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o 'general Juârel Ta,iMà; faland o á ,m últidào/ disse u_ -t"_ - .- ..... 

que as leis serão cumpridas ainda que á custa - Rio;" 2S' (Condor..) - . O $f. Oc1leBIPto~ de A.. ôda Cun_ profmu I tepÍPtc 

das cabeças dos proprios revolucionarios do presidente próvisorio, o : f~':~'=~ do :n~'='~~~ ~ patricio. - a, ~ 
cessual . do _Tribu",.!' Revolucionario, dmlrQ de' tido, m:ebcu rn.ais OI Iquin&o V'dJnrn\e, RIo pockrft diur ~ 

(PELO AVIÃO DA CONDOR) poucos dia,. do 1rIqr,_u de 'riid~1: dn rousas. 
Respondendo a pedidos dI.' - I Mas, lendo lido. - ....... 

Rio, 28. - 0.0 Jornal-, se- \ quejá deram provas espontancas terventores, ness.e sentido, -o sr. . . . fpolll, :l7 - De lode' COf&- CIIJIOfH *'ta 'rmtle \IfIÍaI ~ 
gundo uma correspondencia do seu sacriiicio á Patna. m~smos, o .se~umte telegramma-clrcular, mcll!sl':.é to. V.U" WlCVI CWIt- qllr te constítuiu a .~ 
de S. Paulo, assegura que, de- justificando, em seguida, a sua . -O cnteno a ser .observado nas cctmmlssoes IH nomC'~ de do Rio OlVIde do Sul q-
pois d~ uma conlerencia en-, vinda a São Paulo, declarou o IClas deverá se' o segul~te, Ue acco~do CO,I o .ue.:r~to nnle f .... bw a OppClft:l1IÍ1U. ". 
tre João Alberto, .Juarez Ta-\general Juarez Tavora. belece o .prvcesso do tllbunal especial de s~ndlcanclas: . . pda .111 ~ de 
vora, Oswaldo Aranha e a cNão podiamos resolver in- Arhgo 30-Se~ão nom~a~as a<; commissões de. s>:ndlcancla 'I!'U os ~ Tel'ablbI-
Jllnta Governativ8, todas 4S numeros prohlemas de importan- que forem nece~sanas, a. cnteno do governo provIsono, para a verno.}. 
duvidas se esclareceram, tO- Ida nacicnal na agitaclio das ruas apuração dos factos dellctuosos a que se refere o presente de- ' , ' 

~':a~a=.~ee:::i~~~ s:s ~~= ~~~~~~~~~e;: e~i;!:n ~~~~~:: creto_Artigo 31-Essas co~missões ' organí~arão em a~!o preli~i- ç~~~~i~:~s~tarav.~~~~; l-li~~i~ii!I~~ 
cretarlO8 do Estado e o IR-I ça0, emeno, lusuça t: ",,,,nlaçao nar a ordem de sem' ~erVlços, tendo em Vista, porém, as seguIR- dl3cs congratulaç,ÕCS '.PClàllh'estl;; 

terventor saWranl, desse pri- dentro dos gabinetes. E' neces- tes regras que devem ser sempre adoptadas: . _ dura do elevado càtgo de', ,ií1tei;: 

meiro encontro, mais cohesos ' sario, nestes estudos que vamos Letra A-:Todos os trabalhos da commlssao deverão contar ventor federal, decorrente idino:: I~~~~:~:il!:~~~,à]=~ 

e unid.)s do que nunca para empreender, não só olharmos em a~tas relitllvos a cada ~essão, as quaes deverão ser layradas bre actuaçlio em prol da :, éausa I, 

a execução das grandes li- para os sagrados interesses dos e asslgnadas pelos re~pecl1vos membros! at.é a ~esslio seguIRte, n:leiona!. OafJr~l Azambilja, di· 

nhas do programma revolu- operarios. como, tambem, para . . letra B - Todos os process(,s serao I~scraptos salvo os de reclo r da Escola de Artillces.
ciollario e para a felicidade todos aquelles que de qualquer mCldentes de natureza meramente ordenatona, .os quaes poderlio _ 

da terra paulista. maneira, contribuem para a sua ser propostos verbalme~te~ devendo, porem, figurar nos actos Maceiô, 27 -- Agradeço a promessa, profundá~meilte ~: s~ 


manutenç..'io_ Assim agindo, iaci- dos trabalhos da c,;unmlssao. _ . . communicação de haver sido v. ra, de que quem ,scf,port()II :,CIlfft a 
São Paulo, 28. - Voltou á iitaremos a nossa missão de tal Lctra C-Os Imputados poderao, sem dilações especl3es: ;)f- exa. nomeado interventor federal nobreza dós âênodàdOs :lillata

normalidade a administra- forma que as regras estabeleci- ferec~r qUãesq~er prova~, .requerer pr<?duCçlio de provas, amda nesse Eslado,cargo em Que o pa- dore~ e republ~no~ i nlO, se di;
çio. O coronel João Alberto das em prol da nossa causa se- q~e t~stemunhav~1 e pencla: A commlsslio, reconhecendo a seu triotismo assegurarà todas as ve dilacerar mals'em lutas ,fralri
aftirm(l,u confiança a todos os rão inflexivelmente cumpridas. cnteno, a necess!dade de dal~çãO para estas provas, poder~ con- garantias aos principios revolu- cidas. (Delirio da maltidãó>: 
seuil secretarios que se con- Sómente depois de estabelecer c~del-a•. a requenmento dos mtere~sados, pelo prazo maxlmo de donarios. Cordiaes saudações. E é isto "-só. O ' mar1dàrilorrlto 
lellsam muito sensibilisados com reflexão e criterio de justiça .vmte dias. . . . FIei/as Melro, interventor fede- de Deus é para queriós - llOII 
com as palavras do coronel as normae a seguir no momen- ~etra D-Enctrradas as syndlcanclas, poderão o~ Imputado,> ral. amemos uns aos outros,'U ·~-
João Alberto, Dlas pediram- to poderemos exigir que sejam s~ qUILI~rem, offerecer as allegaçõe~ 110 prazo m.axlmo de dez _ damento dos homens deve 1ft 
lhe para deliberar. coll~ct!- cumpridas ainda que a custa ~I3S a contar da data em que, ~or via carta, fôr. Citado par~ e~sc Fortaleza 27 Congratulo.me para que nós, rio-grandenses, IIOS 
,·!mente,. acerca das attrlbul- da~ cab~ças dos proprios rcv,) 11m ou no caso de não ser ~abldo o ~~u paradeiro em dOIS lor- com v. cxa: ~elo acertado acto amemos sempre ~uito, DOfqlle, 
çoes do tnte~'ventor e o modo luclonanos'. naes ao logar, sendo .um o lornal «;Ifflcla!. . . _ do Governo"Federal que o de- no mundo, não eXiste outra cou
de sercm eVItados quaesquerl . letra E-Decorndo o prazo fixado na IItra C. a commlssao. . t t d E t d S2 senão isto: amarmo-nOi> uns 
futuros malentendidos. S. Paulo, ~8 - Dura~te a nOI- fonmllará o relatorio sobre as syndicancias feitas. apresentando, slgnou m erven or esse s 2. o. aos outros.

Rl'unidos os membros da te o proletanado de Sao Paulo em seguida, as conclusõ~s a que chegar. Faço. votos para que possa pro --- ----- - -- --- 
Junta para resolver sobre a ~rcorreu ~s ruas centraes da Letra F-feitolo relatorio, formuladas as conclusões da com- J:!0rclonar ao nobr~ .r:ovo catha_ , I 
adminis traçAo do chefe do Cidade, realizando uma colossal missão, será ° processo apre,enta10 ao presidenti do Tribunal, rmEllse melhores dlas..~udações. MIII...Il II1II1 
governo e membros do seu Ipasscata clvlca em homenage!" que mandará remetter ao procurador especial a quem for distri- Femalldes Tal'ora, Interventor. .... _ I 
ministerio. o entendimento se ao chefe do .governo de São buido, e e,te promoverá as dilligencias complementares neces- --: 

processou com lacilidade A Paul'.>. Os mal1ls!es tantcs, ~n~pu- sarias, ou instaurará a accusaçào, si for caso. ~ages,. 27 QU~I~a v: exa. ac- ALFAITARIA CARDOZO 

linha de attribuições do in- nhando. bandeiras e dlshcos letra G-Si G procUlador especial entender que não ha celta! !,lIn~as fehcltaçoes pela aI
terventor, bem como a de expr~sslvos•. com saudlções ás accusação a promover, requererá ao Tribunal o archivamcnte do ta dl.shncçao do Gove~no da Re- =----------""-.:,

cada um dos secretarios do pnnclpaes figuras na. revolução, pro..:esso de syndicancia, que será feito, uma vez deferido o re- pubhca nomeando-o mtervent~r IIIlIaII M...... i ;
Estado, foi desde logo lixada. congreJ;:ara~-s~, mais tarde, na querimcntoj no caso contrario, o tribunal determinará as J iligcn- d.o Estado. Faço votos pela feh ' IIIIIUII __.oi : 

_ Praça oa Se, o.l1d~ eram espera- cias e providencias d tomar, .- Cidade pessoal de v. exa. ~ ~e f_.... 
São Paulo 28. _ O overno dos pelos pflnc~pae5 membros _ Letra H-Às comrnissõ~s de .s~ndicancias, já noml'adas, que seu governo. Saudações. Anstll!- IIIUM 

decidiu soltár a maio~ parte do ll".?verno de ~o ~aulo. Toda nao tenham obsélvado as dlsposlçoes supra, farão lavrar, em ano Ramos. 
d lir Legl30 RevolUCionaria d es!Jl ~u tendo scicncia do presente decreto, uma aeta relativa ao~ tra- - Apresta-se a Academia Catha

'1 	 a~~!.!es:: ~~o;:~:ar?:ed~~ em I~ente a Cathedral, em CUIas balhos realizados até então c prosegu i: ão com a obsrvancia do Tubarão, 26 Plrabens pela al- rinense de letras para rect!ber 
Immigrantes.. Serão aberta~ es~a Â~bse encontrava o corone~ que aqui lica disposto.> ta investidu.ra 9ue acaba de me- amanh~ a escriptor.l conterranea 

oucas exee ões ara os Joao _ erto, Oswaldo Aran~a e -----;--- --.~- --- - _ - • recer.' com Justiça o do Governo senhoranha Maura de Senna Pc
~r8. Ataliba l;cnel ~ Sylvio d~~::~ocomponentes do ac,ual Pl'DDPm~a~e em Sao José IPara minorar aSnualãl das da Rcpublica. Abraços. Ernesto reira... . 
Campos que serão deporta- g S P '1 ? " 	 I b Lacombe. A ,Ioven Qccupante da catlelra 
d ' t' . au o, _8 - O mal,lr Lo - Iasses IUI res ' - de que é patrono o marechal 

os para o e~angeJro. 	 bato, encarregad~ de solucionar Urg'ente .' IlU Tubarã(\ 27 Tenho a satisfa- Roberto Trompowslcy será rece
a greve op~rafla. entre.vlstado V~nde-s~ uma opllma p:opne· RIO, .28 (Condor) - - Em. Bc- ção de cumprimentar v. exa. leli- bida pelo presidente dáquella 

São Paulo, 28. - O coron,:l por ~m matutmf' local, OIsse o dad e na Cidade de S. Jose com lem fOI decret~do um abatJmen- citando-o pela honrosa c justa egregh companhia. substituind? 
João Alberto,. em s~~ malll-Isegumte: ag ua e esgoto. es~açosos apo- to n?: alug~els dec~sa, ~omo investidura conferida pelo Gover- a Haroldo Callado, cujos multi
lesto aos paulistas, diZ: -A minha o, rientação, n frente ~ l'ntO$ e excellente porto de mar Imedida destmada a mll1o~at a Sl- 110 da Repub,li,ca_ Cord, iaes sau- pios affazeres impediram-n'o de 

.A revo~uç~o não e p~rta dos serviços de ' assis tencia aos para banho~. . tua~ão das c1ases meno~ !avo- daçõ.:s. Ins"t'clor Motta Negrão apresentar á nova . immortal. os 
voz do capitalismo, nc:m I.!I S - grevistas, tem se limitado em _ Illr~rmaç()es _C.lIl1 ° Leloel ro 1recldas. ex~mplo: os alugl!els de _. saudores da Academia. 

-<- trumento cego de asplraço.es Iconcil iar. nas medidas do po-si- Fr a IlCI 3~() MedeIros. , 1.50S0~~ so,frerão um abnhmento lao-es 27 Em nome do mu- A sessão de amanhã se reali
extravagantes do operarlo. veIos interess.s da dass. ope- ~ ~ - - - ~- - - ~ -""" Ioe 25 . . para alugueres entre .. " • . sará ãs 20 horas na Assembléa 
Este precisa ter consciencia ~ '" - a maxima energia tendo baixado 150$000 e 300$000 o abatilllen- nlclplo e no meu propno, tenho L ! I r rr' t d'd á 
de suas. necess!dades r,:ae8. rar~. tarefa não é faci l osso o avis,? seguinte. ' '. , to deverá ser. de. '20 ', ., sendo a honra de. cu~pri~ental -v. exn. d~~~~~rl~adag~~~~~ae ce I~ asr 
na medIda P?RIIIVel do JII!>tO dedarar-Ihe Van1(lS, t' ;1tr~lanlO <O 1." !e ' \'E n!~: aVIsa = classe Iq~e os ~IUgUCls á":ó1i1a de 30<?$OGO ~~ld~~~.~~:~~~~~~W~~:~a:dooc:~_ interventor feder~ 
e do equitativo. Deve, tam- resolvendo tudo da melhor ma. ~perana em ger,,1 que nao all: n- nao sof. rerão nenhum abahmen- ~d ' ., ' ..' Como já noticiámos a sessão-
bem, confblr no governo, re- neira osslVcl aerà, abso!ut~iI1en te, reclamaçoes Ito 11 anedade ao patrrotrc~ governo é ublicn ' 
~e.llIr as exploraç~es da po- Os fndustri~( S altcnderam as dos trabalhadores Que se acharem i - - - - - - ~ de ,:. exa., que tão asslg!"alados p . ,___ _ _ 
.llicagem demagogtca, todas determina ões do cOlonel JOãe ( m gréve. A mesma autorrdade I ~ervlC;~s vem 'prestand~ a Santa O ' . . t P' t d 
contrarias aos in t e r e s s e s Alb t ç tembra aos operarios que, ha dez Chapeos para ho- Catharma e a Repubhca Nova, ex-mml~ ro lO O a-p • 

reaes dos trabalhadores, lei· . er o e, por s~a ,!ez, o~_ op _ ~a- dias atraz baixou espontanea- : mens ultimos mode- apresento-lhe as minhas respei· Luz pedIU refórma 
tas em beneficio de explo- f~it6sn~0~~~%~~fd es ~ S~~I:- mente, i~strucçõ~f, 'mandando los tosas. saudaçõ~s. Octnvio Sill'ei- RIO, 28 (Con~o~) - Em data 
radores em prejuizo da aeti- I as ma s augmentar de 5010 os salari '15 e l/f! Fzlho, prefeIto. de ontem, soliCItou reforma 
vldade ~dminlstratlva recons- ~mf5~u ;ver. b . _ dderminando o Itorario minimo ftlFAIATARIA CIRUOIO Tijucas, 27 - Apresentando a do serviço aclivo da Armada , 
tructora e l'conomica' do Es- . a an o so re a agltaç~o gre- de 40 horas pOl semana toanan- v. exa. aE minhas sinceras con- o contra - almirante Arnaldo' .
tado e de todas as classes Vista, ~ontem, no Braz, disse: do assim extensiva ~ toda a gratulações pela acertada no- Pinto da LWI, que exerceu a& 
sociaes. O governo espera cfOI l!ma s~rpresa pa~a mim. cla~se ope'raria a concessão, que Oneneral Sezerpada naS'IS meação para inter,ven.tor d~ste funções d~ mini~tro da M~ri-: 
que os operarios voltem ao A propna fabnca q~e dizem t~r era apenas solicitada por opera- . y li 11 ~stado, hypotheco IIltelra solJ~~- nha nosdels úlümos gover-
trabalho, concita-os a esse lorga!llzado o ~ovlm.ento hav!a rios de algumas fabricas.- U!1B "eSlDOlap Hnll aaD'allem nedade, fazendo votos pela fehcl- nos. : 
relto e pede-lbes que aguar- conhad<? na mlllha mterferencla Junte-se á altitude do eOlonel 11 U 1111, (1111111 Y dade pessoal de. v. exa. e de seu _ ' 
dem; 16ra de estereis agita- no sent!do de .estudar uma so!u- Jo!o Alberto a palavra do gene-. - .. governo. At~enclosas s~udações. ph.o. Büchlle, Oell~ü Melim, AI
cões da rua, a aeção ponde- çlio sa.hs_fac~ona para o caso. Os ral Juarez Tavora, que declarara RIO, 28 (Condor) - pminiS- Rodo/pito Buchell', prl'ferto. trU:llJ Jos!. .CorreUl, los! Laàl 
rada dos que estAo na Irente .:Jperarros}o Braz promov~ram Que a re\olução ainda está sendo tro da Guerr~ mandou ,azer car- .. . , Ternes, Jose dos AnJOS. 

_ l 	 dos deldlnos de São Paulo, uma mam.est~çlio ~os grevlst~s feita, mostrando-se disposto a 5a- gas dos vencimentos do general . TII.ucas, 27 -- C? çomlte AI-. . . , 
neste grave Dlomento de sua d~ sel!:unda-~elra ul\Jma, não sahs· crifi car até a sua propria cabeça Sezerefedo Passos, no valor da hancl.sla deste mumclplo apresen- Fpohs., 27 - Fehclto o pre
,"Ida politica e economica. feitos c~m ClnC? por cento sobr~ para consilidal-a e teren'os enllio passagem no vapor ' «Alcantara. ta ,sinceras congratulações pela sado chefe e amigo pela justissi'" 
-!t S. Paulo, 28 - Em aditamen- os salaraos, pleiteando o accrescl' um aspecto da decisão cóm que para .a Europa . ac~rtada nomeação de v. exa.II<'- ma' norr.eação para intervent!>r,, _,
lo",' notieia da manifestação de mo c~lrespondente que ganha- o go\erno age em S. Paulo. F~I-Ihe. appheada a ~~sma ramterventor em no~so Estado, federa! da terra ,_cathari.ens..e. 
hontem ao dr. Oswaldo Aranha. vam (':Ito mez~s atraz. A vinda do 51. Oswaldo Ara. providencia · que o ex-mmlstro fazendo votos de feliz Respeitosas saudações. Otpillfa 
Juarez Tavora. e jolio Alberto, um I HOle, fal~rc;1 com «;I sr. Matar~z- nha foi para esludal a situaçlio, da Guerra tOI~OU em 
()~rario falou saudando os ho- zo e outr?s Industnaes, para. v.er acalmando os politicos democra- coronel joaqulm --'-'-"_'---:--:---:-" 
ÍÍI,enageados. O general Tavora, ~~ é posslVel c0!lceder as relvm- tieos e dando. depois, conta de o actual 
resPôrtCleu agradecendo. dlc~ções defendidas pelos ope- tudo ao sr. Getulio Vargas, que 

-clamado. ,-A-rieneral Juarez Tavora,~Ia ._ multi~ão, ac- rarJos. teve teveronel João Albertoprouun- O actual movimento ori· o seguinte: 
ei<!,~ -~é)';&egii!nte dis~urso,apanha- gem na fabrica Jaffet, dahi se ir' «Resolva a situaçãc com o sr. 
do , ~I~,~!,illatac~ygraphia: radiou aos outros eslabeleeimen- Oswaldo Aranha e juaiez Tavora [)é'_; 9rd~íil~dõ", sr. ~"Presi~ênte,levo â.co
, cl'tôJriiiir:ís paulist~s!Fizestes tos, quasi generalisando , em to- que . eu quero, 

occasião df:~diec~la~ra~r~a~o~c~o~-I~~~;i~~~~~~ 
,nheclmento .. dOS'srs.i associados'-deste'cJub,

bem em confiar,_,I,l0s 'proceres da da a indus,triapaulista, aggra- trar ,em . paz-o 	 lado do que 	 o baile annunciado no pl'Ol[Tammarnol~. Nã!>.;-..fizemosrevo- vand07se i 8 isiluaçlio. Essa altitude U 

laçA0 NI '. tienefieio : de · elas",: ' De QI!~Quer fôrma o problema ruguau deste mez, para a noite de 29 do corrente. 


por motivos espedaes e re~luçjo da Di
::~~lh~~~~-~~jÇI~~~O~ nãe::,.=v~~ro caio Com 	 . '. o~~U:1:-:::' :O~lItll:: rtdorla, njo será le\'Mo a elieilo. 
1&(Ido. st!bré!'td0. o povo bru,l. o p,lfIiotillDO e b6e von~ de palA ". UrulU.,.. quo d vOlldo YloJor, 

ltiro t a ~ÍlCIr" do BrIIil E' todo..- p~t1 do. ", 0111 iOIlO do IlCIlA~O, doin dll Secr"tart& ~o Ttn I. Chiei
Lyra flo,l.I_potta 
prtdto. poRm. que c.oafrtl.. uno S. ~uJo, 28 - A IlrUaçAo de da Idtnlnlltraçlo dll rute..ao OOOl1elo, bcarro· ORLANDO FERNANDES 
cenmmlt,napo~~PI~ SI~ Paulo contínl1l J irrtm:l"r publiul. TrahaJhlIr f fII'OIiI'1 ma ,ado do .olmo ooDlulado o :t SK.ftI.tto 

tiuno. como f de tllJtfu, da o tublic-o d'aqw. O corcnd Jo.Io e o Irabaho \o. lendo frito VI re.,.cUv~ clauoollor Ir, Jo. 

acdO f'ICIOftlCnadora daqudln Altcrto nU dllpcnfo. arirc:om knlm1mtc. " ao v.u. '.r.1rL 
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tlllpresaMacidnal ~éNaveuáêão Hm~eke !. o Saphrol semjPS:,f!!'nna,~i~~:" riOSO e Il!r ' to~o~u":ri"'
Tr;msport.e rapido !' de passageiros e dE' ea l'ga~ CGtn os ........; .. lO 
 ..,. 

paquetes «Cnrl . Hoepcke», <ü\nll :, ) e «Max») dlrlJoopresenteaUes
.- .... lado. Depois de uma 

SIidIs _.:al$lI~ SIIS '1IIlres n ,.rta de:FI.rln•••lIs 2'rave enfermidade. 
Que me reteve no lel- I 
to por mais de um I •Linha Florianopolis·Rio de Linha Paranaguá, esealan- Linha mez, fiquei em tio d Janeiro, escalando por Ita- do por ltajaby e São FlorianopoliAJ R!or!lveI est!l~e de fra::- ~ jahy, S. Francisco e Santos Francisco Laguna queza, QueJ3 mesen- • 

,tIa sem coragem-para • 
volta! á actividadé. • 

Paquete cart lIIQcle, tiia l' . . . _Em tao polorosa e 'àf- . • . 
fhctlva sltuaç~o, o meu medico assistente >. 

Paquete 11.1. dia 8 Paquete Max. Paquete MIX, dr. Ivo ' de ,OliveIra aconselhou-me o uso. 
dias do .esple~dldú SAPHROL, e logo nosprk • 


Paquete Cul H.e~ke, dia. I r.i dias G e 20 2, 12, 17,27 rnel~os_dlas de tratamento com oSAPHROL • 

sen.Íl tao accentuad.as m,t;lhoras Que aõ" fi.,t • 


Paquete "" , dia 23 nahsar o 9uarto vidro Ja me sentia forte, C:t 

Saidaf alegre e dISposto, tendo aU2'l11entado 4 ki- • 


Saidas ás 7 horas da manbã Saidas ás ~ horas ás 21 hOl'as los de peso. Maravilhado COI11 o extraor- • 

dinario resultado qu~ colhi com. o abençoa- • 


A viso-i;~~Yche~1i~!mM~:.í~.de palSsngClt OS c C~:l"g t:t; ~ ! \.' I!u p elO do SAPI-IROL, em lo-lhe a mmha photo- • 

graphia e attestado. dos Quaes pode fazer • 

PASSAGENS: Em vista da ~rllnde procura do acccrnn1(ldaç.cr s em nossos o uso que lhe convier. •VR llorcs, scielltificarnos >tos 6rs. inte ressauos que só assumiremos cODlprornjs~o 

coiu os CODlIllOdOlS reservados, at é: IiO MEIO DIA da saida dos nossos vapilres. 
 Porto AlegTe, 23-6 - 30. • 


ORDENS DE El\lBAkQlT<;: - P ara lacilidade de serviço só daremos ordens Pbenix-(Phenixé o unico O ZaL'í~;f:e~ci1It~~ll{fo~~evo~zf:d8.

de emUIII"4lie u' é ao MElO l-iA na suid.! dos uossos v apores. nome do legitimo emplas- @ 110 , <corda com O a!testado acima d«laro'que, formado o •


Pàra pas"ageua freles, ordens de .~ mburqlle e demais i n[ormb~~ ões, com os tro). Exija na pharmacia o %!f. diagnostico de 11m. PLEURISIA, zconselhei ao paciente o uso do • 

p NJp ri t' tal'10s norre E~plaslrD P~enix, O -rk ~~~~~~~t~~ ~~:"~t~~;'hoj~ ;:d~n~:'.tr;I:~~~r~~~~do?O ar. Muito •Carlos Hoepck.e S. A. maIs antIgo! o mais u?a- ~ DR. IVO DE OLIVEIRA •Rua Conselheiro Marra, n. 30 do e o maIs conhecido. Em todas as Pharmacías e Drogarias • 

~liE.:2.~iSB ~~~~~~~I2lmf2lfmImil ~~~~~~~~~~~IiI ~~~1iI1il Afüõã-se ~~lqC~~!"~~se :;~W~ :i; ': ~~31~Í2í @]I2l ~~~~~~~~~~IiI ~ ~~~~~~~~ ..!l .0130 ft~~~{U~Cl EGO••O"':"'m ~~ 
~ eommodos, ~om pensão, ---·--• • II••_________;;;~-

IX! para familias ou moço de 
L2I tratamento. Os quartos Teu é o inundo
121 tem janelJas. 
~ A tratar a rua josé ~511~~ ~:~!I~~~t":,~';.,l.Q~~~.~ ::'~h;~=== 
r!I Veiga, n. 21. ~~~~~i:~,i~,::o: ~o~::.~i~~t~r~;:~ ~~-:':::
lS!l --------~------ .. --.---- meu livrinho "O Mf!NSAJelftO OA DITA",

ConviC:amos aos nossos prestamistas a virem Quitar as r2I Vende-se ucomlna cHarlvlUahllRo em ••lIos par. ' ••pa.'• . - Oi"cclo; ,.'ra. 
~~as cadernetas para o proximo sorteio de I§.l M.'heu 1924·g"enco Alto. 

:.I e arreios. Os arreios são ~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!~~~~~~_4 DE DEREN\BRO, I!a completanll~ ctc covos. - _ :
191 Pl'e ço o mais fllsoavel pos- ,t;H~~ ;)-.quando distribuiremos os premios ahaixo mencionados: 121 sivel. Informações por obse- •
li! qUio, na gere nc ia deste dia- O 
~ rl~ ~1 Premio no valor de 4:840$000 ' 
~ Aluga se uma casa a @10 Premios no valor de 30$000 ~ • rua Padr eRo' §
r!! ma sln.Atratar com A;ostolo Pas (j

10 Premios no valor de 10$000 liI choal nl) cil!é do M~rcad o; _ ~ 

121 O 
ELIXIR DENOGUEIRA 

f.t)li! " úRAtI DE D[PUR~T1VD llo5AN~UI' 
• MllHnRl)r,t[URArO:'.11 : 

~ 

O) 

bem afre- !
li 

Vende- se a 
gu ezad a \lo. 

pensão fllmillllr, á · rlla Jo- ., 
lio Pinto, no 29 eoblado. A • 
tralllr com /lU!! llroprjatllrlll, \I 
na mesmb pensão. § 

Grandes e pequenos tõdOI procla
mam o Peitoral de Angico Pelotenae. o

Dr. Fedro de Moura ferro rei dos remedios para resfriados, tOMO. 
e bronchites. E' o ' preparado por exce1
loneia, em. p . .lU, tOda.8 u moles- .•.ADVOGADO 

..rega..d~ e I·•Hua João Pinto, n. 7 tias das vias respiratorias. , 
(Altos da Pharmacía Santo ........~... " . :',";Pf,~stem muita .attenção '! 00: v:!a :,:~~~a ::'o~..1 


Os sorteios continuarão a correr com·o. de costume .nos 

",edias/t! ;ei Ul.de cadA ,mez. Nada ee Clóormal! Nada de 'crise'! 

:.~. :4. ' Cré<Jito :~Mutuo~:Pfedial "sem01:e:"pagou ~. ,pa2'arâ aosprês~ . 


tal1115tas QUites. Sao sem fundameilteost boatos.... 

que ultimamente sem leem espalhado. 
 SenhoR. Bunharias 

Hebllltem-se r Inscrevam-se! A beleza só ~ perfeita 
com o C4 bello ondulado

M It.ltl • .., __ r~«" . 

de. o II o p •• ~,ad... 'Iv, , 
("I. • ' .... .:oepleUatnte 1""(
fllll"o. qve o Wa o cllM 10 .rlf 
li -..do Ixn (/ o • 11.&1111110 
I!O 15 ti".. M!II, kllrt.. Caiai 

4 de Dezembro mais um grandiOSO sorteio1 

l"III8B1I1BBIIIIIIIIBlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"I P~" ~-~,p~-l!à.do Jc S. , ..leI) 
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I I 

ocaso da URevísta do li ..... Supremo TrI:bunal,u _&;"1/'11
Dlarlo VeSpertlDO 

'-_UIIIrII (SI. LIIL o sr. Humboldl Fonfainha pediu revisão Assisrnaram o re~ctivo 
Director: .ALnNO FLORES admi!1istrativa , do · proces§$>! termo o ministro Francls-


Reclaetor: 
 . : : ;\ ~io.>~7 . (Çon~çt) _ Assume novos á~~éctoso) aso da . R~ co Campos e o pr~f~ito
CASSto iL;. ~BR.EU ~~t~ d~~upr~~oIntitlnal', em face do pedido de reviSão. d1l'li.n · ~tf1lo Adolpho Benramlm 


Gerente: JÕÃÔMEDEIROS tiv.a.doprocessõ, lIirigidG, hontem, pclo sr' ,Humbcldl fOlÍtálnliaao ~; 
~lnlStro da fazênda, afim de que se apurem responsabilidades " : ~. / Hlo, 27 (Coador) - O Mini.. 


ASSIGNATURAS: a .exacta applicação dos dinheiros publicos recebidos para os fins te rio .da ,EdV?çlO e Saude PII' 

AODo 35$000 daquella. publicação. . ~llca, · r~.ç~,Dl~crlad~, ne fune' 

Semestre 18$000 Opresidente da cReyista do Supremo: Tribunal' expressa o CI?n~~,de a.ccord,o·c,,!!! 1\ e.colbl 

Numero avulso $200 seu pedido em longa petição, em que enfeixaas razões que o le- f~lla pOr s!l,:!, tttular,o .r. FlIJ1. 


~ram a solicitar aquella providencia, as quaes, conforme declara, CISI,O Campos ,<,nR,;'jedU1elo d.:t ~[~~!E
Redacção e OHicinas á nao obedecem senão a elevados intuitos de ·natureza moral. CODselho Mu~I~lp~l. . 

rua João Pinto n, 13 O r~quisitori? do 'sr. Humboldt fonlainha, do qual vamos Para esse. fim o gO.~fDO re. 
 LAOOVEAIIJl.Teleph 22--Cx. post81139 dar, r.~s Irnhas abaixo, urna synthese, principio nos seus numero- d"ral re9~isJ!ou-o ãPrefeitura Iõ....vv~a~~s cltens' alludindo ao despacho de 10 de outubro de 1928, do do Dlstrl.cto ~e.~e~!ll. . ". .... j: . '. 

'-________..,__.. !J!ll7 f",dera! dr. Olympio de Sá Albuquerque, mandando archivar A cerlmonl3 dessa transmls' 

• • los inqueritos parlamentar e policial relativos aO'caso, por requeri· sã(; d~ posse eHe~tuou-~e! ~o.n-
CIrcuIto me~to do I' procurador da Republiea, dr. Alvaro Pereira, dá, sum- tem, a larde, no Citado edlflclo. 


mallamente, as conclusões a que chegou o referido parecer, as Da m!'sma fo! lavrlldo um
·eppe quaes for~m as seguintes: Inexistencia de violação da lei penal, quer t;rmo: qu~ a8slgmir~~ osr.
de DI n!! obtençao CJ..uer na execução dos contraetos; c~nfirmação nas peri- FrI',DCISCll Campo?, mlDlt!tro da 

_ clas, de ,!ue nao houve fraude; o resulJado da avalração procedida por Educação e SaU(~e Publica, 


Os vencedores de quatro das IIcngenhelõOs do Patrimonio Nacional, que estimaram as obras em Adolpho Berg6.minl, p~erelto do 
cinco categorias no Circuito de 9.690:955$446, valor superior ao escripturado nos livros da cRevis- DIstrlclo Federal JU!JO Bueno 
Dieppe correram com pneus ta·. que é o de 7.937:970$708; constatação, nas m"smas pericias, HOl'ta .Barbosa, director de Se
Dunlop. de qu~ o mate~ial se achava intacto; regularidade dos papeis alfan- cretarla do Conselho MU~icipal, 

ITAlIA-CIRCUITO LA COP- deganos; perfeIta ordem e lisura nos livros de escripturação, nos Raul .L?pes .Cardoso,. dlrectol' 
PA PRINCIPE DI PIEMONTE quaes se não apontou facto determinante da suspeita de fraude d? _Patrrl~ODIO Mun:clpal. e Ctt

14 dos 27 carros que cor~ ou de qualquer artificio para dissimulai-a e, por fim, facilidades puao ArJsto~ha:les Ribeiro do 
reram no Circuito La Coppa off~r~cidas á coml11issão examinadora pelos accusados que, com Valle, super:tend~Dte do filmo
Principe di Piemonte, estavam sohcltude, f?rnecera.'~ os e,c!a~ecim~ntos pedidos, para con5ide- ~~~ PrefeItura. 
equipados com pneus e camaras r~r, em sel:'Ulda, penelas a~mmlst!a"vas pr?~editl~s pel~ Ministe
de ar Dunlop, inclu'Oive fagioli no da f~enda correndo. a reveha do petlClOnano, e, flll,all11ente'l (' , " . . .. ' " , 


França _ 

que chegou em primeiro lugar cque, mUIto. embora conslderand~ o r<;sultado favmavel oe tod~s Ird \- attl,S, bell!sslIllclS 
guiando uma Maserati, e Rosa os s'!pras CII~d~s laudos, ? peteclOnnrro pretcncte que lhe seja ~o na - .. -- --.--.----.-- - .--.,--__. ,_,__ 
que obteve terceiro lugar n'um de~errd,l a IfVlsao do refend<;l processado', para CorTI o seu de-, ALfAll ARIc\ I Ch h t 'O~f' . - ----.- .-~--;-.--
O. M. pOlmento en,! ~ace dos relatorros das diye.rsas commissõc.:; de ex~- CARDOZO _ egou on em ao I I lemes chegatlos 
. IRLANDA-ULSTER CORRI- m,e, darpubhcld~de aos acto. que presldlra~ a elabcraçao. real!- RIO O commandante ao Rio de J'anei10 

DA TOURIST TROPHY_ ~ça.o e exe~L1?ao dos, eontra~tos d~ «R~vlsta do SUPI.eJ1lo..T!·I- _.--.--- Magalhães de I -" 
A f 'd UI T T Dunal. , ", prJJJ~lpalll1"m~, aos mquernos lI1~taurados pelo iV\J11IS- C I P f d _ .:0:.- :: 
d' a~~s~ cAITI ~ ster . . terio da fazenda,determinadus por lei publicidade essa quc se ar os res ES E Almeida ! Chegaram, no dia 25 ao ltiÓ.i 

~o e Ir e é-0s ~ Pld qu~ llã~ deu,. aliàs, contra protesto form~1 e reiterado do peticio- nOVD no EXE reito Rio, 27 (Condvr) - - A bordo lend? viajado no ·Commandan- : 
s~touU~~~;:~ b;r~~n~e ~i~io~~a nan.o, visando essa m~dida attcnder à5 incontida:; reclamações _: XX: _ do navio «\tapé', da Co~teira, te ~~per> c. procedente.de Por- . 

I r O '. da rrnprt:nsa desta capllal: e deSVeml<lr e analyzar adeslr(ual- I) -. . chegou hontem a esta capital o to legre, os generos Gil de AI
ioi~~ It: II~ ar ~su~~d~Ut~~ dade ~~m que tem p~ocedid0 a administração publica, em' re- orq ue <~, am~lstta tmha co~manda.nle Magalhães de AI- m!~a, cx:com~andante da região 
LARI ,All R 2 I ferenCla aos ccmprOIOlSSOS decorrentes da lei de confisco apu- de tdvolecd-o melda, anlrgogovernador do Ma- mllttar com st!de em Porto Ale

_ (; C~MPA~;n~ Ai~ ~ .lados -em U~l so laudo> pelos representantes do Ministe;'io da . . - ranhão. gre; o General . fern~nd,o Medei
~armeo 3~ I _ T VAaRZI fazenda, c CllJOS pagamentos só tem sido íeitcs a sclecciol1ado~. RIO, 27 (Condor) -- O decreto O sr, Magalhães de Almeida ros: o~ coroncl~ Jose Vlllela San
..:: Alfa _ R:~:o 40 iu ar _ eredor~s estrangelffls, s?b pressão das respectivas chancellarias.' ~o . governo, fazc!,do reverter ás depois .d~ deixar o vapor, esteve tos, f.'rm? Freire do Nascimen· 
C PAUL _ AI' 5v Ig _. frna~mente, o presidente da cRevista ~io Supremo Tlibunal. frIeiras do ExerCito, o capitão na Polrcla Maritima, onde foi to; prrme!ro lenente Demosthens 
G' XOPPE AIs r T ~gar Invoca o Julgamento do Governo Rrvolucionario instituido pelo Carlos Prestes, provocou com- rec~bido pelo sr. Oscar de Sou- Mozza, ajudante de ordens do 
t~ calros ~stall~ tn_ e o ~s des- pov,?, afim, de ,que, c(,m austeridad~, mas serc,n:nnente, seja ah- mentarios, h<;ntcm. ProcurandJ Zq, Ali dec"trou que tinha esla- general Gil.d~ Almeida e outros. 
com Pneus DUNvLOP 6u;~:c~r~ s.olvldo 0:' PUI1l~O, declarandu já s,,~ tempo de extinguir se a jus- apurar o motivo. ~esse acto, sou- do detido, por "spaço de 12 di- Ess~s. of~lcla~s, pertenciam á 
o tot I (o' de 659 k'l' t hça de ~llat()s, mfl:hzmellte tão (lrahcada pelos homens publicos bemos que ü mlmstro da Guerra as, "0 Maranhão, por ordem do guarnlçao Q? RIO Grande doSul 

:ejam ~ v~ltas no I ~~;u~~ ~~ do Bra~rI dc hontem. . . , _ lavrou. esse de.er~to em conse- go,:e!no provisorio local: ,Tendo e por occa~lão dos acontecim"n
22 kil etr . Cita phlases de Vollalre e Duplll acerca das funcçoes de que.ncra da arnnrstla ampla con- soliCitado dos novos (IIngentes tos de 3 de Outubro p. p. foram 

om os. Julgar, para telminar que, deferido o seu pedido, renunciarà resal- cedIda a tedos os militares imo daquella unidade uma devassa pres~s pelo revolucionarios e re-
AFRIC." DO SUL - BLO- vando seus direitos perante os tribunaes, á acção possessoria pen- plicados nos ultimos movimentos na SU.1 administraçào o inquerito colhidos á bordo de vaso 'mer

EMfONTEIN, CORRIDA DE dentede de embargos .110 Egrerrio Supremo Tribunal Federal dese' revolucionario. A verdade é que instauradu llela5 autoridades rc· cante ancorado no Guayba e de
MOTOCVCLETA cBLUE Ri- jand~, assim patentear, :iaramel~te, o movei elevado de sua COI;ctuCtn, Carlos Prestes, antes de partici- volucionaria$ nada apurou cou-' pois pn.stos em liberdade. ,", 
BAND-, .. . convicto queestà de que a denegação da ju.tiça e o sigillo Imposto par da revolução de 1926, apre- tra a sua pessoa, ~ncontral1cto tu- . <;luasl todos esses officiaes 

Esta, a mais l':1portante corn- lo aos inquerito~ jU5tificavam o alarido da imprensa e impossibilita- sentará ped!do de demissão mas do en:t pelfeita ordem. vlal~rarn em. ~ompanhia das res
da do Estado ~Ivre de Orange, ram a sua rehabllitação; e esperará a constituição da Commissão de esse requerrmento, chegando ás MaiS tarde, o commandante peChVllS famlhas. 

teve lugar no dia 4 je Agoste. Revisão Administrativa, afim de que sejam apuradas responsabilidade mãos dum parente daquelle che- Magalhães de Almeicta esteve na Ta!nbern lá chegaram estes 110 


Treze dos ~onc~rrentes (Doze e a e>:acia applicação dos dinheiros publicos recebidos, pedindo, te r7volucionario que servia 110 4' Auxiliar, 0ndc foi apresentar cltal~ha >.' os gencraes de Brigada 

dos quaes rncluslve o vencedor, ademaiS, a suspeflsão dos pagamentos aos credores relacionados, gabmcte do general Setembrino, os seus passapurtes fornecidos Maxlmlhano Barreto e Monteiro 

u5an~0 pneus e ':lI"!1aras Dunlop) de accordo com a chamada lei Maneei Duarte até o final das não foi encaminhado ao minis· pelas autoridades de São Luiz de Barros, capitães Monteiro de 

ter"!1rnaram . a drffrc.rI prova. l' ~rovijencia~ sug!l:~ridas, quando, então, o Goverr{o Revoluciont- tro. .. retiral1~o,sc . em seguidJ para ;, Barros. Alla'."ira ~ereira, }osué 

milor velOCidade fOI ta~bem a!- no pronunciar se-a sobre o caso. Diante diSSO, a reversão se sua resldencla, en!' companhia do IGome., 10ao Sayao Lobato e 

cançada por uma machma equl- deu automaticamente. Todos fo- ex-deputacto liumberto de Cal11- tencnte Waldemiro Oliveira. 

pada com Dunlop, ram beneficiados pela amnistia pOSo - . ....---.------..--

U_ S. A. _ PROVA DE RE- franca, ~ão tendo havido, como _Nos primeiros dias da revolu- Divorcio no Uruguay 

SISTENCIA NOVA YORK _ não ~odla haVl!r, excepções para çao o sr. Magalhães de Almeida Divorcio absoluto-Conversão de 

lOS ANGELES. o eXilado de Bue:1Us Aires, que então recem'empossado numa desquite eln divor('io-Novo casa.., 


Detalhes de uma notavel pro- se persiste no proposito de cadeira do Senado Federal par- ~entu-Solicilem informações gra~ 
va de resistencia acabam de ser abandonar as fileiras, poderá no- tiu para o 5eu Estado, onde se tIS ao sr. F. Gieea Montiv~déu ou 
enviadas a Companhia Dunlop vamente insistir no seu pedido encontrava por occasião do gol- aosRrelfcscl1tant.es no B~aSrl5rDI.;, ~-
pelos Fabricantes dos Automo- de demissão. pe de 24 ~e outubro ultimo. Mem- ~~lIÓFp~ÜI~I~ca- CaIxa :~stal', 
veis Inglezes Rile~: _ -Acabo U. --...-.-.. --.-- ----.--....- bro. da SItuação extincta, ali foi A. Gicca Avenida Ri;CB~!~coO fY 
de CO'11pleta.r um rald sem para- lagEm a lua I Um eDisD~I~ mrloso e U fi h n dettdo pelo governo revoluciona- Sala 17 Rio de laneiro • ~I
das com hora observada de No- _ I I es pese uel 1 rio, Posto em liberdade após a . _.f.~'F 
va Vork a Los Angelos, no meu Para se conseguir será Ilte"essanle 50' NA' devassa na sua administração a- I . 
carro , mOdelo Riley Nine Bro- . . I 'I I' pres50u-se em viajar para o RiO 'fo'n' '.. F"R A revista das revIstas 

oklands_ Percorri 4.828 kilometros necebs1sano reso \I~r O Infor!'lam de Manaus: afim de apresentar-se ás autori- I . u :r~s'NLe~~, ~!,cie-S?'>re.eStradas boa~ emais 1.921 pro ema da gravlda- . ae~ r~latllra~. um ALFA/TARJA C'ARDOSO . ·· ' 'I -~s JOrD . 1 lidlad~eHsBn~alvla('~sS·iiiiiJiiH~iiiHI[BHa~8·8°Baio~8,mBasi'ikdometros em cammhos monta- de eur\060 ~plsod.o .verl!ICudo __ ---- -~---
nhosose cheios de lama, atra- Nova York 27 (Condor) - O por oc"aslão da IOslallaç!l.o F' ,------- - 
~. ca.n ....... mais ~e 260 cidades e astronome lo~n q. Stewarf, p~o-I ~o~eJIU~. "dod novo TriblllJsI .. r aconta,..dO em.. ,paga... .... oI-se s
vdlas. Encontrei uma tempeslade fessor da Ulllversld"de de Prrn- . N L1S IÇ& f) Estado. . , .' 

~ Moptanhas Rochosa~ e em cepton em uma conferencia que o momento da ceremonia, do Ho'tel 

outro ' 1ügar calor intenso de acaba de r!alisar, referiu-se ás ~~~ POPUla;: que subia as es- ' 

54~ '(0 c~isombra. O tempo pa- difficuldades que ~e encontrará Ih as, pe lU a alguem que 

e A CO~PÂNHI~~~ TR~~E~êí, ••LU~ 'i FORÇA~n coml?~tar '0 percurso foi. de para fazer urna vi~gem.a lua, p<!r- Ih~. ~t~:ssd~dum .1l l nço verme- Mas o hoteleiro .. na-o DE fLORJAI\lOPOUS, solr.clt~ , .~qs seus Clientes a fi

cinco dias, 20 horas e 13 mrnu- correndo uma clstancla de n J o, e e trepou 80 " 
 neza dea . partir de 10, de ' Dêze'mbro em diante .mantô\, 'que dá uma-media de velo-' '384.000 kilometros. . .. tl;llbado do .e~ificio, gnlgando teve pelos au tos .. , 

• dare~ saldar, os respectivos debitos de consurtto de ' cid. - ~!l<?!s de?eduzido °I Explicou que antes que o ho- o "frontesplclO, ol1dE:. sll .er- '. ~- , e ;.f~ze ,forçá.: e~seu escriptorio, á Praça 15 de No",em~. · tempo pmlid0-RPür. paradas foro' mem possa viajar âquelle planeta, gue a est&tua daJustlçll que ......~.. lI.o.. Pa~lo, 27 (C!,Ddor) - O bro .n?19 ,,.{sobra.do), o ' CJl!~ ,deverá serféito eiit~ 


hora : :' ma Que venha ou seja o de lÍão ..A&.SI!D' pclnpr!meirll vez; pUblrcar hoJ' etlltllet, cll.lado 

çadaI _ d~ :66<ldJomeftds por tera que serrfsohiido o proble_ve~do.u com o lEnço. .• .Julz.dedlreltodesta capltal r• ./. 

0.1 dloH lo cI l!j de ~1 mtz vetleidô, cótifôrtnt -a 
O como portou.H IlUChific4- pesar . riadàóabsôlutarnerite dú" ,li ,JUS!U)il .que (I çstrUllg 'lm- o Jr. lnary OU<Jd ... "N·,."tuW ~::,~~~ K'lItido, "" fueodo e'lJ'f'dir. C'a

mmk e nio obtlante I)tdurà rar1te 'grande .lúlirier()dé :;h'ora's bollta. fuacclonou m Maua- da pr .Id neta d. 810 Paulo 
 Para IJlendtr os ,eu. dia"nos Irqrur.ln da aOA DE
c=u'20 u~OQ'~~ ~dâ:e{:;serap()SSiV~l ' rióan~ '::I;or1~ad~ m~l:: lll~~!'~: :n~~ ~~~~~':~~~~.::II~IIIS. DE S. JOSE 00 ARRABALDt: DI! PRAIA COMPRIDA 

do. .,qui utlo ~nthu,bvttado. Mr Skwlrt dtdarOl.l ta bt • t' ada do oiboa da MI.l.IU" pcanor. d~ b. -, .bA.dan,doll Compallh~
E DA V1LLA oe OIQUASSU. rnanlrrM I 


di .p~ do C:I.O'O ~ edmi- que i annu~ di Jin,:sa: qalll era do mau., bula de.- ao Hot~J s.pllalda. 
 OI lI~wrio,. POSTOS DE COBRANÇA pera fKllitlJ' 
tal ~rYfÇO I>f ponto, mai.lÍutad~ d~ florbnopoli ...ridos pela C'x1raonflnari.a rtsi... parece proibir 6 . hl appUl'cldn, p la proprll l O. O Ir. LItUQI' <lu.cte, 00011UIO do CIO ' 


tenda <kmonstrw1L O carro em porq~ mormiam uphixlado~ qSo do I mpo. paor. 11m .partaID nto no bOl..1 
 Floriallopotia. t7 de Nocvmbl'o de 10')0.I~ btm wmo lodo. OS <:ar todoS..... IJUbRriros do . ' ..."0 ao .UI.Alldo lem '1'11,
rOI da lftIlCII RlIey 110 equipa- ctn adtando $er mais ~~ razer , CODI. 1(120 que I't"lIbell 

doi COfIJ pnru, e ~I cmPreio de foeutltl como meio lo", ao Ibo I r voluOlo, d Ixan 1 A OERENClA. 

DUNLOP, de proJIUIIIo. do • li ~aln. vario. vator n 'IIII••••••••E••••••••••_____ eM ,...,.... I ,oHIICo-. J 
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''Sta11dard'' 
ajuda a eco1zomizar 

USANDO "Standard" Motor Oil, é facil econo
mizar no custeio do carro. 

Sendo um optimo "tol1ico," assim como um 
factor de parcimonia, "Standard" mantem o 
motor em funccionamento suave e economico. 
Fôrma uma pellicula refrescante e adherente, 
guarnecendo todas as peças movediças e de
fedendo-as prolongadamente dos effeitos do 
calor abmsante e do attrito. 

Os consertos despendiosos e a conservação de
masiado cara são um peso morto. Alije-os. Dê 
ao seucarroa opportunidadedetrabalharcomo 
se fosse novo, usando "Standard" Motor Oil. 

Standard Oil Company of Bra.ztl 

"STANDARD" MOTOR OIL 

"'~).OK):();~);<)i..;)IO..~iC()c·KX..""X).'OC+t.~~GCl(.."{{~x.'OQQO{~)IOtC(~ CONVITELLOYD BRaSILEIRO 
~

i 
X 

9T110A~O ! 
Poupe. v. EX4~in o StHl dinheiro... 

Não se esqueça de que o seu carro 
lhe dará magnifí~o resuJtado si 
com8çRr. hoje, a consumir a nova 

"GASOLINA 400" 
t' a ma\s etonom\ta 

l\ ma\s Sot\e 

U18TRIBU1 UOIl 
Rua JoIO Ploto, 10 

"t t111tosão tall\~a 

Em vista da sua grande economIa, 

supprem~se, actualIJj~.:9te~ 


com a "400".todasas<.eIBPJ.'~!i~!i de 

omnibusda Gl).pital,.do Iõterlor, e 


Iclra ndé pó.tte doa nuLo dlr 

Flol'lnoopoll ~ 


Ma~.8sl José da Fonseca 
i:..u, abaixoal!ign~d?,)t~1ado oalIrido .ck barrar.... " philis. <.ra:~ 

do-me a cabeça e, conseque~c~ yttk•• ~ defiêarê..... 
por completo, pois para conoeguircaminhar tinha que andu á. ..apü;. 
radelas. conduzld,? por bra~o amigo; nao podendo lt.b.Ui..,> >lUi 
lconselhado por dllhDcto amIgo, a uoar o <anta e incomparavelioELI
XIR .DE. NO<?UEIRA>, do Pharrnaceutico-Chimico Joio da.. Silo 
va SIlveira, facando ao cabo de 2 mezes e com 3 vidros .6riaente 
do santo preparado que tem arraAcado da :norte certa, milhares de ~ 
soas, que bemtiizem á memori. do seu illmtre descobridor, cómple
tamente curado e com a vista perfeitissima. O que acabo de relatar 
~o:r:~~essao genuina da verdade, e a!firmo sob palavr. de homem 

Nao devo obsequio a quem quer que seja, para dar um a!teo
lado gracioso. 

O que digg é dictaào pela voz pura e immaculada da minha 
(onsciencia, que deve ser o lemm" de todo o homem que se preza_ 

Na" quiz dar este espontaneo altestado, ha mais tempo, para 
observar se estava cumpletamente curado, mas como já fazem muitOl 
a"nos que eoti:,," doente, e . chando-me perfeitamente curado, graç•• 
a Deus e ao IDsuperavel "ELIXIR DE NOGUEIRA». nao relutei 
em endereçar-vos este. Para qlJe os leitores avaliem o meu emmagre.. 
cimento, basta dizer-vos que de 60 kilos que pao~va, attingi a 90 kilo., 
Ieli, e salisfeito, attendendo com oolic;lúde a minha casa co",mercial 

Tenho 55 annos de idade e oou por demais conhecido aqui 
poio desde 1891, época em que vim de J aguarão, que e.t .beleci mi
nha tenda de trabalho. 

Podem VV. 55. faLerem desta o uso que vos aprouver easslgno-me 
Pelotas, 28 de março de 1918. 
Reconheço verdadeira a ••siguatnra de Manoel José da Fonseca, 

do que dou lé. Em testemunho da verdade. 
Antonio Rohnelt-3° Notario. 

«O ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pharmaceutico-ChlmlCO 
'OAo DA SILVA SILVEIRA é o unieo de grande consumo e que 
é encontrado em todo o Brasil e Republicas Sul-Americanas. 
POdtn'oso auti-syph ,li ueo (, ~ulti·l·hl;unla-

1;j(..o-Gl'nlld~ '!{~l.lIl':.tivo do ~mngue 

COMPANHIA DE NAVEGAÇão 

I 
n 
~ De ordem da Mesa Adminis' 

trativa da lrmandade .:lo Senhor 
Jesus dos Passos c Hospital de 

...........,....*. , .,1:\ Caridade, convido a lodos os 


,,~ I~1~~fl~OP~~~li~~~:p;Je~~r~:re~~ 
te, mez. ás 16 IWl'as na Sachris' 


VAPORES ESPERADOS DO tia da Caliledral, alim de r~ves' 

SUL E DO NORTE tirem-se de balandraus e incor-


Commandante Capella: Che- porados acompanharmos a Pro
gará do norte no dia 30 do cor-I cissão de Santa Catharina_ 
rente sahindo no mesmo dia a Irmandade do Senhor Jesus 
tarde para os portos do Riu I dos Passos e Hospit~1 de Cari= Grande, Pelotas e porto. Álegre'l· dade, em f'lorianopolis, 26 d~ 
Recebe cargas, encommendas, va- novembro de 1930. 
lores e passageiros. GlIstavo Pereira 

-- Adito. do Secretario 
Commandallte Ripper: Che-. -. _. --- - --...-~_.- ----..--.. 

garA do sul no dia 3 de Dezem-I 
bro p. vindouro sahindo no mes
mo dia a tarde para os portos de 
Paranaguá, Santos e Rio de Janei-j 
ro, Re~ebe cargas, encommendss, 
valores e passageiros. 

Aspirante Nascilllellto: Chega

rA do norte no dia 3 de Dezem

bro p. vindouro sahindo no mes

mo dia ás 22 horas para o porto 

de Laguna. Recebe cargas, enco

mendas, valores e passageiros.
--------- _._-- _.--" 

MISSA DE Ta. DIA 
CO.VITE EAGRaDECIMENTO 
HERMINIA VlEIRA 
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Por motivo de balanço Aos homens de 40 an.. 
- A umaman..... 

Casa Daura 


...' à~rua JO: !!,!in!O, n" 9 I
> 

íJur«nle esle~ihez olferece' a SU~"'9lstinct:. !regue~la ; 

com ;;Um '~foi'11iidavel <~sortime(ilto "de ' mercadonà 


recentement~ cJteg~do,.preços c;ue 

• ,jamaIS loram 'ViStoS . 

Damos 	a seguir os preços de alguns artIgos como 

. seJam: Sedas 


\ - ~> 	 Dóres Chron'l'cns 'na -Olntura 
Flllgurante de 'sédl 'eStampado. ultima moda metro 2~ Rheumatlsmo, Doi'es d'C cabt(õà,

FlIlpràDte de seaa 'liso com l,mOS de largura » 19$000 


Ir:scmhlaSeda mongol o aMigo Uso mais em moda 2O$OOú 

Crepe geolgete Francez em 10 cores 
 12$000 

16$000 	 EXPERIMEt~TE ESTE REMEmO, GRAlla
Caeh! de seda 

Crepe marroquim liso artigo eonhecillo 9$500 ?-Iuitissimos hn1llpns lhe cm·1:tr('lnn!t liqe .Ie qlIAe~


12$000 	 I1 th ' l' fl'· :-; I1(,VJ~. 11m f'lrnt"'4'imento ~~>comPfU Flir. •quando ch e.... I!:\ jn aOEl 40 
~~ra l i ~ Imra (·xi~ !liNI('i; I . por~r:i~~~~de;F~!~~:;! ~~~~scamisa em lindos» 	 anuo:::, n otam f)nj'" as {une- \ 01npr<.,'a. rá.n.!101L inseéd2id!l de fama mUD IIIt· j' ,d' l'l llô11 '


padroes . 16$000 ,,-(·,::'1n ~ lllll :l \.('1. " OIllC'AS "'1!'n
' 

Mousstline de seda br.lnca. para camisas vu com brllw:: u ~ . V.S. fi(';"! rA 8t<50m dial, lembre-sedo seguin_ 

h!';H!" l"om a. r.1J.lidc7. daI'! sua...~ 


" 1\,1114'1':1". (I ~t'U phllrmH.oon ..ico
binaçlO Tecido finos » (Itll! rangem." As aCl..i\'i J"M "l fO l:'l illr~lrmnl·n ,...,bre ao ex


18$000 	 ~~1~~"~~~~:::;~~i~::~~n~ii:~;!~ 
Bit t w1'&liiào "sOmt)\Ududes m entaes C:il ão ~nt(}r· ('dlt'tII'j:l cI: l SIl/t formula, im4$800 


Alpaca de seda e:n cores modernas !In ,'aiXII. ;\!em di~J \'cucle·I"c 

Finissimo linho belga legitimo em cores metro pP.('.i rl:u;~ o ~'lng np.I·! ('S !J{'~so. 	 l)rf'~:-tl l c!:\rllillCntc no cxt..firior ~,m"latas amaT-eÍlaSbDm-i$OOO 

~ol>r(~v&lu dorcs (:TO lodau 

Opala de seda em diversas cores ~15 pal't t::J dú cllrpo ~~ lh~~OI'


-4$000 	 t'::ll' 1"(!lIIt:tlio [' flUI a .IDlrantill de uma cinta jirifa';" TOWu 
Clll(! elll :t.\ hom.'1 V.ti. uof-n.r...


Alpaca de seda estampada em desenhos moder- deus (I" hexig:l q Ul' ('.:u:-õ:\ r:.1 '"111l.! I,.lftu~t;'nu lL fal..I.Jr· lhc 00111. as latas .sãO seUadii$)F!it 

nos • 5$000 taua a c!:!e:-;e (h! .o:olt~~:! . 19. Com .~~t 41 ~nr.l ntin, ntlo per· 


5t800 não é vendido a gTiI.'ftl.
Oorgurlo de seda ]~stc ('sHulo frC'qUt..'H IC é í~: :,:: ~ li,J,~ :I (!q\!:~ , ;~~tII~i:~nlrd~n~: 

Camtraia melo lIr.ho em cores 2$500 pro\,ocado p p)os nin~ pjlnlr.... Il~ '.\·it.t lhe dc"\-'oh'crno 

Opala Saissa legitima 3$800 que não fiHr:lm l1~m 	 8. 1-.1.lí,lc e 11. reliddlldc tomo o Recuge qualquer insecticida que 


fi7.~mm n out.ro!'!. Cusl.n.m pouco
Velludo brocbé a phantasia artigo proprlo para • pnrificam o ~anr.n~ df'vioa	 não conformar com a déacripçlo e fn7.cm IIlnr:willulN, mM osij",

verlo » Hf1 h'~i1 im:J..s Pillllnfl Do \Vitt acimL Sómente o F1it lecitiJao 


Velludo brach~ liso 

12$000 	 lncntr.:. rntl'()(~tl7. (·I1l-se 

10$000 	 venenos qu o C;luram con .. p!l.nI. ~ l{j n~ c H. Dcriga. 
st.antes s oiIl'imentos. 	 offerece a,arantia F1it.9$000Jersev encorpado em cores modernas DÔI-es na Cintura.• Hhcn6$800Sedinha lame em cores 	 REMETTA-N08 ESTEloati smo, ] lI ~oJllnia , n\~s:.400 COUPOH HOJE ME8MOCrepe inglez preto e branco al'ranjos Urinill'jns. T" ;-ita SII.... E.C.DeWln.ACo.LtL.
Merln6 preto do melhor artigo 2f8OO hilidadc·: pis (l:i indi ~· ios (Ocpto. U ft ).Caix.cIoC.n-do 


Crepeegypciano proprio para kimonos larg hnt » f1e 11i!lt url/ius no.<'I llill'l, Se· 
4$200 834. Rio &t J.PIldro. 
Qut!irnm (,Il\'inr·me. livre do3$000 ~nrnIJl C lll. l~ 1::',1) clCrepe eg\'pciano para ki~ono~ I.ar~ura 70 cel. » 	 \',H. : l ~r (\ rá. 

dl~r:C""~ I II , (oml'("IIIl('uIO dJ L~11m 
1~IIVcllll!~~er UI, t\.~:. ,li! tI !: l lt-'U. $em rlllU()t(:\ ... I '1111 1:\};\)eWHlIl4r~O!\
Voai ehifóm em cores afllgo flnlsslmo • dtl\'itln auh\.·la 1'f'{' ''!.Il":tr :1. :!ua. R iol\ t' ""nC;:;' ICII, 


Voai chifom com seda e a phantasia 4i500 fI.l.lhlc. \'igol'c "\-"il;tl ilh'!e. 


5$500 

}.~(,"jC" , .. . .... , .. . ........ ' .. ... .
5pX)Sedinha americana em diversas corres LEVA UMA GI\!!iUtTIl 
ESTE rli:nU:DlO 

EmleJ'~o .. ..
})cnnit.lft V.ti. q\H ) as l:'ilulae 


De \Vitt pan\. o:; ltin!'l e a.

estampados desde 1$300 o metro Jlexig-& o ponham 1\ t'o: lminho 


Possuimos um iortnidavel sortimento de voaes 

de recobl'ar .. 88.Údc. Para i880, 

Finissimas colehas de seda para cusal • uma 52$000 !IBJIiBHllBil~OgO~, 
Colchas Matarazzo pala casal em.lodas as c(.res: :4$000 
Colchas brancas fiara solteiro tecido em fustAo • 8$500 
Jogo completo para quarlo com 1 I peças » 52$000 

CI•••••u 

IPensão Central
Atoablado de linho branco todo lav l3do largu- • 


ra I m,5() melro 12$000 

A10alhado meia largura 1m.5O 6$200 
 Rua Conselheiro Mafra n. " Atoalhado branco e em COTes lal,gura lm.50 • 3$600 o REMEDIO QUE FAZ i:r-fmO EM 24 ItORAS 

Linho branco largura 2m2. artigo conheCido • 12$000 Preço. no Dislricto Federal lU. Florianopolis
7$500 o truco pequeno

CretODe lapa a melhor artigo larg. lmSO 4$700 " 12$500 o fraac:o crande Ricamente mobiliada com moveis novos e 

Cretone lapa largura 2m » 6$000 Licenciada. pelo D.N.S.P.•ob o no. 145. 
 com o maior escrupulo hygienico. Cosinha
Murim miss l:ibano igllal ao extrangeirlJ Peça 24$500 de la. ordem dirigida por perito cosmheiroMurim Silo Jorge artigo sem goma 18$000 --------- ---"..- - - --------
lIurim Lydia marca conhecida (Reclame) 23$000 
 contractado espp.ciallllente para que as re

Alvejado Virgem peça de 10 melros ( o melhor feições offerecidas a distincta ireguesia que
~Dg~~~~, ~@§.~••~.~O••OO••

arllgo . 11$000 	 nos honra, seja a mesma de completo a.Alvejado Familiar marca muito conhecida 10$800 grado; pois, não poupamos esforços em
Atvejado Ofliclal aUlgo sem goma 8$500 

i
: 
~ 

Peitolal 
I'elot0Jtse 

de Angico 
! . 
: empregar generos de primeira Qualiàade,Panno para colchão largura l,m50 (Pechincha) 3$800 

Cbitllo estampados em desenhos modernos 1$600 com ti severa iisca1isação do proprietario. 

Guardanapos para jantar Duzia 14$000 Aceitamos pensionistas internos a preços 

Ouardanapos para cM 6$500 lllodico~ e fornecemos refeições a domici

\;)} o habil clinico pelotense e di stincto secretario do dOIl- I Iios. Excellentes installações sanitarias com li 
, '. Tricolines, Zephir e Brins ~ ~eloYa~~tr~r. /IJ};~~Cc~sco dsim~~sP~~~es~~ssfn~I~~p~~J: &~~ excellentes banheiros quentes e frios. Quei- !XI 

IInlssimos tricolines de linho e seda em ralll dar-nos a hom;;, de Ilma visita, é af oPinl~c;:;o~c~~~aES'?a;~~i~.ra~e~~et~~icO Pelotense,: beJlo! padrOes metm 8$500 

T1'icoline de seda America padrão de seda 4tooO 1) o s resultados inequivocos por mim constantemente oh

3$:800 lj tidos com o .Peitoral de Angico . , preparado nesta cida· _ , Rua Conselheiro Mafra, 44 (sob,,,do) 

+.~:~~:;~: ~~ ::~: 1~~~:~ô~~tÔ~a~~~h~C~~~ 7$500 li de sc.b a vossa direcçllo. levam-me espont-aneamcnte oi pre I :;,


goar af slIas virtudes therapeuticas e a aconselha-lo cot!TricoUne de seda Paris artigo superkr 3$900 fiante em todas as moleslias do apparelho resplratorioTricollne mercerizado em cores garantidas 2$900 " acompaNhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce-se •
Tricoline de algOdãO em cores lirmes 2$200 " de um modo tão elficaz e prompto, quenão se deve hesitar • 
Zephir inglez legitimo 1$800 

Zephir nacional em cores firmes 1$400 • A~ff:i~d~i~h) d~iu:~~~e~~fIfg:d~~oh~~~~~~:~e :X~~~~1~~~: 0I 

Zephir Amerlca em padoes modernos 1$800 O estou certo de que o vosso excellente .Peitoral der An· 
Flnissimo brim de linhO creme para fern!>s corte 30$000 O gic~. ha de merecer dos meus collegas a mais largz vul· 

;~. .Brif!! branco melo Unhe para lernos metro 4$000 • gartsa~~;tas, 2 de Setembro de 1922. 	 ,. : 
Brim pardo collegial do melhor artigo 1'200 	 r,\ .e (Firma reconhecida pelo notaria A. E.Ficher). 

h" Exigir O Pelteral li, ••,el Pelllltsl •
Armarinhos e h.rtigos para homens 	 V 

Camisa de tricollne Inilesas 	 O Licença TI" 511. de 26-3-906 • Mocidade imp~~evi'dente ~.core. (Reclame) uma 15$000 I' Deposito geral. Drogaria SEqUEIU - Pelola~ . 
C.miau, de tricollne Rayé anlgo muito co· Em Curilyba na Drogaria Sicgel & Etzel, Minerva, Andre ,. o .sr. Vi'lor J. de Car•• lho, marceneiro de P. Ale. 

nhecldo 13$000 dI! Barros, etc. Em F'lorianopolis: Hoepcke, &: C., Rau· ~"'. inlelramellle b.h:l.do d~ um lado pnr cra.1 Rh~um.' 
Py,amas dI.' zephlr com alama~es de seda • 13$000. lino Horn & Oliveira, llodolpho P'.nlo d:lLuz, VI~va Ohris- hsmo, cOIUeQUeDCL~, d. syphiJis. adqwiri.da. Mo m.cidade,I 
Flnisslmas comblnaçOes de Gravatas e lenços • II 500 tovam d" Oliveira. ';m Jurnville: Henflquc Jordan" C., ': " Ice P'OC!e.r trab!t:iar ~ .'.IN ppvado de ~ustentar 
Melas de 8eda de fio dUPlo, lindos padroes par 31800: etc. Em Paranaguá Alberto Veiga «Cla., el:. . ',. 10l1li10", compl~lalJ:"te do",nilOooo. recorreu ao OALI!
Mélilsfiode escuda rajada. GranJc moda • N,OOAL, ~ , cem alV,ana ' Iruco. de.te, ru.ravill. t> 1O depurador 

ChItas de seda fie.. 'radicallltetlle 100m. Em "!luida poude tornar de....=.......a...............I 

Lenços Iypo pyramlde in~lez duzia 16$000 ~a=~meDle ao In ollicio de que h. m.ilo le acJ.an 
Lenços brancCiS melo linho 13$~ --~,~------------~~----~--------~ 
Cónl\rlnhos de puro linho um 	 ~ (I"irma reconhecida.)

2$500 . ftllIda\ w ~-. __ . b ,?ALENOGAL do !"ltO'l'el meltco e emincete,yploi' 
'li._pho ~Iez .Ir, Fred ' raco W. Ram."", e o _ia 1"'_

Armarinhos 	 • ~ ptlfif.icadúr do ...((ue e devido;i SUa sabia <om:=.1L OSombrinhas de superior seda com cabo volleado uma 3 __RaCl.C~JlDHcaDflo~. oA!&!~. __ .. Iiin~k de elemeDtoa dep,":.d~r~.. konico. iD.ade o or
Sôlnbrinhas com pann" superior 1::: .... _ • _ ......._. 
 • . ..... nea , t~~~ as ...cer.,: nuidi6c:a. ,enriqllece o 
~~~.~hJJI:;::::l:llanças com tecido a phantasia Duzla ~'. :="'" ..~H~:::.:=-~ '!.p. tOf1l~ !...rt,~c.laçi)es nUIVelO: lo.i[;.,., di Forço,ri:':. • ~oe para "'mpr. o~r lISO lodo RheumaCartrira.a IIe lloiWmo cromo com alça uma ·23$000 _"a. ",pilo" ............. 


C.nrI~ d. coar. .. • 1.000 &..--.... ..--.------ O. OAL , ()GÀL , cl~..ifica,do . :D. ,. C,"Dde , E~po,içAo 
aal ml mOlI Itt~Ç~O da Róssa ·fregued81par.a onoMOI"no ==:.;~~.." .~"%~~g l....u . 1 da . GeOle~'1,lo,~'no R,.o} lé' j . '';oi,o -:- ,PREPA

ck aonImc to 4t mtla de M41 qlle CMlIDOI nndM40 por Pfeeoa ••~.,.,....,.,... ' ............ IIAOO ICI!HT!c:Ó:onde 'receheu ' o "~.n.;. élévado prem;o "
_ .........
... ,.t""lII_ 	 ... , _•••""". .......-.1 ..... ~ ot: rfOt'!' ... . , 'Óliftç<'ltt ft,..; , ' IM' <. ~Ô'O


ÂCJpro'lrite. rlkr "otIII comprAI pata u prcxlmal 'Ho .. _ ....-.- ...,.,..,.. . --..••• "11. t.. aI P!..raac.i.,cIe".. b.o. F.1IOIfttIa.... .. 
.... adquiridO mr.c,dor," de Irando 1I1\11dad~ c por pretOl ..w. .........a..u .. ~..... :.. • o..cUI\l do 0. ... 1 d., R bli<1O Sal A_ ri 
~.,attu ... 	 ~.....:- • ...--.......... _ .......


CASA O_URA r:.::r-..~.=...utk--.""- IÃ"·o -Apr, D. O. S. p, D_ 211 ::- 2J1~17. · 
:.ft"C.7 A JOÃO P ::IN TO ~- e l' :;;=-.•lliii_iR.N. B. - DurllUe ,SI. IIIU • • ycDCIa. Ml'1O W&u .x~lu"'I"· 

__ I diDMho. 
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-----

decorre a viagem fi mllnifesfllçilo ~lJ~:f2m lJO dr. 
, , Reahzou-se· hMIm1 IInQ manilnt.çlo .., ai. úr. • r ...u R& 

mos/ qnê 'pela'\imponf'ncla do que- It' revnliu Ievt' o CllK'ttr ck 
uma veldadeiià êollUil:~o popubr.

A's ' 19 horàs'-re'ilhida"grànde Inultid.lo nu immediaç'!kI d.i 
Prefeiturâ Mli'nicipàl,foi orgariisado o pf~Jtito, 'omando pôlr1e nfl· 

Hio, 2~ (Condor) - A cor- ; ainda nito tem destino ccrto, le representações de classescom:seushespeCtiro.. f'ttlndar1eS, ~1I' 

I'(" ~ polldencia de -A Noite". i insistindo quc são preep-rius das ele musica c 'gra'nde mlssa de 'p'ovo> je ,':',', 

clt' bordo do <Alcnntaru- é a 1 condiçõcs nuancei· Antes de organisar·sc a marcha falou:: brilhanlcmt'llte o
18s suas ir. 

scguilltt·: i ras que o obrigará a. anga· lalldarcs de C~rvalho, que pronunciou enthusiaslico di,curso qu 


dkpcis do almoço, os pas- ! riar, pelo trabalho, meIOs de foi vivamente applalldido. 
",~:.",,· il'u~ d,:. "i\k!mtant". {.os-II subsistt'i1c i;l. . De uma das snccadas ~o clu~ 12 de Agos~o, · fanou a . senh.c; 
tU il;;, m v"nar ao COII\'l'8 do - . rrllha Mama de Senna Pt'relra, cUJa oração, fOI saudada 30 , termi" 
fl l: l'in a pn!'st'io. Outros en- I Rio. 28 (Condor) - O « lJJa- nar por uma salva de palmas. " . , , 
tl ,'g:H!I·SC li leitura; alguns, Irio Carioca., commcntando Obedecendo o ilinerario por nos publicado movimenluu-se a , 
1.;'.!'O1'. ao spot·t, e as senho- as hUDurias do general S~zP. grande r:nassa 5eg~indo p~la rua Tira~enles, e ao defrontar a sé. 
I';1S ('111 geral conversam. fredo Passos a bordo do AI- de da liga Operana estacionou de cUJa séde .falou em nome da 

O SI' Washington Luis. ho- cllntara-. diz: mesma o sr. João Biltencourt Machado, quc produziu uma brilhan. 
jl', pela primeira vcz, procu- «Nilo somos trucUlentoS' j te allocução. 
rnu uma c,adeira de viagem c j nem estamos a exigir fígados Novamente em marcha entrou na Avenida Hercilio luz fallJando 
8\~l1 lou·s<.>. SUPllUZ que fosse Ide todos os chnalhas que de um,) das ianellas do Instituto Polytechnico alli localizado os srs. 
parâ i1êscançar, nUls, pouco i se!"\'ir.nn! o antigo re~i!nen. I ciruigião den:ista Ary h1achado, Orfando Br:lsil, peJa Escola Pratica 
(](' poi~. Gcparei que trazia :mus d,:,:<,mos concordar qul' I de CommefCIo e Eurico Couto, pelo Gymnasio -José Basilicio> 
UIll lIvro e que logo se em- é , posltInllllcntl'. exar<'gado que em bellos improvisos saudaram a grande causa victoriosa. 
bre.nhava em sua leitura: Hu que.o hurp1io. do _Alc~ntara » Após, seguiram os manifestantes para a residencia do sr. 
mais de um.l bora qUI! le at- eslcJIl Il desfIar rosarIOS dl' dr. Nereu Ramos, onde o jornalista Os\aldo Mello em vibrante 
lentamente. Tive curiosidade qupj~a;;,. porque o governo oração saudou e envistiu o sr. dr . Nereu Ramos dos poderes de 
<'~ con~ecer o volume e pas· pl'OnSOrlO, recbll~do os ol~os representante do povo para em nome do mesmo dirigir-se ao sr. 
sei, mu~tas vezes. dt:>antt> do . s?bre o,; seus Cflmes e vII~ · general Ptolomeu Assis Brasil, interventor federal no Estadc. e 
eX-l?resl~ente. Dla~, mandou dar um pass€'1O lUanifestar·lhe a sinceridade do povo barriga-verde ~or tudt> qu. 

FIrmei bem o meu olhar. a Lisboa. anto tem feito em beneficio do mesmo. 

perscrutei, c! afina}, todo ~s- Para ver o T~,io•.querclll?;; Agradeceu o homenageado que em bella allocução pOZ em 

se. esforço naosabl.u em ,,~a!l, ser toler!!ute,. JU c ne~oc.1O relevo a altitude nobre do povo catharinense, obreiro fecundo da re

P?IS. era a hlsrorla de ~ao p~ra os antIgos legalIstas. organisação' do Brasil novo. 

!lhguel! N~turalmen:e a v!da Nao exagerem, nem abuscm, Dalli os manifestantes se dirigiram, acompanhados pelo sr. · 

do a~ebanJo, com 3: narrativa bancando marly~cs. 9u!lndo, dI. Nerell r~::mos, para o Palado do Governo, em cujos irlllnedia

emol\\'a .de _seus ml!agres ou na verdade,. v:ro v13}ando çl,es já se agglomerava granele multidão. 

a descrIpçao palpitante de alegres c salIsfmtos !'UlO ('m Nas saccac!as de Palario viam-se os srs. General interventor 

suas renlJ~ci~s. pé pelo Uso. A"i, Brasil, ~l1toriel ;:eles e gentis senhorillhas. I 


Nunca tIve tan!!) vontade n-'f-eit-all-oC-'I~aDno- -no- 'C Too'-u-I'on De lima das saccadas de Palacio fallou o sr. dr. Ner~u Ra
dl\l~" conhecer a v~da de Sã~ K g U gH , P I n:os, que [)roieril~ substancioso discurso sendo :10 terminar applau- ' 
• I",uel. O cert.o .e que a !~I. O -C~nlro Popular> real iz~, dldo com enthusl3smo. , 
tum pareceuTIm~l'essar PI~- hoje, á, 20 horas, na su" séde a O 5r. g'~ ncra l Assis Bõasil, interventor fed~ral, em agradeci- :' 
r;ent~ o sr. \, a~,~lDgton LlIls. -festa do Ci!!arnJ> , em lIomena- mr nto a mar~if~~taçào que s~ lhe fazia, fallo~ pond? em r~levo . as I 

a tC,nl'~t~OS~ ou ~ I contar de IgerH (-lÜS, mlbi("i~ias gauchus da i1ü$::,as i>t)~Slbllld ,h:ks e refenu·se COOl especial carinho 3 capital: 

um pc. I ICO que perI?anecera. eolumna do coronel Masso!. onde !li:;, e ter contemplado o arreból mais lindo de sua vida, I 

~lguns I~ezes, ~a_ Ilha Rus.a' l O prograrnma COllsta de nu. E tel~minou por con~citar ao povo para que o aj:ldasse na recons-I 


e:Im, Ull~ os gO\Jh • nods paSS~- 1 meros d~ declamação, canlo e trucçao m.oral e materral por que p.assa a nOSS3.p~tTla nest.e mo~ento. 
. os. 'IUC se . c eparura musica. O di scurso do sr. ~eneral Interventor tOI com enthus!a:;mo 

sempre . o ~axnlo't copsoJo Nelle tomam parte, a:cm do applaudido pela grande massa de povo que se comprimia em fren

nus.. pag:!ll?,s C« lIli açao e conjuneto gaúcho, tão apreciado. t.e a Palacio. 

C~I ll;:?,""\~~~ontramos SC;Il' da nossa plaléa, 05 srs. violinista Na manifestasão tomaram parte a~. _ bandas \~usicaes d o I~ 

pt ~<> u.~u I;n:".'iO, 9~alllucr que Raymundo Bridon e o pianista B. c., Força . Publrc~, Amor a Art(' ,c Unlao dos Arhs[a desla capl' 

s eJu. ~ •• o~sa slt!mçao, nas \Villy Busch, que executarão a tal e uma phllarrnonrca de São Jose. I 

pugmuB dessa consoladora RI/Opsodia 1fulIgam, de U'ôz; a TodOS os müniciflio~ se fi zer:llil reprl'$~n ta r. I 


Ob~u'l qU~ndO R<'> tem 3 alma senhorinha pianista Icléa Vir ir;!; DlImnt~ toelo o traieclo foram erguidos vivas aos procerc5 da; 

peJ~( a e peccad')::; e re- o actor julic de Oiivei ra, e o joven revolução l' aos Estndos da Parahyba, Rio Grande do Sul c Nti~as I 

11101 80S. . Salvio Oliveira. Gemcs. 	 Manobras, paradds, dansas, bandas. condecora
r. II~.;:·~ .. ~I~~rn~õ S~ll1~hu~'1 o jll zz· !>and jl/ril)', composto Os c!rauíi.:urs da capital adh~ri r~m ao L'Or tejo ill ul11!llando os ções, akgria, triumphos, disputa dE: todos os 

.. a, (n .. ~ ': lI~.llu<;u~_ c .hrl,.. de musicistas catharinen;:es re- seu s vehicu los com .íl arntJ ~au x· e aco m;nnhando prc~t,to. :; portes, e o rom,lnce da mocidade sadia e forte 

to e a hIS'O~t! dr S~o ?I!IfU~1 cem-cre,:do farã a sua e;tréa, Ao S~r ['~rm i n :l"~ a IlLlliif .~st<!c50 lIoll g rupo d~ popul'lr~s diri. 

qUJ (llsr'd 3bsl\nJg .~n ,ms abrilhanlan;lo a jcsta dos iYa- l!iu·se para 'l rtla /\:\:m~cll:ll l=oc!1; sub ; tituinJo o liome d"sta rua EM CONTINENCIA 

an a eu·) a o\'uO. . !UChOS. pelo do dr. Nereu l<,~mos. 

O Si' Pr3do .JuDlor raz A. b d d . d f 
Q 

..---'-_...~-------- ...._-_. 

~po\'t . Todos eSlrauh.avam o PI;blic~ l~n~ar~ il"ll:~~~~1' Ja ~Id; . H;.J '" n. "".~ ,..' .." I no,. o "dotof de desempate não PIO' 

Isolamento em qu e. l\Cara o do CCllt;.O ~H;W r.~ '~:;:,:;. ; ;\,~~ I' (I>:nJ, c (Ir/na alguma. ser (a· o cupido entre conlinencias como juiz de um genc I'u! Sez('fl'cuo dos Passos. O sr g; e d iYe er I '" \1 H.lU "" \; U;" .,. ô, ~ iA do pllr s. s. No entanto, apezar na match entre é. marinha e exercito. Um futuro ge'~ SI'. Prado Junior parecia sis Br~sil 'ev [t arut~ri~ Je .fs: " de kr havido encrgicos protes·a
Ignorar a prese~ça no .:-\1- rant:onvida~l ~s a a a fe sd 0_ -,,~ Itos de quatro represent?ç?es. neral e um futuro almirante numa empolgante 

cll:Jt<1ra- ?O alUlgo e antigo ta n·oite quI" a, ~arcite ost':nafsr O caso c. t.xter- contrd o absurd() e a ,Parcmhda- historia de jovens e sports. Interpretes: 

c ,~mJl:mbl'lro de ~o\'erno. calce ' pr m o i Ide desse voto, o pres lelente con· 


lIoj<.>, !'o\'ém, antes do al- r 'Ten; sido" de a " nato suml110u o acto, justificando·se Eirml'ge O'Brien e I-Ielene Chan!!!!!:..
l!iOÇO. o ex-prl'sicl<.>nte sahi.u Ide el1lr~das " Iall procur.. J, com a seguinte declaração: .Vo: 

~~IJ~~'~ ;~::~fll'~t.C d~ .~~~'~~~i ... C~mmlss~o ~e --reilUlfiiuef-1Sã~~~i~~~-:~bl~ad~~;at u~ ~~~: ~~as~~~t~~I~~;:~or~~~~~e t~e~1.~ _ _ _ _ :....:.__~:.. :',.:_':=..:.c,~""~.:':~"'1""~~~"'=_'!7.==~ 
Sczclredo~_que .fIca no lado . , 11_. ceira convocação ela federação dos Jogos.» no cooperando, dess~ man~ira, PAIfA GOZAR BOA 
(:';POS.to. l'mo. sei q?an.to ,~e!ll- mi~~~lIU;~~a~~~a~:n~~ aa '~~z~; Catharinense de 'oesport05, sob. Nós, 9ue não lemos particular para o "ngrnndecimellto do des· SAÚDE 

I''..' s~ .dc.molou, mus .1 \lsJla .' b _ J.. a presidencia do I' vice-prcsiden- sympathl3 por clube algum, acha' porto de nossa terra natal. 

11"0. 101 10IWa. ~~ vE~'t~~~e d~~r~~i~ls~çoe~:~~~ te em exercici.~. .. '!los que houve, de !a~to, parcia- . Assim, pois, as luctas despor· Os hygienis!:;/'r:';'m'mendam que, 


RIO,28. - A bordo do «AI- revolucion~rio elas auttridades Neôsa reuluao foram dlscul!- I!dadecassando o dIreIto de v?!o tlvas quc se desel1~olarllo, futu~a- pora gozar bôa salícle, de"e-se variar 

,:a n~ara" a passagem da lin- c:ivis e militar~;' elos diversos assumpl~s desla· a representação do do Herclho mente, _ no ~stadlo. de S. LUIZ, semp!e a ,alimentação. Não .querem 

(~a ~o equad0t: foi ['em alte- A commissão reunir-se.à ás c~ndo·se, p~la sua ~lta, Impo!lan- l~e~:n~~~~~~n~raPflderes á re- ~~o ~~~~v~~s ~a7~~~;o q«~~~7e~I~~~;s~rd~~i'::: ~~We ~~~[ff:~d~e .,:;. 
~~~bli~n~e d~:;:~~do~o morno ~~s e se~tas feiras. ~~~ ~oq~~~;';~~~t~ad: ~iJ~~~~a- p O pre~ident~ e s .~s demais bra~co>, de 1.925 e i~discutivel- ~~~,"~I~~ ~uott~tr~:P~!:,s;e~:::ti:m~~ 


O tempo melhorou bastan· ~ VIda SOCIal r~ Com referenda á palpitante r:nembres da dlrectona I?resen.les mente os 'vlnte-e-dOl~ de ouro' semp':.c, o. m~smos pr.tos, hoje e ~_ 

lI? que [ez renascer a espe- !jJ materia foi postv em votação o a assl:mbléa não podenam, Im- da actual temporada. m.uha, ~ ass,,!! o anno todo. Um dIa 

l'a'nça de um melhor e mais rfJ • - 1'1 seguinte projecto: li terminação parcialmente, servirem de juiz, Ai!l~a é tempo para I!ma re- ~~:h~~1~0 .~.fc~!o.,~,~~a;.[:~~ b~: 

convidativo termo de viagem. !jJ_~ • .~ do campeonato com o turno, ou, por terem vota~o. !?ómente u"!a conclhaç~o honrosa. Nao dev~ ne e legume.., e assim por di.nt~. 


Accentua·se, sensivelmente, enlace M~~elra Mata-Na- á continuação do returno. solução conSCienCiosa p~dena haver ammosamente entre barn- tsio porque, de certo ,,!odo, os .ali
a misantropia do ex-presi· tIvldade O presidente da assembléa ser adptada, e mesmo apphcavel ga verdes mento. formam n.o org.lIIsl~o residu· 
dente Wvsbington, ql!e pro- Real.iza-st;, hoje, ás 21) horas lembro.u, antes da votação q~e ao caso. a convoca~ão. de uma , ~~s,o! ~~'r~":d;i~~~va~~'!:~n'::::'d~~e'::;; 
cura estar sempre Isolado, na resldencla dos paes da noiva a continuação do returno sena assemblé~ extraordll1ana com o Consta que o Tamandare f. se. por isso, varial.os alim d. -dar .. 
principalmente depois d a á rua Trajano n' 19 o enlace contraria aos estatutos,visto que comparecimento de todas as re- C., leal adversa rio do Externato tempo a que sejam convenientemente 

, 	longa conferencia <le hontem m~trimon.ial do.sr. M~noel Mo- o ca.mp~onato terminaria em fe- prese~tações. . f; ~. vae .Iazer um appello aos ~~~:i~~~~ o['.t~ va~'s~ :e°ni;1~~::: 
com Jos.é Pessoa de Queiroz relra MUla Jun!or, dlre.ctor do verelro 00 anno de. 1931., qu~n- Indignados com haVida os re- d!ssldentes, procurando harl11o- as c~stas'. Olftro cOllsetho é usar.se 
C , Antomo Prado. . Posto Zootechlllco .Assls Brasil~ do o mesmo deveria expirar am- presentantes do Externato e de nlzar a questão. em cerfas époc.s do anno, sobr.tudo 

- . Não causou muita estran- com a gentil ~enhorinha Laura da este anno. Hercilio luz protestaram energi- quaodo apparecem manifesta~:" ar-
be za a noticia' de que o pre- Natividade, filha do sr. erygenhei· Encar:ninhadaa votação ver- camente, abandonando o ,Iednlo, , , ------ ~~i~~td',; ~,~:co':':r,~:~n~l=~~:~~~~i 

e dente ·,deposto havia recu- r? .geographo João Bap~lsta Na- bal opinaram pelo turno, os no que foram acompanhadas por. Olfieises da Fo~ça Pu.' Casa B'yer.Meister LUCIU., rerommen' ? 

aa~o - rll,~eber O noiavel ps:y- tlVld:lde, chefe de machlllas do c!ubes. Ex!ernato, .Indepe'!oell ' membros da.,representaç.ões do . ,', • _ . . dado· por m.dico~ de ~odo o mundo; .#' 
cblatr~ ·" polone~, MauriCIO paQ~ete -Carlos Hcepcke.> ela, .~thlel!co flonanopohs e Independencla e do ,BraSIl. ' .bliea ., que"ped/Tao como sendo ,o mal' cfllcaz.e bem 101.. , . >, 
U~nstem, 'que; amda no mez Servirão d~ palanymphos por Herclho luzes te de Tubarão, não O Externato, campeão do tuf· •• refórma rat'o r f ·- '>(1 " •.,;. '~' .- J . ... 

p~~sâd.o; :" eB!eve no Rio con- p~rte dú noivo no civil e reli- sendo contado o "seu , voto, 11.0 e act~al. pont.eiro ca labdla, > '("" .... "., prev:ri~d:' !~a. :,e~inf,?~::~~~~~~ 
' e renclando;" com applausos glóso os srs. 'Pedro " Cunha e apezar dos ,seus representantes resolveu,deshgar-se da . C. D. Sab·' ,",' b ' I ' d ' toda conve dé , usar ,o,;;Ht:.o 
d~ ; A'c ildemia ,". Nacional de sra. e Lindolpho Vieira e senho' terem plenos". poderes para ,tal lembrarianios ~ao l dirir~les lo .e;n~s " ~ue, Serev~m.enJ ,.1a· phan, .acima r ri40 para "livrar.,o: ar
MedicinA. ' , :" , " ,; rinha Alice', GónziIga~, respectiva~, fim. Pelo , returno ,:. manifeSlãrani: da f . . C.'- O:',quc" a: rc:tir.tdll do r . en la a ~na .. cre ana ,o ' n- jlan••mo dOI> ~su.Ue aceulM· 

Hõuve quem comméritasse ·mente e 'por da "·". noivá~'ino; Civil Athleticó cathiri~ " Ficuri' Exkmato InípÕil& no enlBqI1e- :~d: ~stiça l~'W', req\lJ"r w. 

mald1f !IImenl., ti ' ..eto' "dê; . )c- o Ir. Cano. l rilllt'f c: IflL e no ~ftse e "vali)'. O Brat , de: TI- ciInt"1o do ~portn em nol" Pu. ve~ lOael ~__ at· .-------- 
prc Ideule ler." oppo.to a rd 5l'io$o o sr. comlNnd "te fuou. ,«>Iou, IC:OOo ~lcado., tcn& NIo pode: nqar. o que IC" ÇII b6icI requtrrndo r~..,..rru.. Cine Va ried de$ 

uma aud·enetll do profe.-or lui& ADlonia Oouvei3 e. srn- por tC1~m $nI$ ~esl':nbnles ria lrrisorio, que o ilorluo dub - St.l tc.rtao Illl! -? A',2O bOUI em pC\DIO o CI. 

d P chlntna por fler o liceu horinllll NorlTW'lia Mucri votado diwnamc'nle. d<lt -moço. de ouro- ~ O mal. Dto VUI.dld... I'xlllblrl o ••· 

"ccl elllc -.uJet- para ai· TI2I1J'''EHO .. Ruullaodo 11m empate, com q~1J e o IMI. rqH'C'Jerrlllllvo 11101 prqrr.a2lD"0 prc." 


5"umptOll de lua OIpoeiabdl- L-nn pdÍll .0 p(e~~nte dnemp.llM. de nosu c.pír. foi o dllbe Camisas de seda de d. !toOO , pllltl.; ' PeurrlDO 

de. Vende-~ bonito terreno no ["UI, na Itluaçlo em que "t~ ~ que conHf\lll., pc:.lf'lIndc .ym- ""rlados p dr.ll.p'.s d.. _ .......- 4ra•• 4. -R.

O x-mlulttro da Guerra melhor local da rUI Prnldmle coIlodr., panartdo a PR'llden- ~thia e prntlvlO de que aou." U dlc>. 001D Tom Mlx • o '11l1li 

continua recolhido, qulU! la. Coutinho. cI& ao $ead.rio rc.a1, para vo- kYar ao ~ ~ha. do esladio o valOU! ~. I p.,le, • A pUld. 

\', lvcl 5culfo correol "Inda InlormlÇGn com Edu I r d O Lu pcw do.. relJfhc:"~lIu I ... DOMO ~Io IOCIII. COQ e.- 111111 ~I .Ulllr de I! eI. Ko•••bro lO 

q\lO ,; ....... leHlndO, Hom. cIvtM • do br..... conin O.. ~ • do ...... I..... "o di " •••Iro • • 
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