
~ ..~~iãO Revolucionar.ia ~Df2~!~t:~ ~~~~~~ Um suicldlo na rua a EUSIARIO 
. :", c:Jé':, São ' Paulo I':=~~ ~:~doãr~ Tiradentes p~~~!t;!!~

em ~omnIaKG'I .os muddatM ..rio 60 ............ ..... 
- ::U:- . gaúchos ,da columna do cri. ca~ 40 ,.... ...,.... 

,U. ilCisill ' ~i~lrs"dG 111IIr31 -M,illel Costa ~~s;~~~i~~in~ '~~~~l;;;;T eseo; "Um ho",.do .".,_". /IH I."". _ • Morre;' - • • _ de .. 
'. S. Paulo, 28 (Condor) - Com a 'presença do general Miguel Ihldos numer~s·.de?muslca, can: 1II:1d.1I ."fo-_~-.. dado. betldo por ............ 


Costa, inaugurou-se honlem na séde da Legião Revolucionaria de to e sce,nascalplras que,' agrada· , . _ ... - &oe ,117&1- • ___o .... 

S. Paulo, no Districto de liberdade, Ao aclo e!'livf'ram presente!' ram mUlt? . i Ha . muuo.s . .DDOI obe,o" l e ...olum&lldo o leU IOnrl· lortel, M" . ... ,.- q
grande numero de senhoras e senhoritas além dos membros da Os gauchos cantaram o .Hyn}· aqui de H.au. (.SaI.roAO).. o.e... nto, IOD,' d. t'ApoM O ela .1 palu,..... 'll~ 
commissao districtal. ". 110 João Pessoa, recebendo fa l'.;'. operario Pascalec Annare, mha. leU QDico IC!Jli"1'o eram OI CloMeIllOl d. 110_ .... 

Nestaoccasião o general Miguel Costa pronunciou o se. tos applausos. ' que a9u.i fJ~?,!l~ ; ~,'l!i..!!ç~~!Il{ ,~e,~! nelialao. Lull e F,.. 1r0l a t~.1&r1'1D d.......-I... 
guinle discurso' O sr. professor Raymundo deixando em /. 8ua ,'Plltrla';J acI8co, ClIl!",O &C'olllp.llh.vslll dOll ..biol o ....., lIeor qu• 

•Legionari~s da Liberdade: 	 Sridon ~xecutou ao violino ·'a esposo recolhid!l.tauní1~!ia; n~'ií.t8,e.~8x rato- puHIOI. 41a • dia. 1111. abria o fU.al•• 
A revolução continuou cada vez mais disposta a não con· Rllapsodza Hllnga,ra, sendo a· torio por 80f,r.erde" des~" ul~ Hojê ':mlis\ooli:meÓGI u I> 110- H. Inda oltde nIlDorep". 

sentir que se desrespeite, depois da victoria, :I vontade do povo . co~panhado ao plano pelo sr. librio m~nt~l. ... '. ,. c . rasoda manhã, ; ,3 ~'~li1pfegàda do a mlellla. de ' ..;>re"'O·" 
E' absurdo suppor que ~ re\'olucão tinha sido feita para substituo Wllly Susc~ . . Os prImeIrOS .annos - aq~i sr. 'Pascaleque pernoitàva IÔC'I, orfam liberaI. D~.. m~'" 
ir homene. Só as idéas nos levaram a dolorosa luta fraticida. Re· A senhonta Hdda Dutra c~n· passados, . apezar , do " solrrl- dirigiu·se para 'a "c'ásà : dê'~aJ .f:a. JC!!lda oude , alJaIaa.... OI 
CUIT, neste momento: seria trair os mortos. E os revolucionarios tou o A_mor Pagão, com mUI!B mento que I~e angustiava a trio e hateu a portáafimdê ':.dár .~lIlx,otin,,1 de que elle •• a,.
respeitario os sacrifícios dos que não ouvirnm os clarins da vi· express.ao e graça.. '. ~ma por deIxar a esp?sa inicio as fainas diariãs. . Nirigileín ,pr~xlmaY. ç..... coaFOr • 
ctoria. Ao lado delles. é mister estejam os legionarios da revolução. Ao plano, fez·se ouvir no Mf~ dlstu.nte, foram de relatIva lhe respondeu? .: ..:;,.,~r, i artilharl. aro-a. 4." o..r-
E legionarios só devem ser aquelles que, não tendo podidc ~x· nueto de ,Paderewski e. na Val~ [elicu!ade. . . . ':.- t~ '~ehÍltct. Lvb cnapo, 0
por o peito ás halas dos tyl'2nnos oorque não havia balas para de Chopm, a senhonnha IcleR Mais tarde estaheleceu·se t Espreitando pela fechadura no· bmpio · pt~DI. , .I..._c: 
tanto juram submetter·se a todos ';s ~acrificios para que não resul. Vieira~ r~velando·se a pianist.a ~om ?fficina de funelarla á e~~o~~~,,!':.~~a~~f~~d~uTÍ pa~:~ .q!?!!.~_'cf..speJS1''', b• .,... 
te ioutil o sacrificios .de tantas vidas. Unicamente este~ podem conSCienCiosa que todos admt· rua TIradentes n' 25, onde a redor da referida casa o tral"gl~ta.. eo••, ••1. • 11".,.. 
formar nas nossas fileiras ' . ramo custa do honrado trabalho I d' I ti' " . . aarios.. pel.. ,colu.DU da. 

Os chefes da Legião Revolucionaria de S Paulo sairam ele O jovem Salvio Oliveira, que é cODseguiu regular economia h 'clme I~ dmen e Devo~ ao co· gén&aÇãD;cé ElJ8làrlo Qal....~ 
seus la~s na madrugad~ de 5 de julho de 1914. . s.~m favor uma revelação .de ar· em dinheiro. ~n~on~r~~:d~ :!;"'ic~a~~, ~ue ~ Iba , conqui8!O~::!lu" ambade. 

Alfrontaram depOiS da grande hatalha que se fenu ne~ta ca· lista, dansou com elegancl!!.e ai' Ha tempos uma sua filha C d j ' b d ê t d que ·nAo' s. ·..D!erT.ram co.. 
pital, a agrura da campanha do Iguassu, onde, como elisse Assis te o C~ar.tcston! sendo obngadQ, casou·se co.m o sr. , lJante ~ e cu a an a .~es re, ~? eorpo iâànlmado do 'fale 
Brasil, .cursou a ~Ima brasileira>. Percorreram ,!,ais tarde o paiz so~ .a IIlSlstencla dos applallsos, Corradine, flcan~o re8idindo ~oeest:ci~~ved~~a~~~:~~~ ài~. lDel)mprdlelidl~ó. 
em todos os sentidos numa marcha de 24.000 kllometros, lutaram a bl.ar. em sua companhIa. 'd á P r' C"I '. Duarte Schutel O . AJln>do 
contra inimigos definid~lT'.ell tc i~fc~iores. Venceran~ a íome, a sede J. F.cz a sua estr~a o Jl1zz:~alld ~pcZ3r do. !lPl!arentll ale· ~~::'es t:~~~mI~d~:l:~ ~~~~: ~lb::q~erQuefor8!D . e,ss,ell n· 
a peste e todo o cortejo de nusenas qlie caractenzamm a guerra unty, composto de muslclsta.s grla Pascale 8offrl8 8audades d . ". p eis amigos, nAo .cODle.Drtlldo 
civil. Bateram'se até o total de esgotamento ph)'sico dos seus ho. catharinens.es. de sua espORa e em 16 de enclas que o caso eXigia. qUê servissem de " paSto ... 
meos, que immigraram rotos e famintos com o corpo coberto de fez muslca magnifica; colhen· N.ovembro .de 1922 tentou suo O sr. Pascale cO!'tava 6!? allos traças Oli ·versos delllile',I'aaa' 
cicatrizes, mas com a alma cheia de esperança, do farto~ applausos. cldar·se Jogando·se ao mar, de edade ~ era m!llto relaCionado lar jornalista·lypo!O'apbo~qae 

Manoel Pires - o primeiro revolucionario que em Itararé Os gauchos apresentaram bel- s~ndo salvo pejo sr. Rapbael nesta capital, deVido ao seu mo- compunba . sem origica" e 
trocou balas com as tropas perrcpistas, hoje integral e realmltnte los numeroso Dlgiacomo. do de VIda c~rrecto e goza"a ~o com tal maeslria, que á CIlIl 
irmanadas às nossas idéas, exclama\a: -- «Tenho o COr)lO furado O seu Jazz· balld executou sen· Do casamento de sua filha melhor conceito no commerclo lorla dos principaes redacto
como um paliteiro mas nelle ainda ha espaço para novos ierimen. timentaes peças, como as Valsas com o ~r. . Corradine na8ce· desta praça. reB do orgam liberal 8e ·a tffl· 
tos•. E esses elle os obteve em hararé, das 3 heras, Noite dI' .L/ltlr e aram dO!8 filhinhos que er~m O suicida não deixou nenhu· blõlJm 011 8enS artigos. . ,. ,.: 

Nó eshangeiro, senhores, os chefes da Legião Revoluciona. marcha Saudades d~ menllO !er~o. a alegrIa do v:elbo ope~arlO , ma carta explicando os motivos Conta·se que, umã vez, n . 
ria de S. Paulo cemeram o pão do exil;o amassado com o 5uor João Moraes e Rubem Oliveira mas, não q'.'i~ a fatalidade que o levaram a pratica de tal terrompêra Duarte Scb'l tf'l 
dos braços exhaustos dos combates. Nem um minuto siquer pas- tr.ou~eram a platea em constante quc essa rellcld~de se pro· acto. mas é presumpção unani· um artigo para atteDder á"um 
sou sem que nos lembrasse elo povo que soffria para além daquel. ~.llandade com as SUlS scenas lo.gasse, e, s'.'a filh~, esposa me de todas as pessoas das re· cliente que lhe 3011cita~~ 
las fronteiras estranhas. g~úchas, sendo muito 3ppla u· do ,sr. C~rradme fOI tambem lações do extincto que elle foi le· com urge nela a sua preSen7 

Emfim, auxiliados pelo Rio Or~nde, por Mina, Geraes e pela dldos. accomettlda d~ grave eoIer· vado a esse gesto pelos solfri· p'a. ' 
Parahyba, aqui chegamos para vos abraçar, encerrada a marcha O .sr~ Osv~ldo Ma!tos ca~tou midade mental. . . mentos moraes que ha tempos Porque se proleogasse • 
que vlstes. ao viola o vanas l11odmhas, blsan· Internada no HOSplCIO de lhe enfraqueciam (I cerebro. volta do buw8Ditario médico < 
. Se tudo isso, se todas as prcva da nossa ''Sinçéridaele não do algumas sob a insistcnçia dos Azambuja, aUi permanec'e , e , O seu enterramento realizou· e se 'iz~R8e neC8888rio adi; " 
vos inspi.aniconfiança deveis subs titurr.nos · applausos dos espedadbre~: o· 'pobre ' velho, ·que era ·iIft'I ·se hoje:í5 15 horasno-.-Cemite- antar o '·sfr\<iço ,.cle",OQJapoIli,,1' 

Se prderis os que commodamente, tr3nquillamen:o Stl dei. ':- concorreilcia foi bem regular bomem robusto foi pouco a rio tlas Tres Pontes, com grande ç1lo, QUintanllha terminou '. o . 
xam o conforto de suas casas para explorar ef11 discurso5 de pra. rdlrando·;;e do Cmtro com a pouco perdendo ai; carnes e acompanhamento. artigo. que era umR ansly!te . 
ça publica o sangue dos nossos cc.mpanheiros, 3s vidas dos :l US' mais grata Impre~,;ão da hella -,-:~--:-'-----~--- IIIIdlllI CltUPI"1I1S1 fi aos ultimos acto" do~ presi
50S irmãos, esmolando votos, ficae com elles. . . festa. D;:'• .-,~~~...... dente da província e o fl'Z 
. Pensa~, porém, porque todo brasileiro deve assumir uma at. .._.._-- _ ._ - . ~~' .!?'j~- de tal forma qce.. ,,", " " . Duarte 

...tude cond!gna ptlo menos com a grandeza geographica do Sra· Festa de Santa . LeInI Scbulel, desde aqneIJe dia, as
sll. Escolhel bem. C Ih . 	 . .. soberbado pelo8 trabalhos cU· 

Lembrae.vos que cada povo possue o governo que merece. a 61'Ina 	 Como. IIOIIC!am,?s hontem, se· nieo. a outrem nAo transmit
. Reflecti anles de aceitar o .dislinctivo da Legião. Elle representa o Re aliza.s i". amanhã. na Cf.\· Cine Variedade!:' rã recebld~ hOle, as20 horas, pe· lil! a sua ::ua!!,istral penas de 
fuzil que vos complOmelteis a empunhar caso desrespeitem os vos. Ibt'dral, a res ta em 1011.,,01' de A Em[lr('z~ A. Mallos .~zere· ~a Aca.demla Ca!htannense de le' redaetor·chefe. 
sos direitos, caso falseiem a nossa revolução. Santa Catha ria ;;. padroe irl\ do do, em uma ullica sessão às ras ~Joven escnp ora .collterranea J. B. 

O legionario tem que confiar no seu chefe. Tem que cum. nosso Estado. 20 horas em ponto, levará a ef. Maul !! de Senna Pereira. _ _ . 
prir as <!rdens que recebe. Haverá missa pontificai ~s Yl'ito no Variedades o s{'gl!in. Conforme o protocoll? das s.o· C Uma ca-

CUldae que se não pw!ane esta casa. Evitae que se al istem 10 hor as com sel'mão pe lo le programma: -Malarazzo lor - c1edadd ~Jyn~eneres. apos o dls, ompra-se "8 peque
-i individuos que se mascaram de revolucionarios . Evitae a deiação revmo. d. .Joaquim de Oli· MI. film natural em I parte 11\ ~~r~f t Ir~drefrepre~entanth d:, na com quintal informllçõe~ 

c-~as assumindo a responsabilidade da denuncia, accusae os trai ' ,'e ira, Arcebispo rnetropoli. «Dupla de Almirantes-, film \10 e ec ua ~ f e, emet1l:;a <;at .aJrI' netas redação ' 
dores para que recebam o castigo necessario.. tano eese que servirá para desopi· n~n~e,.~au a .:I.a.~ aca emlco o· ______. _ ____ __ 

. . A's 17 horas, sabirá li pro. lar o flgado e nos fbzer eSQlle. s . OI eux, p!esl ente ela egre· OS NO\IOS HORARIOS
O bombard21O do \ Envangehsrno cissão. indo li imagem de San- (,er porum momento das agrll- gla companhia. ., ' . \ ta Catharina n '!!m carro alie· ras da vida. A sessão !eahsar,se·a ás 20 DO CORREIOEstrelto Igreja Preshyteriana In- gorico, puxado pelos congre. _ horas, no sa~ao ?e honra ela A, · As secções de expediente da 
O sr. Eduardo Nicolicb. re· de d t gfido ~. C' Id J s.embléa ~eg!slah~a~ posta . gen· Administraçã? dos Correi(),; pas

pr8&i!Dtanle commercial nes. A h- ~en. en ~ , No prestlto formarão todas me ea tllmente a dISpOSIÇ30 da dlrecto- sarão li funcclOnar. de segunda-
te Estado, recebe~ do lir. com· 191 :~a~0~s, h~~~~o'c~ftol ~ e ~~ as irmandades e congre. Homenag~m ao .sr. gal. ~a da Acadimia pelo SI general feira em dean,to:, das 8 ' f2 às II 
mandante Helveclo Coelho Ro· gação do Evan ello em o spl- gações c to::arilo quatro bano ASSIS BraSIl mtervento~ ~deral. . I 2 e de .\3 as 17 horas, 
drlguell, O segUinte telclI(ram' de cultos da : I~reja Presbyt:ri:' daR ~~ musica. A Empreza Abrão Buatim e ~~ao e PII~lca.__ _ __ Os gUI.chets de venda de s~l. 
ma:. na Independe~t.., á rua Cone.. O ..lInerarlo, esle anno, é o filhos, depois de previo enten· Escola Remington de Flo- los ~}egls~Q d~ c?,respond~ncla, 

«De8v8liecldo agradeço bon· Iheiro Mafra, 23. • segul~le: Praça !5. lado . de dlmento com S. EXB, oflertlce· rianopolis annf.Xa . Es '0- fUllcclonarao, dlanamente, oas 1 
rOBO telegramma que rcce· Ao meio dIa reunir.se.á a Es PaIBClo. ruas Fehppe Scb.ml- rá hoje uma se&são 60 Exm. sr. I 'p . . . a c. ãs 20 horas.. . . " 
bi do valoroso povo cathari· cola Dominical ara estudos bi~ dto DJ~odoro, 28 de Setembro, gal. Assis Brasil. dlgnissimo D r~tlt:a de CommerclO , A. thesourana emlthra e l}3ga
Dense. Agi de accordo com a blico, em c1asse~ Arc,ypreste Paiva, Araujo FI· Interventor nesle l~stadQ . N~ sede do .Centro Popula~, ra vales de 9 às 1t e de 13 ás 
minha conselencla, aSllumln A licção e . b 'd gueiredo, Padre Miguelinho, Serã exhlbi!!o o lintlo e com. gentll~ente .cedlda pel:! sua DI- 16 horas . . 
do 8 altitude que os bra8Ile!· de Zaqueu, ~ r~~bli~a;~ ~e J!ri~ Ao!!i!~ GaribHidi, Avenida movent~ Iilm «Hombro!l de rectsna, reahsa·se amanhã às I~ Ne~se mesmo horano ser~o 
r08 de norte a 8ul me indl' có. Herclho Luz" Ferüando Ma- Heroe- em delicado Ir abalho horas, a entrega solemn~ do~ di' recebIdos e entregues os reg.s-
Clilram, ,Affec:tuoIBS Baudaç~· O testo aureo encontra.se no cilado, Praça 15 e Ijlrejn. do me~mo I!enert' de . Nova plomas, de dactylographas as _a. Irados com valores. 
es. Helvecio Coelho Rodrl' Evangello de S Lucas cap 19 O-- li I Palria' que lanto e"itu alean- lumnas que se submetteram ..o 
lue~.~ ' verso 10: '0 Filho lÚJ Home~ veio IlBUD UlPril8rl. llo nfepOeg. çou. ' exame clfect~ado em ~2 do cor· I 	 I·~~~ 
- -\ buscar e salvar o que se flavia pel' . U A funcção de boje, no ldeal, rent~ na E.s\.ola Remln~on de .......1.. 9 
", I Ilr di Dlsll'ldl Federal 	 ann~x~ a ~~, • . . •dilÚJ.. 	 com a honrorosa presença do 5 fl0l'!anopohs Escola , .. i _. ,As 111 /2 horas reunir,se-á a R' (C . Exa será um especlaculo de alia Pratica d~ C?merCIO, e !lue for' I ... IUnião dos Escudeiros da Fé. r' C' r~8 , ondo!) - O <!?Ia· significação social e lerã o com. mam a pr!melra turma .dlplomada 


AL/'AlTÀR/À CARDOZO -. Todos Sã? ,cordialmente ~~tici::loca publica a segumte parecimenl.o das nos.'1RS mais pe~ r~~~~:d~:rátabe~~~~to.. 

_'" , , " Ier:,"vlda~os a assistirem as ren- :Segundo eMálllOS iníormados, alias aut"rldades e F.xa. fa· Director das rcfc~idas Esc: 


. "-'Ôi_iii=Biiíi.Bjjnilõ~eisiaicilmiaieüniumieiriad~ais· como m\ltas. ...,. ... ... .. prof. ' Luiz Triddade, e paranyr
liiiliI 	fOi con,:,idado .paraservir ' 
s~cretano. .o .. ..o DiS

-. Inta ..,ont"r'"· d8·'f~' O .O . .IG, dr. Josd II1tervent.or '.d ·. f '. . .' I.ul . I=..~ado pe . . é .ferreira Br . trlcto federal,' o aelual dlrector .. ' Ci . .,IHI I( . ' los: :.:.... ··.') . T I·'/~b ,. ; .;;:.,/i " . da !'aiéflda Municip'al,' dr: 'Diniz.. Ó Uir.Oon",.1 A"tl Brasil ~, Não)a convites esp~ciaes cr' ··,'
Lyra . ~.~_ U'.'... ··...·. flO.tia...,. l .lO. pp.l_is:... :'.', JUnlor··c. ,., ',~••• ~ r oelk!u o l~iUtDle lel.".m~' '~Í'andô ' a ' ESéola ..Rémingt,
..,o., "' ., i 'ma: .. que ,a.,~. cerimonia " sejaassisti, 

.., .. --"~C;;"'~:', " .... ,. S. Paulo, l!8 Comrnll,atc:o a~ ;pód()d!ls :: ~sPCSs<>iIs ;que se I 


Oe ~rdem do sr. Presidente. levo'>aõ co:> b.. 1'. .':a. 'I e ..~ml oi 25 do eor leftUIII'I Prio d m volvimer 

nhectmento dos srs. associados Jesre club, _ I'tnl~ o C.lr,o delDterHDlor Ic. do 'nlUto CTn IIO$U Capitàl. 
Que o baile annunciado no pro~ramma ' Rio, 28 (CondOI Do abcio d r..11IO Estado d. S. P.1l1o, pl' F I ' d ~ f"~ 

des,te mel., pa~A a noite de hoje, ; do Caltclir foi r~vido ~onttm , . o qU'1 M Do..~.do por .010 O nomelS O l~r 
por mohvo espeCUles e ~olu"o da Di- I !)Mia Repat1iç'Jo C~nlral dt Po- d0l.0vlf O. mh do oorr n~.. do consumà·' 

r-tor,·a. n.ao se.rol. levddo a effelro. 1101, um caixote conl(ndo vario- UdaçOh. Jt14D Albt'kI L-L Por deqtlo ..- h >';..... a a • 'beIot.. dr proprirdade do li. lk __ 1!llerv'"wr{ed!'r. "" onkrii , 
Seu,..,•• do L,f. Te I. (1gb flof'lnopolla Wuhiqton lt&il, que M cncon- I~••I. i. 1IIiiiii. :ior~tc cI.I R~ 

OR,LANDO FERNANDES ~~..~! tnoYria do P' r. C oi .... t41. 4. boj o do Impoato do C~~::~!.ll 
2 SC'Cr.I.,lo ~~..=...daq.dIc pelado. ,.,.... dlalrAltllr 00. OI 101- I..iar dH~ fItado o u l 

~ ........ _ pro- ,e I.........sw.•• ~ di ;::..KIlIalmtr 

......... &e ......... .. Ao - IIIotIl'I&l
•.......................1 ---- -ao opportu. --m."'0'" o •••,. CIn.IkIo da S1\' . r 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:C~~::~!.ll
http:a.,.l.lO
http:encontra.se
http:Realiza.si
http:catharinens.es
http:express.ao
http:1II:1d.1I
http:Revolucionar.ia
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Em~resa Nacional de NayeuacãoHlllpc~e i OSap~rol sempre victorioso 
J d . d o E' possuidodam~i., ITI':lll"pol'te r<lpiflO c pas~agcll'o~ e (' ca ' ga~ com (t justaalelrria 4uelli: ! 

flaflHpfp.:; «(':11'1 FI O('Jl(~IH~», <c·\ nlla» f> «,,1:tX» diriioo presenteatles- i 
............ ... ............ us '... ...es""""d ..................I.... .... iS '
. ..............~!!'S...âldas m""e""ft::=""!s tie u........ a-lIl1r... .......PII'IO de;F... ril!l!ll ""P..............""""''''''''''' It 'c ~tii?!1nt; i 


~~':!~ro~~~c~~~Eg~s~~i;I~~ Lin~~ ~~~Il~:r8.~~Y ee~~a~aD' Flori~i~~;OliS I, . .~ .. mg~hÜ~luiJt~Wél:gt~:: • 
juby, S. Francisco e Santos Francisco Laguna ; a~~Ze%~U;r~~~~~~; : : 

1

P~quete CarI Hlepcte, dia 1. i flictiva situação o mf~!~odi~~lbl~~~:i~J~ ;;;1..• 
. Paquete 1IIa. dia 8 Paquete Mal, Paquete Max, @ dr. Ivo de Oliveira aconselhou-me o . liSO : 

dias ~ do esplendidú SAPHRuL, e . logo nos pri- • 
Paquete CldHle.clle, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17,27 @. meiros dias de tratamento com oSAPHROL :· O 

• senti tão accentuadas melhoras que ao fi"" '. 
Paquete ..... dia 23 • nalisar o quarto vidro já me sentia forte, ; 1 

Saidas O alegre e disposto, tendo augmentado,4 ki- .. 
Saidas ás 7 horas da manhã Saídas ás ~ horas ái 21 horas O los de peso. Maravilhado com o . extraor~ ~. 

$ dinario resultado quecolhi com o abençoa-.' 
• do SAPI1ROL, envio-lhe a minha photó~ . ".A viso-t;~~1chemIfir!mr.~~;i·a~e passllge,108 c cu/"glll> é feno pelo ~.~, . • graphia e attestado. dos Qu~es pode fazer • 

PASSAGENS: Em vista <Ia grande procura de hcconlIDodaçõ<,s em nossos IMPORTANTE • o uso que lhe convier. . • 
vauores, scielltiIicamos aOS 81'S. interessados que ~Ó I,ssumirernos compromisso 

I 
' Porto Alezre, 23-6-30. ' O 

com os commodos reservados, até ao MEIO DIA da sa :du dos nO!;ROS vapores. Pbenil -(Phenix é o unico . ' ZadlOrias Albuquerque Azeved. •
ORDENS DE EMBAJtQlT~:-Pal'lt facilidade de s.-rviço só daremos ol'dens :nome do legitimo em plas- • Rcsidcncia: Rua Nova Vork 594 •

de embarque até ao MEiO I..,JA da saida dos nossos vHporc!:. ' ~ Para passagens , fretes, ordens de embarque e dt-mais inform"ções, com os tra). Exija na pharmacia o ~ diagno~Íc~c~r~~~optEU~\S.~~~~~s~lhe~e~~r;.~~~I~o::.~~od~ '0 :" 
proprietal'jos norre Emplastrl Pbenil, o ~ preparado SAPHROl, ao lado da therapeulica do ar. Muilo 0 ;1 

Carlos Hoepcke S. A. mais antigo! o mais u;;a- {» aproveitou odoente; e hoje se <n;~~r~~~ta~~rg~~VEIRA ' . ' 

Rua Conselheiro Ma!ra, n. 30 do e o mais conhecido ~ Em todas as Pharmacias e Drogarias 0. 

~. ~ " ' ---~ti-~·- ---~~~~_~~_~~~~~~~~4 ~ Aluga~se.· lf~~qCua;~g;:;~W~ :~•••o 9 ~O.C1.~~@~U••"- ~m~i;t;~OO~~5~m-~~-~ · · i-=i-- · _ ifi •• 
eommodos, com pensão,

; para famílias ou iliOÇO de 
' tratamento. Os quartos
tem janellas. l~uer Gan~ar Sampre na Loteria? 

. A tratar a rua josé " "STPOLOOlA. le oller.c. hole a RIQUE
ZA . • Reme". a data do leU n!!lsClmento e lhe

Vei2"a. n. 21. tnvi.,.; ORATIS "O .e..reOo O.. I'or
tun." que lhe eJldicar. os numera. d. ,.... 
lorr. p.r. OANHAR NA LOTERIA. MlIN.a 

4~ . ,....... I>rovio ao mlnhu pal•••II. - Efldór.eço·ConviGamos aos nossos prestamistas a virem quitar as Vende-se ~~~ ~~~~rl~ 
s:;as calkrnetas para o proxímo sorteio de e !lrI'eio~. Os arreios são ru. r, I • .. CaK. AI.,.; 1918 ·I••aa lir'l-npJr~ 

4 DE DEREMBRO, ICO;:.I~~~Ii~~~~ ~aos~~s~el pos-
Iquando distribuiremos os premios abaixo mencionados: sivel. Informações por obsü' 
'I q,uio, na g-erencia desto dia
1'10. 

1 Premio no valor de 4:840$000 'AI .! uga-se r~~~a~~~aR lJa
10 Premias no valor de 30$000 i ma sln. A tralar com A~ustolo Pa ' 

choal n" e,:!é do Mercado.10 Premias no valor de 10$000 
.i\,\ Uiti98 jsºn~ÕQ8 ! 

Moveis 
V~ndc-se os seguin res moveis. 

Sa:a ce jantar erro estyl<> constan
do de Etdgér. Butfet, Crystalleir?, 
Mesa redonda e 12 cadeir; s, 1 par 
de colum ' as, 1 armario p,ra li. 
vros com porta. d~ co rer ; guar· 
da roupa novo, I banheiro, com 
pouco uso de ferro esmaltado, 1 
guarda comida novo 1 mesa de 
cópa, 2 camas novas, cadeiras e 
demais objec:os 1 mobilia em gran· 
de cstylo ~ova constando. de 8 
p.eças: Cama, Guarda, casaca, 
guarda roupa, penteiadeira Cami", 
seiro e 2 .'nesas de cabkeira, ·.1 
lustre. para sala e • I .. plafoniér 

Ver e ' tratar á . rua · An~ita :Gâ" 
ribaldi<tO, 

;ffi. muita attenção ·1 &'ende-se • ;u':1I!r~ 
-Jarão .a.éorrercorno ,decostumeIloS p flllllo ramlllll', • rllll Jo


mez. Nadaee anormal! ,. Nada de crise ! Io Plato, a. • .obrado. A 

trlllr com aUI proprll'arl..·edialsenirjre..pagÕu ;:e';pagará<aos ·p~~s~ . 
DI 1U• • Ia. '10"0. s. : S.~o sem fundamento ÕS;ib,o'alôs " . ". 


unente sem teem espaUiâ&b. 


e IRScr2vam-s~ r 

Camisas ct seda de 
....arlados padrões 

umais um grlnd~oso I8rteial • 

Iflll_~ ~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:O.C1.~~@~U


Agora prepara-se ~~ do I 
te~po necessano antes 

~~~IIII~~~ M' . .\rs cÍ~licio~o do que nunca, , • DUtritl'JO, ..~ftI 
, , eda mesma inexcedivel qualidadé, o'Qulikérsro.tl 

foi :.pct"fci;:mdo p:-:r:: ser prcpl1.""ado mais depressa. 


Afaciíidado com que se pode p!'eparar o Qunker Oatl 

"de Cozimento Rapldo" é um novo incentivo pâril o 

senir frequcnt,~mcnte. É delicioso em forma de mingau 

e serve adm!ravelmcnte para engrossar sopas e molhos 


e para fazer fritos, biscoitos e bolos, proporcionando ao ventre c n~ região 

bar - signaes ptecur

o~nnismo elementos nutritivos indispensaveis. so.-es, das varias moles

Tendo sido "('tl1pr('! nllmento l1.conomico, o Quaker 
 tias das vias urinarias. 


Porque. afinal. deixar-se 

Cats agora poupa ainda mais tempo, trabalho martyrizi1r por esses in
 , À tomize O ar-õw,i commodos? Os 
e combustivel. Servindo-o todos os dias 5Gb Comprimidos de co Insectiéidà ShcU 
qualquer forma, não só se obtem maU saude; nos seus aPóiie.ntosHelmitol 
mas economia de dinheiro. 	 com o pulverizadorpromovem a desinfec

Certifique-se que a latn tenha a ioac:rIpção ção , completa das vias scientifico SheU e 
urinarias e 	 curam a.s goze a sua sésta' eã. 
das; preservam .15 pes· certeza de que ne

"De Cozimento Rapldo," o nome "Quaker 	 perturbações menciona
Oats" e a conhecida marca da fabrica. a sôas sadias desses males nhum insecto pode
fi~ura do Quaker. 	 c. finalmente, põem bô.ls 

~m pouco tempo os que riI pcrtubal-a. J~'~:.. ~;
já e.stivcram doentes. oNov'o 

~..~..erOats 
I[ditai 	 de Procla mas de 

Casamento [OITAl
Protasio Leal, Escrivão Ois- ~. p

Iriclal e Official do Registro Cio eprlme'lra raça 
vil do Districto de Florianopo- CONVITE 
~~~. Estado de Santa Catharir.a, Eu, Doutor Alfredo von ' .... 

Faca saber perante o sr. Offi- - - J:or!~o~t~Y'Jt~~~a9~~e~~ 	 l;a~~ao~~er:n~~J:~~a~:~~~~~;
I	~~~ ~eo h~biSi:~~~ep~~:it~~:ar~:~ f~or~:t~~~f~~;, E;:ad~~aSa~~ Jesus dos Passos e Hospiral de 

Idalio Sardenberi! e dona Vone lei etc. Caridade. convido a todos os 
Beltrão Faria, ambos solteiros; Faço saber aos que • presente irmãos para co;nparecerem !lO 
aquelle olficial do Exercito, nas· edital de la. praça, com o prazo proximo domingo. 30 cio correR
cido em 18 de Outubro de 1906, de dez dias "irelll que no dia te, mez, ás 16 horas na SachriS

t I d R· Grande do Sul seis do mês de Dezembro proxi- VAPORES ESPERADOS DO lia da Calhedral, afim lle r""es
:~s~:nteo ne~~a Capital e filh~ mo vindouro, ás Ireze horas, 11.0 SUL E DO NORTE tlrem-se de balandraus e incor
legitimo de Olyntho ~unes Sa:- ~~C~lo~Oa~~t~~F~t~~I!~~atu~7~rí~~:á Commandanle Cc:pe//a: Che: p.orados acompanharm?s a Pro
denberg e dona Etelvl!~a Mana a publico preião de vencia e arre- gará do I!(lfte no dia 30 do ~or cIssao de Sant3 Cat~anna. , 
Sarden~erg, e esta n~sclda em 7 malação, a q~em mais der cmaior rente sah1l1do no ,.mesmo dia. a Irmandade do Senhor lc,~s 
de Abnl de 1912, nalural de Es- lance o!ferecer sobre a ."aliô.çllo tarde para os pOIlOS do RIU dos Passos e Hosplt~t de Curl
tado de Palaná, residente em Je dois contos de rtis o octogo- Grande, Pelotas e Porlo Alegre. dade, em rIorianol'olis, 26 de 
Curityba e filha legitima de DL nal sitGado á Prtça 15 de ~;ove1l1 Recebe cargas, e!1commendas, va- novembro de 1930. 
Raul de Almeida faria c de do- bro de , ta cidade, 110 Jardim Ou- lores e passageIros. Gustavo Pereira 
na Maria Beltrão de ' Almeida fa- ~,e;ra BeIto, cünstruido do: al~e.1a- . Adjto. do Secretario 
ria. na envidraçado. E~se bem 101 pe- COnllllandallte RlPper: Che- - - - ------,----_

E' O ELIXIR DA NUTRIÇÃO Apresentaram os documentos horad~ a Isa2c Blum, na acçllo garà do sul no dia 3 de Dezem- MISSat 
exigidos pela Lei. Si alguem ti- Ã~~~!:~aH~~e~~;a~:Q;~raIl~ue"::~~~ bro p: vindouro sahindo no mes
ver .conhecimento de algum i~- gllc a~ conh ~cjm~l1t~ de todos ma~- mo dia a, tarde par~ os port~s d.e Manoela. TOfteSN,utrion cambate a Fraqueza. pedlmento entres elles, quelfa dei expedi! Opresente edital Que se- Paranagua, Sanlos " RIO de Ja,I"I- (7" dia) 

" a Magreza e o Fastio. accusal-o para os fins de di- rá publicado pela imprensaeafixado ro, Re:ebe cargas, .encommendss, DesembJrgador Eurico Torres 
reitos. E, p.ara constar e chegar na fórm,a da Id. pa~o e p~ssado valor~s e passageiros. senhora e liIha convidam aos pa~

Nut~ion restaura as Forças e ao conheCimento de todos, la- n~fla Cld:ld~ de HonanopollS, aos . ~- reotes e amigos para assistirem 
vro o presente edital que será vlOteeselsdlasdomêsdeNovembro AspIrante Nasammto: Chega- . , d ti d' •estimula a Energia. affix?do no log.ar do costume e d? d.'"0 ~e mil jnovecemos c trinl!!. rà do nc~rte no dia .3 de Dezem- :I:;s~: s~as~a~~sa I3M~~~ ~~~ 
publicado pela Imprensa. E., Hyg ~o Lu ~ GOfiz.lga, EscfI- bro p. vlJldouro sahlJldo no mes- '.ó MANOELA TORRESNutrio1'l é o Remedio. dos Fr-a· 

Florianopolis 20 de Novembro ~;: 'II~;u~:~:~~I;lh~A~~~~ao~~ s~~ mo dia ,\s 22 horas para () porto ~~:n~aan'l resar',erça-feira ás se: , coa,dos Debell. c:!os Es
ded93g: . I d R' C ·I .alM de dois ,'mil reis). fr oriano- ~ee;~~~tn~~I!~~eb: c~.fs~~g:~~~: !e emeia (7112) horas, na 19r~~

gõtta:io8 e dOI Conva o ICIa o ~eglst~ú IVI pohs 26 de l'iovembro de 1930 a , Ja de 5110 FranCISco e destle ' lã 

lescen$..... -~w~~~~/i::7o;;tSi _ .~Ifred" von Trol1}powsky MtSS 1" DIA agradecem a todos os que COID- ,asCilOiiiiLje_a{	 , , A DE 
• 	 Esta co~forme . ,Ih paiecerem a este acto de reliuião. > 

HJ'~i/JOOL~~n'3o~za~o . cOlYm EIGHIDECIMEIlO Bõlb'ulhas ,
HERM1N~ VfElRA oo";}'~1h.:eD~~e" a~~~~en!'oi!n~e~uã~n.: , 

VillVO, m~e, cunhados, ,iO' • • ~os dos il<!d09 dos' pés, de c:tllsà' , 
, da querida e illesqu, ecida . :se submetoarlhriticil. Nesles'casos ""~e__Bm~BH~~~~~ 

Herminia Vieira, cOflvi~am ~:iI~~rfa~~<~leat ";,1Úr,ô r~~':g~~n~ect~~: 
a todas as ;lt'$soas amigas 'miná dor do ,.<ido utiro, denominado 

e parentes, para assislirenl'segun- 'l'l.é'>(OFhan,' qb'e, a Casa , ~y~r-!"ei,ter , 
da:-feircr 1· de Dezembro ás 7,ho- ;~u~,us apresenta em~mrmmltios e~VISO I 	 'ras 

t 
a celebração da missa , de 7 I~~,~~~_::.~~•••,.n"'::.:.__ . 

dia (tue mandam rezar, ,, n8' . ,> ».,',
A: COMPANHIA TRACÇÃO, LUZ E FORÇA li! \ 

OE, fLORIANOPOLlS, solicita aos seus clientes a fi :~r~ja São Francisco des1a CaPi- , :AQUA DE COLONIA 
~iâea'fpattir de lo de Dezembro em diante, man ~ j6 attad~ a locb -FLOItILdaíiíin Ulda.r; ' os respéctivos debitos de consumo de te COI'O~elll' JIe Ido Ullt.& Ilna e ~l1lrldahu e força em' seu 'escriptori(), á Praça 15 de Novem

bro nO 19 (so,brad9), o que deverá ser fE:ito entre ~radJl It:~m I h>du A' Y~I em toda I ~rte 

o. diu 10 e]T5 l:Ie ,cada mez vencidO, conforme a n ~OQ qne riM mviar&m ('ar- l.IllfI SDllIISS8...

circular q.ue. 'rrene ,rnlido, l'stj fumdo t'xpedir 11 ca
da COITaumldor. 
 .. ~~r':&r!io~u:e'::ci.::I~~=~;:::~=~=~~ NIe_"'''' rim a ulti"" IItOfMb, r Item 0)DE 5.Pa,õS~tOO~RAA'6.\L'htD'J'WA~·~~~g~ .~ . - mo aque1k-s. que a..i!Í(WfI o

E DA VlllA DE BIOUASSU. manter! li Compan"ia Y1DMa ._ tela, IIltimo momento
_1OOtIe 

M n«nario- POSTOS DE COBRANÇA plra I ,li r 
 Uraente ..CoII*. laI wviço "6«1 ponlo. mai,lIulldoa de fIoIilnGpoÜL Vtncte.-. Dlltl o,tlml ,roprtr

d..t... Cla.dl de S. JoR ~ -,.-..
florianopolil, 27 de Noevmbro de 103Q. 	 --

""I e rICota. tllIIÇOIOI lPO -.:.5:-'" 
te.toa • I'IIcrtlelllr pono de IOfA OERENCIA. 	 Inllll"pa'lb..hM. IUIAIIII 

1.Ilo*o':::. -.:.':::: :.;:::: -	 F,!:::r:J.,:.- o 
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~· lg Vida Social g, 
~lCJoo. et:H3CB~ 

/"AZD' ANNOS HOJe 

Sras: Elvira. Silveira de ~qui-
~r, Iracema Pmho e AbIgail M. 
de Souza. ISlas: Svlvia Machado e Judith 
P. de O!i\.eira. ! 

Srs: Hugo Mêdilisch, Satumi- i 
uo Santa Rib, Satumino de ~O-I 

o sr. João Neves e a 
r IfV~ fffIItttv, trM'situaçãO politica 
lU du_i«II • "."., *' 
~T_t A~ 

--:n~- ~r:,II4I1M-SllfN.G (I ti., ",ais 
«Sou hoje. como hontem.o01eSlllo,~olda~(»daãtt.;;:::;'~~~:!::':í:":!f:' 

renovação· politica do Brasi1"-diz.o ilIus~ l"'a ..... 
t 1 d »I'b • I rt ao s '"' eg,re «ea er I era em.ca a r. OOVCInOU;ateTTa;barrilla' 

Augusto de Lima verde quatroiafltr#I D# (Do 

- :XX;- I ,onel do2'.coT/IO di ('Q1'Ili. 

zo Medeiros, Jesuino Coelho PIO- to de um telegramma vehiculaào sos, que reaffirmei com os Iibe
to e Carlos Kather. pela cA Noite>, o dr. João Ne- raes de 1930 para uma obra or- I 

ves dirigiu ao dr. Augusto de ganica de indispensavel recons
faz annos hoje, a ttxma. sra., lima, director daquelle vesperti- trucção politica? 

d. Mary Neves lemos, esposa Ino, a seguinte cartl!: Semelhante conducta não seria 
do sr. Arlhur Romeu lemos, cRio 27 de novembro,1930- de simples indiferença condem-
Contador da D:rectoria dt' Obras IMeu p;esado amigo Augusto de navel, mas se converteria em de-
Publicas I im._ Affpt'flln~n ~braco- Em sercão criminosa. I;~~'-nu~e~~-de hontem; estam- De um modo geral, entendo 
. Reg-is:~a:se h,?ie (; aliniversa-I pOU cA Noite" um iclegramma que nenhum cidadão ~e pode for

rIO natahclO da mteresante . "!e- de Porto Alegre, affirmando ter rar a uma collaboraçao qualquer 
nina Dioah Roque Alves, fllhm- eu concedido uma entrevista ao nas campanhas em se forjam os 
ha do sr. Seraphim S. Alves e ~Diario de Noticias', daquella ci- destinos do seu paiz, ainda que 
neta do sr. )uliãO . Roque que dade, na qual declarava abando- seja o simples exer~icio do sul
rt'ceberá mUltos cannhos de ~uas nar definitivamente a politica. fragio, sob a bandeIra de uma 
âffii~üinhas. Venho rogar·lhe que se incllm- grande idéa. 

., ba apropria cA Noite· sob a O amavel representante do 
A data de hOJe, ~eglstra o na- sua brilhante direcção mental, de «Diario de Noticias>, de Porle 

tnlicio. do 5'·. almlrant~ ~urval conte5tar o que se contem no Alegre. a grande folha que tanlo 
':;~Ich,ad~s e~-deputa~o á A~sem despacho alludido. honra a cultura g::ucha, teceu em 
b.ea Leg!;lat.va do Estado. Após ter resignado a vice-pre- torno da inslallação do meu es

. . . sidencia de meu Estado, não 'dei criplorio de advogado, uma chro· 
~~ssa hOJe.o anl1lVerSa~lo n~- nenhuma palavra á imprensa, nica cheia de sympathia, mas 

1;.1.'cIO d~ m~nma \Valda SIlva. fi- I"\inha orientaçãn pessoal está admittindo situações que eu não 
Ihmha O? sr. ~nlenor Boaventu- consubstanciado na carta de re- Ibe revelei e que não existem. 
I~1 da _Silva. ~ S,l1 gento do 14 l~u!1cia que enderecei ao meu par- Creia eminente collega que o 
Batalha0 de Caçad'.lfes lido e aos meus conterraneos obscuro «Ieader» da Alliança li 

. Daquelle po~to, não evolui em Iberal nas .horas de abpndono e 
faL annos hOJe a senhor~ . d nenhum senhdo E o que escre·, desesperança sem desejar nen

~(>Iin.a, <:5pO'3 d~ .~nr. Marcll~no vi a '3 do corrente reí~ecte o meu 111um~ ~ituaçiio de evidencia,
~udr,e . R~go'_..r~a.lo:léle~raplsla designio aclual. COl1t~nuo. a não I m;mtém com o eminente chefe 
:hef:e~e~a~s~~çaoóf~~~~ou~u5_ desejar nenhuma p051ção de des- ,do Govern? pr<;JVisorio c com [
;:,I,.U I taq~e. Recusei todas·-mesmo as' revolução vlctorlnsa a mesma so
1,,",,1. mais altas e seductoras·- apenas Ilidariedad~ sco-uindo com igua: 

" porque pretendo dedicar-me ao ca;inho'a -:n::r~ha dos negocios 
l1aptJsado exercicio da minha profissão de publicos e certo de que os no-

Será Ie",'::do ~l1la~hã, ás 12 adv.o.f;ad? Julgan.do a s~tllação i bres artifices ida segu:1da Repu
~or'.'.s: a P~~, bap,ls::al, :> gal~r,te Ip~hl1c: IIlsuscephvel de fiSCOS e Iblica serilo dignos cia confianç"
r~l~'!IIlI\J C,",OS_ Lu"o da rr 

S ~a, I c~~to d~. que? governo do meu I do povo brasileiro. 
~~:'o do sr. Joao Pedro l:J"u da Pa.'z esta co!",flad? ás mell1or~s I Rogo ao companheiro iIlllstre 
!:>llva. , maos, conSidereI desnecessnna .. j , a d N rte ue . bl'. 

Servirão de p:;drmhos o sr, I minha actuaç:io no plimeiro pIa- l '.~ ~arav~n /1? ;, "~II , 
Nlanod Fdishino da Silva e sua ino nG sccnario da vida publica, _"n ~ es~s ~n .~as r". c u;r
exm~. espo~a Candida Azevedo! Entre essa a~ii.tude e a do! !~:; :,~ ~rno ~'ac~;il~l~~ol~~~nild~ 
da SIlva. _ abandono da pO!lllca,. ha entre-: individualidade as interrocraçôes
- - .. -.- --- ._- -- '.- ... - - -

'I 
tanto, cJasslca distanCIa do abys- 'I ' . ~ 

. mo. e os cemn:cntanos.

IG -." . t· - bpll' . •. - I Como me podcria eu desinte- Sou hOJe, como hontem, o 
r" \ a as. - 1551ma5 teressar da vida cívica de minha ~~smo soldad? da ren~)Vacão po

.50 na IPatria? Sob que pretexto ser-me- 'I i1üca do BraSIl. Prefiro apenas 

I ALFAI fARIA ia liciioquebrar a minha intran- servir ao meu ideal na lileirados 
CARDOZO sigente solidariedade com os c0.m~atantes a~onymos. 

Rio, 28 (Condor)-- A proposi- cujo nome assumi compromis

• 


r 

.J. . 

~ella do MlOlsteno da Jusllça qUlz tra-
I meus companheiros e com os'I SalTCI lI<:undo a ,,,su me obngar balhar de port~s abertas, rece:I· 

~~~~~~~~~~ meus antigos correligionarios a impOSição de um grande dever. bendo toda a gente .que.o pro 
A' • d ta V"Z D I que constituem no extreme ~ull E receba um alfectudso abra- cura~se. ~ogo, porem VIU que
• dnDõ e.s ... as phalanges tradicionaes de Ju- co do collega e amigo-ia) João era. l~lposslvel, talo numero de 
S17,_ Getuho U~rg6s lio de Caslilhos, sob a égide de Neves>. ~~:::v~~r~~n~on~~r~~d~~o p~~: 

mm 	entregara os luvião. Registraram-se. então, ca· 

pontos,.. ~~~guCn~~~s~~alu::a !~~~~atiliuae 
Rio, 28 (Condor) - A Ioga depois atirou'se lhe aos 

nota divulO"ada pela im- ,. braços e:cclamando: -O meu 
prensa, sobre a projecta- n lDn[e!S~D J8 aUimmlã OSt. Ulrtar Konder de~~m~ap· gro~~aam~~~"IOi uma senhora, 

da. reforma do Supremo ao OISIIlI[lo I!edanal \ [011 na Ilha da l'~"elna numinvadindo a sala momento 
Tnbunal, a n ~ ~ n Cl an do 1 r u [ u 1'luU [ de distracção do porteiro que, 
QU~ O Sr. Phmo Casad~ Para os pessimistas o sr.! RIO 28 -(C~:-) _ I [ _ em altas vozes; começou a p<!r
sena um dos novos 011- .. - ' I -' ~D OI' n o~ guntar onde estava o sr. Aranha.

. t d Bergamml nao corres- maçoes particulares. recebI- O sr luiz Aranha perguntou o 
ms fJqS. causoEU t !.?:drand

e 
ronGerá á espectativa das nesta <;apital, annunciam que . desejava. Eu quero vêr o 

n:;bo IÇO no s a 0.. o RIO, 28 (Condor) - Com q~e. o sr. Vlct~r !Conde r, ex- ministro.
RIO, p.orQue a pohÍlca- a nomeação do sr. Adolpho mI!lIstro da VIaçao, que se- Preciso voltar à Minas, não ten
gem VlU chegada a hora Bergamini para interventor gllIra. para ~.ambu~g,~, a ~ord? ho dinheiro e nem passagem. O 
de desfechar o bótde de- do D!stricto Federa~, está co.n- do paquete MadrId, fOI obrI- sr. luiz Aran~~ pr?cur?u expli
cisivo sobre o palicio do segUida a autonomIa do Dls· gado a ~esembarcar na Ilha car que o Mll1Isteno Aao forne· 

.' -' tricto Federal, cousa, pela da MadeIra, por enfermo... cia passagens, disse-lhe que pro
lnga. ..I~ estao a~p.tado.s qual, ha muito. vinham alguns, Acresce~tam as notIciaS curasse a Chefatura de Policia. 
os pohtIcos e pol~tIQ~el- se batendo. que o sr. VICtor Konder t~m Não se pode dar passagem de 
1'05, preparando mdlca- ° carioca entrou, hoje, a o~tIdo melhoras e pro.segUlrá dinheiro? retrucou a mulher. O 
ç ões de nome.::. na t;S- discutir o assumpto, diviãi~- viagem, logo que esteJa com- sr.luizAran~a, pacie~te, tirou do 
p erançade Que desta do-se, como é natural, as Opl- pletamente restabelecIdo. bolso dinheIro. sa!lsfazendo-a. 
, O t r 'V" niões. Uns acham qu~ ~ es: longe, porém, de sahir. a cria

- entregue o~ pontos».. . excellente; outros nao acre-

da~1~.nn.U~:.rg~~iceca~~~~ ~~~mad~fnirt~.~~~oe~:p!:z~~ 
apesar. •de todas as ma- salvar a PrefeItura. 

ti · f·t··'··· Ih'· Politi.~o, muito ligado ao e· 
no ras el ll.~, , ? esco 1- leitorado, tendo,.naturalmen
d~ será nH~§:11g um flu- te, granden~merQ de adver. 
Imnense nato, de ,sorte sarios. achamos pessimistas 
que nin~ut!m m (iist.e[áque.osr•. Adolph?\Bergamlni 
rado de 4ueixas~n~ra"~~cE~i~:r:Jt~~~r:./lp~ls~eí::~ 
o R:ovêr~o prOVlsóMrlO, dl'eh"lçl'f "do I. exa. demou

faria da DiVis411 tU VCII"IJ' 
tarios Rêaés; q_alTa (l1fA01 

de opprcsst1o, q,!a~cnta.eoi. 
to longosmezes.dedcsati: 
nJS e despauteirios. 

Aillda bem qui! . para·. ° 
povo quellze soffrell o jugo, 
qualidades tão negativas lo
ram sensivelmente· ameniza
dos pela inieiligencia, âr
clllTlspeccão c polidez do ill
tetzdmte de marinha, copi
tão de mar e guerra Mi
glld de Souza Mello e Al
vim, selltinella attenta que, 
em /zora de feliz il/spiração, 
se postára ao lado do Iru-
cu/enIo governador. 

A data de Izontem lembra 
devassa mandada abril, em 
1822, pelo imperador d. Pr.
dlO I pelos desmandos e ar
bitrariedades praticados con
forme queixa dada pelo al
cuide do Desterro, Fra'lcis
co Xavier Fraf{a. 

lá se haviam passado 
ql/atro mezes que ao seu 
substitllto, t~ne!lte - çOfonel 
Tomaz joaqmm Peretra Va
1c~lte, passár~ a ~dmbzistra-
(ao da Capltallla o cO/onel 
Topa, e Albl~qllf;-qlfe:.:

&<,0 ,o-ml. ,m 
... . 

lil\yr\)lO no Uruguay_ 
. Dlv':'f("o ab~olut().-collve.rsao de 
,~~~;e~or;~i;c~V?,;~~~~~~~s c~~~: 
u's ao sr. F. Gicea Montividéu ou 
aos represéntantes no Brasil sr OI
nF.ROT. Feo. Gicca- Caixa Post~1 
3556-51'[0 Paulc ou ao sr. Volney
A. Girca Avenida Rio Bmncn, 131 
Saia 1"1 Rio de laneiro.'N··.··~-----_··'-_·---·_·b'- ...ao se rece e 

.maIs 
-. 

. 
RIO, 28 - O sr. Oswaldo 

Aranh.a,. lo~o que to,-"ou ~onta 

~;. -, 

t.;'. 

!'::' 
, 

M anobras, paradas, dansas, bandas. condecora

ções, akgria, triumphos, disputa de todos os 


s portes, e o romance da mocidaoe sadia e forte 


EM CONTINENCIa 
O cupido eníre conlinencias como juiz de um 
match entre é: marinha e exercito. Umfuturo ge-

I· f tI' t lO" nte 
n era e um u uro a mlran e numa empo ",a 


historia de jovens e sports. Interpretes: t 


George O'Bl"ien e Helene Chandlep 
. . . 	 

_WIFrrFF7ªW27Tnnil_

D t . 19 391 lesse prazo na formado paraecre O n .' . ~~?hO primcirQ mesmo ar° sr. general ASSIS BraSil, Art. 3'-A perç,entagem a 
interventor ne~te Estado, re-, que se refere o ·art. 4' será 
ce~eu o seguInte telegram- no primeiro mez de reaber
ma. tara dos Bancas sómente de 

Rio, 26. 110 ' r e abranae depositos a 
Levo ao v~sso conhe~imeD- pra~o fixos ve~cidos. 

to para o!> fms convementes, Art. 4'-08 Bancos nos Es
o teor do Decreto n' 19.3gl, tados devem reabrir-se dia 8 
de I' de Nove!llbro ~orrente, de Novembro corrente. 
que manda ~Ig~rar m,tegl'al- I Art. 5'-Este decreto entra
mente no DIstrICto Federall rá em viO'or todo territorio 
o Decreto 19.385, de 27 de nacional .. salvo o Districto 
Outu!>ro ~indo e dá outras Federal,' na mesma data de 
prOVIdenCias. _ sua publicação e respectivo 

Art. 1'-0 Decreto n' 19380 texto será transmitUdotele
d~ 27 de .Outubro d~1930 graphicamente aospresiden: 
vlgor.ará lDtegralm~n.e no tes e <>"ovl'rnadores em erre-
Di~t~lcto Federul. Fica pprém ctivo ;xercicio. Rio de Janei. 

, ez, O sr, e u 10 argas colha do sr. Berga.!lllDl fOi tura cruzou os braços e repetiu SUJeito, para ser 8.l~'phc,:do ro, I de NovelDbro de 1930, 
~ sem nenhuma cerimonia: nos EstadoB, ás mod!llCaçOes 109 da Independencille U 

Frou-Fl'ou N:e!;~'I~~~r~:s nã~~.h:~~,h.t.~d.i!sa~e~ram:êm ~~~ dos artIgo se.. - ~llill5!~j..~~!~C~.rât.·.~(j.!i:.·:gj.o.a.IJ,rlóa:.. s. .. .(J 
dar. e pondo mãos a obra. ,.. 8uspen~ão . dI:!.. Deus Menna Barreto,losé Isaw Ipouco)empo obrIgações de NWrJmlQ, A/raniodf MdlllO M· B súfficiente para ~s, o .rt_ :r. FI- F!fllW!1 e AlOf(N® ~._SI. OraBS arros ali mesmo no . do ml· ca proropda por mAll11i dl- Sludlçll . (Ãwa{t!4 ANU4. 

i$/ro. .. eontando-n eae pl'UO Mhlllterlo da Jutlça.vas descânçar - ----_. --- I 
Res tauraDte Bom DiaRIo, 28 (Co~or)- o Ic.ll,,· 

Esse f1ummense é au- .tr.m I1m.&O enlcrto. Uoe.l Rurol tol reecbldo coro I UMA CRIANÇA
rido de Lacerda. le lU pela populac o PI U""I . 	 _ - - I I latnto~do pel.lmpren.. ..... Communica a sua distincta freK'uezia queTERRENO Chapeos para 110- bre .ua Ida ou. li dlrccç do continura a funcionar durante toda a "oUe. Por 1,lIa dr tMiot f*I ali-
Ve~_ bonito tartlfO no mens ulhmos mode- L.loyd Bra~I.lro, d«larou til.. TelT sempre e a roda bora refeições a l$(X)O. .. ~$e • u_ ,.roi/II HritlllM 

rnelhOl IOCIII da fUI ~te los 1"'_ d. bollo 'In b IIIUI_1 e pratos est>lclaes ao pilo do fresr.J~. pre- c:ria.1IÇI de 3 mnet_ robu.......J(o 
CoIztlntro. I Ilmllllll""III7111 I'd"''''III••tGd e ql1 Yae.,..,. parado por COiinhciro h.bU e OCITIPetente. 1fIIUal.1180 e '* ~l.. na 

InlOlTNlÇ6n oom f d •• r do IoIIMW.V uClulI:ar 111 ."rvIÇOI pr ••t'''IL''::::'~~~~~~~~~~~~';''~__~'liii~liiisl~ _ ....110m. doi ao P'CflIO pNYfIOrfo_ 	 :.tOO. 
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