, porqu,: os generaes ~ml- mo secr.etarlo particular do 

(h.l0 que r:e~hum s-:rvl~o ~e mampulação, recebimento, conferen· U D rão os discursos da recipienda- gos do sr Juho Prest,es conslde· dr. Getulio Vargas desde ;o ... 

;,~, cXjJ':dlçaoy" (l;stnbUlção de co.;nspondenda ro,k;~ H'r re, Gereu IlamnS ria e da academico que li sauda- raram Que o sr, ~ashll1gtoll sen- d,vento do GovernoProv!JO
.3.dado. ou deIxado para o dia s~gu!nte. .. , Em dia alndit Dão determi- rá, conforme o protocollo, em do uma person~hdad_e. absorven- rw_, _ ';" .,;-'é 

, , ,,~lIIda ~e accordo com o,~n~eno refelldo !Icam ,fu~dl~as na Dudo, mas Que será ainda 1I0me ,da culta companltia. te ~ssl1m~~a a dlrecçao d~s ope· C' ' , , --~-----,--: 

S.. ;) Dlreclona do Tr:rlego, Suc~ur.aes e AgenCias dlstnbuldoras n~sl'l s ,'mac,' ~erá levadll n Reglstamos com prazer es,e raçoes mlhtares e Que mnguem ompra-se' ()~a ea 

.;; actuaes duas tu'mas de (arleiros em uma só, devendu com errei.o nesta ~ '"~ital um rab interesse tanlo mais justificado as conhecia por inteiro, a não '" .," " ' . , s~ ,p,e.!au<, . 


" ,~encia ser 1ugmentado o ;1u~lero dos. districtos p(lst;les! dis!ri- de manlfe~tação ao as~, dI" quanto, ~fravez de chro~icas de ser elie. Nessas C()ndi~ões, afas· ~:ta~o::d~ul.!'tal • .ID(o:rrna~, J~ 

d "ldo se o !,umer~ de caltelros. _a vlsfa ,da. remodelaç:;o !elt~, Nereu RImos IlIuslr.) arla ' lá fóra, o nome de Mama de lado ell~ do poder remana n~ , çao. . ' i , ,:. . '.' \:/v':l 

,~nquanlo na(l se flZl~r a, remodelaçao -:los ,dlstrlctos, a dlstllbUl' ment'H c PI~e stigioso PCh('( " Senna Pereira deixou de nos per- tocante aq~lellas operações a mal' I Iollfll!.IHiIiIfIUI"..... 

"o em ca~~ um será f~lta , pe!o_dous c::r!~lros aClUaes: . revolucinn/trio nl'SIp. Elitnrlo. tencer para constituir parcella no- o~ c,onfusao, afé que os novo;; II/IIIIIIC.I. '..'..~, 


!a,r-s< ao quatro dlstnbUlçoes dOI~lIclllar~s: Dos dl~f~ICtOS, cu ESSil manifes taçãt'l It'rá Illêlll tavel do patrimonio lilerario do mllllstros e o chefe do estado ma!· lo n IIOEdl', .•11 · l1li 

q~u~lId~de de doe co~~epondencta nao ~xlglr a act""."da~e, ,Ie da collllbol'oçãtJ do OVO a Brasil. o r pudessem ch~ar aocon,h,ecl- li U .

' U 5 cdrt~lros, serao) rc.lrados os nectssrnos para a dlstnbUlção d ' t , !? d , ---------.- . mento pleno da Situação mlhtar, ]011 11..... 

, i~' i :' nle ~a corõespondenda expressa e para a substituição do~ C~2SS~~" as 3S~ocl8coes e p~ t'o AI1 1 

• 1 Valendo..:se com Itabilidadedes- mlD 

.'C r~ ',t~r. m. , . . Nu redllc i!.ú da nossa eon. I1If IO lanCI"'!8 s~ co,?fusao o~ generaes revolu- s: Paulo, 25 - (Condor) O 

.... ' l~tIlU~. fú!1clonano postal, por me,nor qu~ seja oi sua cate- fre ira eP.Cptbli ca> HI:iio re- Li, ih clonanos podenam desfc~harg?l- 'Diario da Noite. desla' capital, 

,:" ""J, ,Pod<ra _:er mandado e,(ecut~r servIço parhcular ~u ser pos- cebidns, suggestõ.,~ e ndhe, O sr. General Governadol' pes mortacs ao adve~sano, assim em sua 3a edicão de Itoje publica 

,J á ~ISp?St~2v de qualqu~r autondade P?ra aquelJe !",". ,sões, havon;io para estas um Civil I' Miltar desle Estado re- 110 entende~ ~os an:"gos do sr, com destaque a s~guinte nota:

"" I /'~ :,rd_ns ~os supenores em ~atena de excuçao de se'vl- livro proprio. ccbe u o segUinte telegrammJ: Prestes, o un~co meIo de enfren- Acham-se reumdos os mem , " '~ ' ~ 

': ', ,-.v. ra,? serang?r,?sament<;, cumpr!das e as ••abalhos excetados Nessa homellagem AO iIIus' Araranguà,24 Attendosamf'n- tar ~ r~v~'uçao sem solução de bros, da J,unta Oover".3tiva sob a 

c,l,n ~ m,.I~r IP~rfelçao que for poss!vel., tre polítiCO conteúaneo ser;) te comllluDico n v. eXII. a fun- r.~nhnuldude das . manobras. das preSI~enCI3 do dr. Phnio Barre:· 


, . ,:m qua,quer caso, de des,?bedle".cI3, deverá ser lavrado :lU- II() I' uccl amnçilo pOOlllar dR- dação hoolem do dircctorio do !lopas legae~,' serra !ransfem o to, afIm de examinarem a situa

I~ '~.': ~ ~:'!,u~ nado, q~e se levará Immedl~tamente ao conhecimento da ao IrJ PSIllO a :i:.;tol'id!.l(lp p . rlido AlliaDcis lB em Araran' s r, Washlllgton uo Guanabara ção política de S, Paulo decor

/:!: ! ~.'''' , d .,de supeno,: a qllal resolve~a so?re o afastamen to do '.'''pecial de interpi'ele legili- guá: FunlOlll'a Borges, pmsi ' p.ara o quartel general do Exer- rente da nomeação do comman

C,I,P,I~~ e o prazo pa,a sua defesa c flllal Julgamento elo c~s:,. mo do povo <1I1thal'inense, a. dente; Ior_el Fcruandes I' CIto , ' danfe Jc.ão Alberto interventor 


o' D~ mesmo modo .se proce~:I~ ,!OS , .casos de deSVIO de fim de quI' ('110 p()~sa levnr vicc-presidenlt'; J orge Carnel- , ~_ÜI para ass~l1ta~. essa delobe- federal des te Estado. 

qu:,que. ,coITespOndencla, por mal. mSlgnlflcante que paleça ser ao sr, gelleral Assis Brr.sil nR 1'0, 2' vice; TelespllOro Mllo:ha- I~Ç.IO com_ o ~", JU,IO ~reste~, en- Correm as versõ~s dcsencolI

o ~eu VJ ,or, _ '. ' , , _ vivos sentimcDlos tle gea ti - do, I' ~ccre ta l' io; Boni!2cie vm(~o a S,lC r aulo o ex-deputado tradas aterca da at\ltude da.Jun. 

~. ' ~~dos o~ c , so~ de extravIOs de reglstradús com Valor da- dã!> da nc:;sa IClTa, pela es- i\gul ~ r, 2' se cretari e,; Santli Machado C oelho" Ao que, parece, la em face de aclo do preslden' 


rav,'ü,." r a ,suspensao e P:O~C3~0 do resPo~s.dvel. Nos ,casos de pirito de mn nllnimidade e Vaccari, thesoureiro, se o S1. Prest~s hves~e SIdo em- te Getulio Vargas. nomeando um 

r(~stados slmpl~s, a repchçao da responsabllodade dara lambem Justiça com quge li t em gnvcr. Membros: Paci fiCO Guim31'ã, possado no ,dIa 1, de novembro, intcrventor militar para São Pau-

o.,ar a suspc,nsao e proces.so. _ nado. es, DOl'v31 Mattos, Pacifico Nu- o SI'. \Vaslu,ngtoll! sen~ ser ~on- lo quando era por el/a esperada 

, , ~s SCIVIÇOS po~!aes, ml,~ressando as popul~çoes de to~os _ ,__------ --- Des, EllIilioN e is, Manoel Bento, sullado, tena SIdo ."~medl3ta. a dC5ignação do sr, Plinio Bar' 


os pa"co, da Terr~, :;a~ aqueues pelos quaes melhor se avaliam A th ~ t- . O Dil'cetorio bYPOlheea a v mente lIomeado mllllstro da reto para esset:nrgo, 

~ moral~d.lde, a d,sclphna e a capacidade de t:abalho de um po- r 1"1 I Smo eXa, solidar;cdade delllocrativa: Ouelra. . Se, porventura, o governo ci
~~b~~ ~ó~t~a~ao~:;~'q~!, 9~~~~~~1~ ee~~~~~~!~!~t:s~!~e;!:rt~~ Não ha pcssó, que ndo lenha onvido RcspeilosHs saudações: .-.-- --------- VII que lIest~ mOll'cnto dirige r 
lo bom lI"m do Brasil ,I' fallar em arthrlhsmo Appatccem algn- TelcsphOlo Machado, Subscripção s, Paulo r~_olvel exonerar'se,.p

D~s~jo,~po~s !! espero que os funccionarios postaes, como :l~~~~~b~~:~~õ~~I~,~'ã~lle~::i ~:~: I:;~: _ .._ _____ S ecre tario, ~~s ~~:ers~~ se~~~~ari=~~:;e ~~!~ 

verdadeIros braSI leIros, nã.) poupem esforços para desfazer ener- - isto é arthrilismo,ltretanto discule- Uniào Beneficente do,; Fica aberta pelo -O Estado> to serà acompanhadc pe'O dr 

~,:~:~e~: ~::,~~:~~a~e~~c~ m~ /~ma de 1)e, !nfelizme~te: go- ;e~~!~~;i~'a~~n;~~c~~s~~c~~~II~~~~~I~~~ Garçons de ,florianopolis lima subwipção e~ beneficio d~ José Maria Witakel, na pa~ta d;

G •• C "M Pd c I dadosos, dlrector geral (a,) r..aclonando·. cúm varias oll ira. pcr- R'cebemos firmado pelo sr ~ra, O, Anna AVlla da Lu7., Fazellda elo f);ovcrno fedE:ral. 


, eQmSlo urve o en onça. urbaç~es do organismo, entr~ ellas com Can~talicio Victor de Souza ' 1: mãe da senhorinha Angelll Luz. Circulam pela cidade variadas

' 8l1'lI!1I1'1I11 t~lt1nJlaDh'r!lI de. '"€3e=3~E3' ~c~~~~~~~~rt:' geO~~i(i~e~~~:J:tSc~' ()~~~ secretario, um officio comm~lI i- feTida ~or 11m projccli I no di~ 24 versões,a que,o ptlblc~ , não deveD	.1.. 1II1111ífjU~ lílitll' IUUIíJ ~. • JI1 ,'ão se discute é o valor do anli-arthri- caudo a reorganisação da U. R. e falJeclda nu dIa 26 de 011111 oro. em~re~lar ll'alOr crclhto, dado c 

Iilll al:!gllS milh!lnes dn rnntos x VIda SOCIal ~ tico da Casa Daycr·Meister Luci us de· dos Garçons de Florianopolís, -O E~I~dO . 5,000 patllOttsmo, o ho~ senso e a 


•11. 111 H 111111 li LUIII t1I Pi nommado Hexophan, que se encontrava paralysada pot Agoshnno A, Bezerra 7,000 conheCida prudencla dos homens 

~;. . InellPlnDllhUlO lW 111 motivl)s de força maior e bem il Um Anonyml) 2,000 a,os quaes a~slahora eslãocon, ' 
.~ . • 11 l li li eE:liH3-Q. e~~ assim a da chapa para a nova J .•1. _ , 5,000 fiado os desllnos não ,so de São 


,:RIO, 25 (Condor) - Desde FAZEM A . , !7"-',.A1>:' ~~"- direcioria daquella aggremiação COhlmlssao!lo dtll do Paulo come da Republtca
t:~~ _ . , 
';: _ 19~. que as emprezas tel~gra. I NNOS HOJE: ~íIb"~~- que que será suffragad3êm proxi' '~~Rlintivo Vel'melho. 50~OOO Acredita se que a vinda, 'ama· 
;~':' P!i~s silo devedoras ao erario ! Sras.: Olga Soa.res Schmidt, ml reunião e que ficou assim Jovmla,no "1'. Affon,so , 2·000 nhã, dos srs. Oswaldo Ar~nh.a 
, _pII!>hco, .montando o débito a,' Ubald!na, Cabral Prnho, Joaquina Cine V~riedade~ , constituida: presidente Oswaldo Jo ãO ~orrea (/a Silveira 2,000 e Jllare~ T~vora tem por obJcch

''j,;, a!iúns mdhard'~'contos. Sem. :de Ohvelra Neves e Aurea Lr.al Em uma uDlca sessu~ as Mello; vice presidente, Victor Anlonlo Bo:ges ,e senhora ~$Ooo vo preclpu? dtsfaz~r quaesquer 
-,Cp P[C;protelando ':o ajuste de con'l Moura. , 20 h,oras ~m ponto, o. ansto, Busch' I ' secletario, Nilo No- Pallla Paullcr Dias 2$000 n:al:entcndldos que hvessem .sub· 

bS;' e.~tre , ellas,o.governo aca. ' .S.tas: ~dda de S,ena Pereira, crat,lC? cIDema Val'\ed~de.s , celli, bo' secretario, Jacob A, --- Slstl~O no passad.J entre!, Jun.ta__c 

.. .trnar de , solu~lOnar esse as" ILlvla PIr:ltO, Cathanna. Dfmoro exhlblrá aos seus habitues Lourellço; thesoureiro, O aspar Somma 77,000 pauhsta e o coronel Jo..o AI

..,.pto, graç:1s á I,:,tervenção de-i e Catlt.arrna Neves Meira. um bom pr?g:ra_lllma cons- Flores; I' procurador, Isaac Ro- -- berto.· 

ddlda ,da dlfeclona geral dos 1 Memna: Naza!enà. E;,pezim, tante da exblbl~ao" da Inte- drigues; 2' procurador, Octavia- J~tQUISIÇOES -0---1------ 
'*'Frapltos. Além dos devedores Srs. fos~ ; Mana Vieira, _ Carlos ressame cl?~;dla Uma pe· no dos S~ntos. O sr. general governador do . ,mI reIs oufe t 

raaona~s entre. os quaes avulta , de M!!squlta .Cabral, Adao Ca· queDa bODlta da cent,ury C<:mllllssão, de 5yndicancia: Estado resolveu constituir a 

a .~ncla amen~na. que !!,osava : val~elro e o Jovem Antenor C. em d_uas part.es e ~ ultima Ameneo M,?r~lra, Octavio Britto Commissão de Requisirões para PAI~A , 

Ik " tuação prevdeglada, no go· : Meua. creaçao da UDlversal. .Cow· e Alfredo VIeira ' I d I'd d d ~ .• õ- H' P'a' t.,· I'a No'v·". 

'nmO deposto, tem se que -Ali boy de luxo. com o iDtrepldo ' lU gar a va I a e as leqlllslç ... , 

Amtrica~ deve dois milhões 196 Para a Hoot.GibsOD, o cavalleil'o dos npgnpled!lde em SilO José ;:n~:fe~tuadri~d~es:!v~~t~i~~a~~- Imitando o patriotic6 ., gesto 

m 383 fr~n~os Ollr<J, -Cabo lta. "P rodeIOS, das IUÍl!l! e da vida l' li IIU a E ' . pe. - é t d ' dos nossos confrades do COI'1'tUJ 

liano' ~m milhão , 375 mil 67 atria Nova" sertaneja. Urgente s.sa commlssao compos~ os do Povo, de ,Porto. "l\legre; ;::O . ' 

'f'I"COS ; ouro, a ~Western Tele- E' um progrllmma bom e Vende·se uma optima proprie' srs, ,~es~mbargadl~ JosJé ~01tR~i ESTADO abre em 'lsuas co· 

Ilf • ' 4'3 1IIi1l65 (rancos ouro, -:- :.x x': ' que muito distrnhirá 08 habl- dade nd Cidade de S. José com presl<en e, e .capl o o~o , el uma ,subscriPÇio, popu' 


contos 670 míl reis papel. ' Esteve hOJ~ em n,?s~a redac tuados do antigo .:inema da agua e e~goto espaçosos apõ . Paul~ e n~gocl3nte Joaquim .Oar- o fini deãuxiliar o, pa~ 

:>Ukm Ir~ 'lCÇIo " enerjtica ~v o .sr. Juho de Ohvelra, ~unc-_ praça Getulio Vargas. sentos e excellente pOltO de màí da N~to;!'yoga~~:. , ' divlcb do BrUil -
,~ dil'KIona ~ j dos ra-. ClonallO do) Banco dI? BraSil em para banhos" , :~,;:-:'::.c SI' ;Vrri sobrado á praça , .' t convidado a 

,.n.. a Wdt CIl amortisQU, pane' Pc>.rto. Aleg!e! que deiXOU e~tr~- " Informaçlles , COIll b' Lelo~lr" • 'de Noveínb'rõ, n(l 1 ' I _e q' ntia de' I 


dtbIto., mendo recolher 10 ~u~ji;ft;:rm,s:::~Nõ~= &,an~ 'Dr IVDns ,teArll 010 IFraocisco Meaeiro!\" Tllta'le 0 0 mulDO lOIMado. q(U'<I (6S000 (111 mooda /, TO SH conto.. 461 1130, rnalican. !!!. ........ c.. ..- f r:am {j U ( 	 a qual Kr6 nttblda nn 

de' pacar o rntank m'I ..... ...- - ~Ia., • 	 n:dacçlo e o loW MmII· 
, wanliva.. p&I& que o. rnnnao. M'~ ~II' I ~ num Banco. •'A'did!n I 6$')000 el!nnpbr,rever ADVOOADO" Restaurante Bom Dia ler encamlnh8dn. ~ Ofll

lendo a lm~",.." &II~ sas. ClVelS 00TUIIftI1O di ~, 10 

_;..;.;..;..._.;;..;~__~ "\~Iria N~ e cri- Int pelriotíco li"" 


!~~ de lIJdos lH'fII cri'- obra _ " o vakw Capil I e Nt'lhum bralilriro ~ 

...." • ,,~ re... Hril uma o... ...... comarca de .tltndrr nk petr$olko 


• 	 3 mnes, .....Ia,w.so 
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