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IA reforma da corte Brevfarfoe appellaçs,o doRio 
-:Dl-	 " o pat~1 mso que 

~', >'Éleição agitadil '" ,._~_ , '·~~g:s.ch~~:~::til~~ B".,ícM ._de~;::c; 
,{, ItRiÓ, 1 (Condor) Ficara,. aufm c:onstilufuâs, "por eleicão? as, 

Ciínaras de Julgamento da Corte de AppeJlaÇão: ' .' 
, I" eamarafrimical:desemb.ugadores AriiTa de 'Oliveira, Ce· 

Mlio Alvim e Motâes Sarmento. , ' '" " 
7!' Camara' Criminal: desembargadores '" VicentePiragibe, Ar· 

thur Soares, e ,Costa ,Ribeiro. 
. 3" Carnarll, de Appellação Civil:driembargadores Sá Pe· 

reita, Sáraiva Junior e Auto Fortes.. 
4& Camara; de Appellação 0\ el: desc:mbargadores Alfredo 

RuSsel., Collares Morcira e Sampaio Viarini , 
" 5& Gamarll, de Aggrll'los: desembargadores Elviro Carrilho, 

MaChado Guimarães e Silva Castro: 
6& Camara, de Aggravos: desembargadores Ovidio Ribeiro. 

Armando A;",ucar e SüÜ" Gomes. 
Rio, ] (Condor) - Realizou se hoje a eteição do novo pre· 

sidente da Corte de Appellação, com presença de 22 des~mbar· 
g.tores. 

, Contra o espirito da lei, porêm, e apesar do energico pro
teSto do desembarll*",,- Saraiva Junior, foi reeleito o desembar· 
lídorENmambuecl'oo ~ea~~~018, [3vlootuo~0 cdoenstermabQargu~rdoo'r Saral'va Jllnl'or,

w"K""Y' ~ 
q~ foi aparteado ~r di,:ersos des.cmbargadores, enlre elles o de· 
seinbargador Cesano Alvm., Que disse exlranhar Que o desem· 
bargador Saraiva trouxesse um protesto escripto contra a eleição 
do desembargador Nabuco, Quando essa ainda não fora realizada 
Ao que 'odesembargador Saraiva respondeu que a cabala vergo· 
nhosa que 'vinha sendo feit.!, onde devia acima de tudo imperar a 
lei, autorizava-o a trllzer esse proteslo, Que é do verdadeiro espiri· 
to liberal da Revolução 

O desembarg'idor Saraiva appellará da decisão da Corte para 
o sr Oetulio 

_ _ n ' -oo ' p'-e-d-r-o--I-:-I---A- O-PINIAO DE OORKI
-SSO

SOBRE O PROCL
Vivo fos,e, completaria, hoje, ' DOS CONTRA

95 annos, d. Pedro li, segundo i REVOLUCIONARIOS 
imperador do Brasil. I 
pa:i~~~~~i~t~~J~n~~rCh~~
~~;;~au2~~~:~b~0 g:1~2:' 

, =~~e~~~r!~~::a~~~.::~ 
do""8ràS ..~u a seu pae, 

~_.D~CCI I. Ibdicação ~ste, 
~ 	 ã"f ,di AbrI '83'1. Declarado 

maior tomóu as redeas do go· 
verno' desde 23 de Julho de t840 
até 15 de Novembro de t889. , ' 
Casou por procuração em Napo· ' . 
JeS:' a 30 de Maio de ]843, com , 

ser ~ \rilu,. obrie.'oria, dttffmi".taa hofaa do dia, 
pelo, que ~ acbarn t~ da ~ das no~. 
sa{,~olMlu""" NI(> haver.1a MIl que, imllftU4 em I[0fd0s 
caràcttn:a, foue afutado, d~sileadamen e, ' ftott dos I" 
binet,~5 prdrilllrats. Contribllirla a..im pata d' 
vica }le., g?~1cs e goverplol. 

Quarenta;ánllcs "de rc:llme republicano, nte 
pralicado;:' c~aram 'no povo I crmç. ele q_ OI trel pode
res constjiili:,ion, âes,,,''s,e'fesulllbm no ~ ftqlllbll. 
ca, Goyernador, dOI;:sladc, Prr' . O Mun' _bnda 
facilitanrlc·lh~ 'o cáncellamrnlo In tlnctivo ck com 
Que nio tinhacontacto1ifnm lo, o cidlldlo do lnterior 101 
compenetrando-se de Que autoridade omn'poknle, de 
que de dependia sua lrauqu ' e bnn II'Itar 'era o l Rre-' 
feito. Dell~ dependiam a pO~'il o fiJco. " plóTessoratióje '. 
até a magistratura. , ,,' , ' 

Votar ~om elleera a SU~!1InI '!'1hua;<'Ontraelle, imrrlolar: 
se volumtanamante aos mal~s vexames. Tão habitilildos 
estavam nisso os proprios ps~os.mandãlarios dii soberania 
popular nos munieipios, qU~~' collector ou aI rtmoção do
~e-:nissão .do sub-delegado " t~1iam para abalar·lhes o preso 
IIglo, obrlgando·os a urgen viagem á c~,pital. De volta ao 
seu feudo, .se prestigiados ' ,' " 3 rev~ção do acto provo. 
cador ,da cnse, eram recepcio .' dos a rojões e philarmonicas; 
se cahidos em desgraça pelal manutenção do aeto, o vazio 
alargava·se em torno e os mClhores amiJros da vespera esca. 
puli2m no quebrar das esquihas, á ',sua aprollimação. Excep• •• 
ções haveriam, mas tão rara~1 _ 

O 8rcviario q\le o .Oertral Assis Brasil põe, lãv op
portunamente, sob as. vistas ~e cada , Prefeito, no começar 
dest~ segunda reP!lbllca, é 11* e~pecle de vaccina tendente 
a eVitar uma r~ca~lda na ~1aM/QllItt!t peste que ta"s victi· 
mas fez na pnmelra. O ,nf~, , a synthese da sabedoria po·O 
pular e, ao lei as instrucç . ' do Interventor o nossojeca 
dirá comsigo: Está cerfo. G a macaco no St!~ galho. Cuide' 
cada um no seu qlll'fazer. ! 

E, na verdade, não é I*co . . . ' 

~":E COLLAÇO 
,.. '---------""-,'ssc.:::...--___, _,.',__ _~_'_ , 

A vi,a9em do"A,lr( 'à)ltara.:' 
"" , v .. ,~. ::1,"-_, ;.- , ., _ '....IQ__ __ ._... 

a Princesa D. Theresa Christina Mo.cou 1 _ Os 'ornaes s • vel de ~Iegrla. Assl.m é para todos quanlos se a~istam durante o dia que se deduz, das noticias divul· adv~rso. Se nom~asse o sr. An' 
Maria de Bc;>ur?on e d.a,s Duas vielicos ' ubli:am ' d~cumenl o ou à nOite, ap9S 0.l3nlar, quando se formam ~Ircul~s de palestras, !;a~as n~sl~s horas, sobre a po- tonlo Carlos, ~tiraria conlra o 
Sicillas, ter,céIra Imperatr-i( do Bra- do archivg do conhecido escrio~ Só de u"J pafSag~lro, entr:lanto, nada é pos~l~el afhrmar sobre seu IIl1ca mmelra, se chega á co~~lu. seu govern,o as Iras de grupo do 
sil, justamente ~~nollJnada - ter Maximo Gorki em ue es~e e:tado d alma. E o general Sezefredo, e"'!llmlstro da Guerra! que são de que houve na~ modlflc~, chefe de ViÇOSa. , 
a Mie dos brasdem1'5. De esme· a rova em termo~ en~ . r nao apparece absolutamente nem recebe mnguem em seu Isola' ções operadas no seIO da adml' O appello do sr. fraftclsco de 
rada educação, com uma cultura c~~ as medidas tomadas ~f!a;o i e.nto. Como aind~ honlem mandei dizer, é completa su a misantro ' nistração do grande Estado a Campos ao sr. Olegario Maciel;:: 
de artista e de sabio, foi D. Pe· G PU. (Donart'mnn.g p r' p lia ou pantophobla? preoccupação de não se darpre- para que se mantivesse, mão 
dro 11 o mais iIIustrados dos . C~nt : I) e~" ' ust' ii~~ ' o Ih- OUlra observação que me acode nesla viagem: quer o presi. dominio a qualquer dos grup<,s grado o seu precario estado de 
moilarchas do seu tempo, na opi· :t ~d ·I I as . con· dente der-osto, quer seu amigo Antonio Prado, raranoente frequen- em Que se divide a commissão saude, á frente do governo mi
nito de grandes homens nacio· emnaç es ca~l;es que vieremItam o confortavel bar de. cAlcantara' E' um desmentido formal executiva do P. R. M. na immi' neiro, lançou agua fria na fervv

, ~naes e estrangeiros com quem S. ~ ser protnuncla tS .110 I?rocesso aos boquejos que os apresentavam como alegres epicuristss ego' neneia de uma seisão, Esses gru· ra, e assim mesmo, para Que a 
M. conviveu intimamente. Visitou o~ con;a.revo uCI?nanos ~ue urmet.s». Muito, ao contrario, o sr. Washington mantem·se numa pos são em numero de tres, obra de pacificação da familia en por varias vezes a Europa, onde estao st o submethdgs a jU~- energlca defenSiva contra as palestras com estranhos, o que deter. a saber: primeiro, o mais forte, po!itica elas alterosas fosse com' 
viajava sem as prerogativas de ga~m o ~om? r.eus e c()n~pl~ minou mi.nha estranheza ao . s,urpleen~el·o na companhia do nota. chefiado pelo dr. Arthur Bernar- pl~~a, houve necessidade de sa. 
soberano antes como simples e ~açaO ar·" so~ ellca, No eS~II.pt~ v~1 psych!atra polonez MaUriCIO Ustrem, a Quem me releri no ra. des. Delle fazem parle os srs. Af· cnflcar tres secretarios, nomean
~tudios~ turista. Amou extreme- e Jr I se ec ar~ q~edO Inllm· d!o anlenor como não tendo sido recebido, ha jias, pelo sr, Was. fonso Penna Junior, Levindo do Ires nomes sem cor polílica, 
cidamente o seu caIO Brasil, sen- g~t ~v~e lier anmquI,a o com- hmgton. . Eduardo Coelho, conego João dentro das fileiras do p, R. M. 
timento que de commum se re- p am 0_ , _____._, O pre~ldente deposto, porêm, ~are~e ter se humanizado, pcis Pio de Souza ~eis, Julio Bueno Assim na alta administração do 
vela em varias de suas poesias, Estão cuidando do !à honlem conversou com aqu~lIe sClenhsta, que, alíàs, realizará Brandão e Alaor Prata. O sagun· Estado não mais predominará a 
Que costumava burilar com mão divorcio Interessante confelencia a qu~ S. s, nao'comparecelá. estando, en. do é o que obedece á orienta' influencia deste ou daquelle gru
de mestre. Era versado em di· B I d 1 CI tretanto presente, o sr, Antomo Prado, O ex·presidente, ao que se Çãl\ do sr. Wenceslau Braz, e po político. O interventor será, 
v~as línguas, in~lusive o h~- Sub~lf~: ~'archii:l~qUez~egA~b ~ soube, desc~lpo~:se de se.u não compartcimento, allegando delica. de!te são part!darios os srs, ~i. par~ todo~ os effeitos,. o sr.Ole
bwco e o sanscnto. ConheCia ht d H b b S d re damente razoes la conheCidas. A paleslra prolongou·se por espaço beiro Junqllelro e Theodomlro gano MaCiel, que conllnlla como 
bastante a astronomia e outras c . e a s urgo. e~un o ~e de meia hora, com evidente interesse por parte d'o sr. Washington. Santiago. O terceiro compõe·se presidente. 
scieneias tendo sido o primeiro afflrma :rsdrodas 1-~ anSIOC[a~la, A' noite houve concorrida exhibição eincmatographica estan. do sr. Antonio Carlos, que che· Ao que parece, entretanlo, a 
brasileir~ que se assentou no apesar eh 'desmen I os an eno· do c salão cau grand'col11plel ' para applaudir os films c~micos fia os srs. Afranio de Mello Fran· situação não estã ainda inteira
Instituto de França. Durante o res, o .arc I uque e a esp?sa, ~s- qu~ passavam pela tela. Eu, é claro, lIão perdia de visla minhas co e José Boniracio. mente normalizada Succedem'se 
seu reinado travou·se com o Pa· tã~ CUidando do seu dlvolclo. personagens, nOlan~o, desele logo, a, auseneia do ex.presidellte, Pelo . rumo que ~0lT!aram os c~nf~rencias . entr~ os pr()Ceres 
falruaya call1panha lutuosa ecru· Produçto julgado n . ql!e se enconlrava I~orado no tombadilho. Em dado momento. dis- acont~clment.os, . prlnc,pa~men~e mineirOS, e a Ida ah do s~. ~ello 
en,ta Que durou cinco annos. Por . S d , P bl' ?CIVO phcelltem~nle, maclllnalmente, ~. s. lev~ntoll ' se para se approximar depOIS d~ vletOrla revolucl.onana fr~nco não teve out~o. ,ful1;" ntas 
eua época.Joi elle o chefe de Es· a au e U ICi! de outra lanella do salão do c/Oema, fixando no ecran por onde somente Imperava em Mmas o fOI sem resultado deflmhvo, pelo 
tadt' desveladissimo, tendo mes· . c~>rria uma fila alegre; e S. S. então, sorriu discretam ente. Eu bem o primeiro grupo. Os srs. Wen· meni.'s apparente. Os bernjil'pis
mO-;:leaventurad<> airãcidade de .0 mspect.or da Alfandega do vl .desamarrando, em seguida. a mascala de ordinario severa para ceslau Braz e Antonio Carlos es· tas não se darão 'pc;r venclilos, 

"- Uruguayana, occupada pelas tro- RIO. de Janeiro, de accordo com delxardesablocharo mais franco sorriso de creatura , sadia e forte lavam sendo completamente es· estamos certos, e cyollarlio 'càr~ 
pUiinimigas, só dahi regressan· a cl~cular nO 16j de II de Mar· a quem as vicissitudes e imprevistos da adversidade nãc perturbam quecidos, com seus amigos, que ga, promovendo novo caso pol i:" 

0do..após a sua rem.lição. AI':m 6 e t.807, d~c arou que o La- senão momentaneamente o curso natural da vidavegetaHva.... são innumeros, aos quaes os S~· lico. Emquanto:,isso,o sr. Wen-' ' 
de'1larios e muitos conhecidos . oratorlo N. aCIOnaI de Analy~es O ff' . . " cretarios ,discricionarios, desato 'ceslau Braz nliod6 opinião, nent; 
sonêtos, D. Padro 11 ainda es· julgou nocIvo à S~ude Publica S e ectJvos militares Monumento. José e tendiam de propositb. As reela- solicita posiçll~' algurrl,a para Qual
créVeu: Úlmentaçõés de um es· Ih produclo dbe!1omlllado «qua- devem ser completados Annlt. garlbllldl mações surgiram, os protestos quer do~ seus , amigos. Portanto' 
trifiQ, tradilcçlio de uma poesia o', para fa nc.~s de queijos, com reservistas e volun- ! ' 'reiterar.:m·se e chegaram até ao ser'lhe·á ' indiffeiente 'que "o sr.: 
castelhana: A pellfUl, traducção procedente ~a Dhlal\lar~, o Qual tarios I ROMA 1 --O sr Mus IIni Cattete. Dahi a ida do sr. francis· Olegario Maciel iome esta ou 
deJ iín texto hebraico nas línguas estava sen o consumido em _ - visitou ~ "ateller" do eaSO I co Campos e BeJl~ Horizonte e aquella altitude. J6 do mesmo 
fruiêuu e ~i1ibrina, por occasião grande escala. RIO. 1 (Condor) _ O minis· Itor 'Mario Rutell1 onde e~t~!~ a cons~9uente demlsslio dos tres modo .nã? pensam oS' bemal:!lis
do cmIMano da annexa~o CIo Ih ~ analy.sc; re~el~u 11;~~e 'Qu~. tro da Guerra prOVidenciou admirando o monumento a secrela,nos do _Estado. Ias, pnnclpalmente os cham~aos -! 
Vraainlm~ , França : Pols~s fie· Oo a eXls ~ncla ~ dCldo borl' pàra que as Regiões e Clr. !Gàribaldi e a sua es ·os'â <A:n. HaVia ~ente pertencente á CO!· vermelhos: Este~ ~cham que o' ,_
b",~ptgvl!l/fll/es du ritue/ Israe· â, sub~dcla nociva ã .sau'!e, cumscripções militares com. Inita .que vae ' ser erfitldO no rente radicai que tambem quer!a controle"da àdmmlslração devê 
ütec'!t,"lrú/iIf: ,:Pr,0clamaç,lIo e!ll e~ v~c;/ o. com a leglslaçao pletem os eUectivoB orçamen- ' Mon'te Janiculum, devendo ler o ~astamento cio sr, O~ rio caberl e~" pt'Jo muitv ' (jIW. di
Unqru.)"MIA; Lú',,(n da Btt=l~ g ., .~, - tarlos e eUectlvos d corpos IJiaÍllfUrMO om 2 de ~JWlho de MaatI do II'0YffftO 1.1 ~ pa. um In fri!o CI"I prõI c:a AJian
~ Inkla ~men... do Irlstit"t~ PauI 5~BoiJrli!'êt conde- lãnçaildo mio 'dos ' IIOrteados 1932, d.ca om que puaa o ta tanto q e o fitado mtdJtma· ça da tln~id:'t1U'l do KtaaI rre-
HIJtorico ; I~~ de vlarrt1:!; corado e de uma primeira chamllda qulAqultea1mo 1llDI't'f'l'Nrto "to, a fXnnplo dos ?Utros, ~ aldm e mlntlro r da revo/lIÇJo. 
notas sobfe I IiRIUI lupy, etc. ROMA 1 ._ O " C rrt de 't"olllDtarloL - da morte do "Libertador" vW ler ranlbtm, ! I~ mtern:n.or. Affirma.lC. nw para brn'tI,.. ' .. o re QIlaDIu ao. IDlubml.aao. na ' As op!lllGcs d'V'ldllwn·se uma uma nova entr, I quaJlÓ nlo se 
_ .• _ deUa Sera aa.auDcla quo O prts 11" lAcorpo~o .en • queriam que ~JSe inlelWnl-.lrfo mUlilnlAri se o .r. Anlollio 

,I !oel da ltaU,! ~C..~ IdeD~l1re- ","indo poJo lovemo CinCO Condemnoç ões ... o ar. Artbur Ikf'nardu, tn1. Carlo.. depois di confe~ncia .... ai nr ao .'C!rip or lU .....ul'iet 'RIGA I - NoUal.. rec bt- 91Wl1o ou/rOi QPlnavun qll(', pot' qYe "H Iff, dc'ntro dutu :u r.o
.... a commeada da ordem dê dai de R05toy IIllluflcllm que ,"ltIça, quem devia Kf nomr.dQ ri" COfll o Pfnlde,,~ Getulio 

Saatoe Maurlolo O ~o. co. Compra se Uml CI' ° Trtll'\Jnal 8o"leUoo conde- era o ar. Anlonio C:dos. E o ar. VIf\:u, rnoMr atritar o "'4tO 
.A I PAlTARlA CARDOZO mo prollo de ,ralidlo pela - .. p.qll • mnou 'mort~ alAoo p.~o.., Oltrlrio MaatI? O Ir. 0Iepri0 M imbaIudor que ° ~ 

&.#. llII1sad. d.queUe ~ crlptor , DA, 00.. quIntal, lIIformlÇhl . 00....... do crar~ lUeIId MaCIel mluncUria o "fIO tm Ibt qIItf dar tm um _ n&IQoa..________..IItalla. Dt\U redl9lo. dt ....101 aIlIDtlUo.Io.. 	 pn1 1Mn0f rtha.,.. 

.Rio, I {Condor) :- cO 01à90' publicll os seguintes infurmes de vet"bem Sensatil -IiS observa· ro, o presidente Oeluno Valias ..-' 
recebidos de seu enVIado especial a bordo do cAlcantara" -- eTudo ções que em certas rodas polili. viu·se uni tanto atrapalhado. Es· 
bem a bordo. V~e proseguindo a viagem do eAlcantara. s~m regis- ca vem se fazendo sobre as de- fava entre a cruz e I caldeirinha. 
to de qualquer mCldente des~gradavel, mesmo porque o ternpo é marches da política mineira. Se nomeasse o sr. Arthur Der 
~onanço.~o. Augmen.ta a anSiedade ,de todos pela chegada ao ccn- O cDiario de Noticias. parece nardes, descontentaria,por certo, 
tmente, la b~m pl~xlmo, o que dá as physionomias um ar sauda. informado ao affirmar que, pelo o elemento militar, que lhe é 

Apolltlcaem MatoGrogo 

Os dissidios ali ver ificados ..ntTe elemenlo~ 

10000es e o interventor Federal 

o Interv ntor federal em MaUu Gro.o ctirip _ 80 

..Dlarlo de Notlol.l. de Porto A1.~ o • bit, "I~-": 


-CfI1IIb', I (Condor) - NaUele. de Campo Grude 

dia caDta do comlclo ali realizado 1Gb oe aa,plo_ ele 

uma minoria deapeltada e amblcloA quo, DI .ollllbra, ,., 

melo d eal!uoll1... procura dontrtaar ..
IIIt",.. e 
e pltrfoUcaa Jateaq6u do Wutre mte", ntor lederal 


Kmquaato o aatual R'OVOnlO rocebe, de todOll oe dtr. 

ctonol polltJcol de Mato Orouo, exo pto de Campo 


da poptUa~o em pCIO dOlta C&ptllJ. llHIq"l~ pro 

toa de IOlldarJedede pela .ua ICtuaç&o decrtdklam ale ..... 

ralfudors cu, mpriDdo , riIC& o elendo fll'O!f,amma y.. 

luedonan o ",da , ,,AUlllnça LI~ral la dlnJI de palJUco. 


:ih~entaYde'sylrfu'8uã yerdade dOI ract ,ClIIlp _cfo.l11 

um caracter 'reYOltallteme te anlipatriotioo. 


.' A ;populãçl1cf' i!u Campo Grude, tio IDtelrada eM' da 

falta de. razilo ::!ll~ poUtlcold, quc _ llltlmo •• 00
tlng» ah realizado, - ." melo a pWe't"TI ,lAo.,. e coam· 

cente do joven~aclldem1jlÕ. de . lIalla. cl Porto A1epe. 

Zozlmo Menna " Gonça\Vesi '*; ao leal 11 eorreda 

conducta de seu venerando progenitor. o haterrolllpell com 

applausos"dando·lhe o seu rra'neo '.awaJo, 

, Narrltndo o occorrido, recebeli 8. exa. Ó p . .. 

do Estado o seguinte telegramma: ",' , ',«,:,{~,'.\ • 


. -Coronel ioterventor fedei'aF ....' De CamPó"' Graade 
Cheguei hontem. Encontrando movimento de-llllmoeWade 

contra 8ua attitnde, procurei certificar;'me da ~dll. 

constatando a revoltante deslel.ldade de pessou lJa't" d.. 

p~lo senhor em cargos de confiança aqlll. No comido .. 

hontem foi o senhor acerrimaruente 'inJuriado_~ TomlUldo a 

P!1av~a, apOi/ldo por erllnde numero de , pi(.8SQU, rebaal 

energicamente as oJfensas, fa;;endo ver Il verúcle R~ 

berta e gt'ageando a sympathia da inaloria de povo. (a.)

Menna•• 


,A politiéa das Alte'fOSias 
i ' 

Afijrma-se pará' breve lima nova cnsé 
- ;u; 

} (Ctftfd6r)~ão dei . probIetna politi· ·;; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Augmen.ta
http:aIlIDtlUo.Io
http:Affirma.lC
http:mtern:n.or
http:analy.sc
http:mspect.or
http:dis-acont~clment.os
http:eS~II.pt
http:haver.1a
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~~;;~~~~~~;;~~~Bã;;~;;;;";;iiiij~xw~;;::~a*ã;;;o.................~ 

Tr""S~.·' ~~:~S~<lI~,~:iU1~311)~~"W~!~g:~~~ .~,~~~~;u 0' i oSaphrol seDlpr~ p~u~~!~!.~~ f 
~. 	 o just~ ale2:ria 4UC lhe 

p:Hluet~!'l «Curl l!oejlek_e», «(,\nl' :I>') e «(\-1ax» dirijo o presenleallcs
.- O lado, Depois de umaI! 	 Ii Saidas lRen:ais·de·íoeus vapores do 'pDrhl deIFloriulpoIII 	 2'rave enfermidade., 

_ ,_ ......,........ ~~~e~,~t~v3~ ":~eli ' 

Lilllla Flol"iauC,}polis-Rio de Linha Paranaguâ, esealau- Linba ;0 :meiji fiquei'em\tâô'dt-
Janeiro. escalando por lta- do por Itajahy e SãG Floi'ianopolis . $ , pl(miVelestadedéfr,a
jaby, S, Francisc6 e Santos Fl'aneiseo Lo.gWla ~ queza, queíá me'sen- • 

AES ~ 	 · tlasem cO.J~~~i~1í?~ra I••... '-e....... ~ 	 voltar: _ acbvldade. . 

Paquete ClrI ..., dia l' 	 n '__... " ElÍ1.tão,dóRfro~a'eat~ . 

e.uA.tQUER'Doa ~ f1ictiva situação o me. li .medicoass.iS.ten. t.e·..'.•.....:....... .Paquete IIRI, .tia S ~aqQete Max, Paquete Mal. PIt.O (!OR~O··l .f) dI'. Ivo de Oliveira aconselhou-'rne o uso' . 

dias ~IQUE O. ~ do esplendidú SAPHRUL, e logo nos" pri'" ,', 


Paquete Earl H_IIICll, dia If.l dias 6 t' 20 2, 12, 17,27 EMPlASTRO G meiI:os dias detratamentocom~ oSAPHRoL :''.' r

PilEMiX "senti tão accentuadas melhoras 'Que ,ao fi": :: .,: 


Pa4llutle"IHa, âia 23 ~ lê nalisqr () ~lu(lrt() vidro já me sentia-, fort~"t'< 

Saidail .....ex.:IF._T;;-!~·~::: ~ 'Ialegdre e dlsPo~l°, te!1l~odaugmentado' 4'kl- :"I tl"

" SlIidllS ás 7 horas da manhâ Saidas ás ~2 horas ás 21 horas - c· .... "'" ....""Jó> O os e peso. IVlaraVI rlél o com o extraor7 > ", 

.OéXUffré /:I(JJ' G dinario rcsult<ldo qu~colhi com. o abençoa,;. -· ,,"" 

lEU/ J}/«JGt') ( ~ do SAPHROL, enno-Ihe a mmhaphoto-' •
A viso-:~~~YcgenIfi~'~m!'lí~~í'a~lC J.lnb~ ug~' lI(ts I~ Clllgl_~ é 1.' 1(1. III'JO 	 5, O grapltia e attesta(.lo,.,dos qu<\es pode fàzir" 

!'ASSAGENS: EUI vislú !in gl'llDde pl'O (;UI'Il . ti l' .'ICc('li:JiI\, Ú(lt;!'t' b cm..DOSSOS IMPORTANTE !JJ uSo que lhe convier.t) 

vapores, tif..i ico t i ncafUO~ aO S: ~L'S. i u~C' rC8 :-:. uti C)h (llH' bÚ 8:-i sumil'emof'l !' ompl'(lnjjs~(l 
 * Porto Alegre, 23-6 - 30. v 
('!li!! . õc(lmr:::odo<; rl'scrvad os, "té, ;, Li :-iElO DiA Ih Silida d05 I! O$SO& vapores, P. . ixéounico~" Zd . AI" A~·llen !x -(Phe.l1

OROFNS nF. E~mAf(0l."'-::- Pa!'fr [}lcilü]alle d,- scniço :;ó linremos VrdenB '1,N a '~~~ffe~,cia: R~~l/ffo~~eVorkZ;:" . ';
~ ' • 6 embà-rqnc a&é ao MEIO ' 1.,1 l\. ~Ia Balda do;; 1l088QS vapor ~:', nome do legltnno emplas- ~ De 1ccnrdo com o altcsmno ,clma d~cl.ro que, formado o • 

Para pnssag ~ lI s !retes, r.r(jcn~ de ,'rnt"'j(J'i (, '.' dculais inlormt>çõe!'. (!om os . iro). Exija l1a pharn1acia o d.anno3\1co de um. PLEURISIA, . conselh., ao paciente o usa cio .-'~ 
f.' propri~tRrifJl!"'- nOfre Emlllas:ro Phellil:, O · r r.p.rodo SAPHROL, .0 latlo da th.rapeuhc. do ar. Multe . • ~ 


0;' . Carlos Hoepcke ~. A. mais antigo, o mais lIsa- "pro\'tltou odo<lIte; • hOJe se tncontra reslabelrcido. " .~.
I~\ ? \3 ti DR. IVO DE OllV~'RA ~I;~ 

~_ ~ Rua Conselheiro ~fafra. D. 30 ;." do e o mais conhecido =Em ,~Cclas as Phaf'macTas e Drog~(i~" ;;l! 

1ii~~~~;-~~~i;i-~~' ~--~-~ ' - .--~-; .	 ( , ~ ..j' ' -~~-~_~- -~	 ~'C@,.tHI~~iltH) ~1:nT!t;.~ ~~~~.. 

• 
-i-~ _=;~~~~:jAfUga.se Jf~~lqcua:!~gse :;~li~

t,i 	 ctommodos, com pensão, .•\.%*,-,: 


para familiii-S ou moço de 

tratamento. Os quartos 

tem ianellas. 


A . trata r a rua josé 
Vei2'a, n. 21. 

-- -_......- ."'-- --' -- "---

Con\'iGamos aos nossos prestamistas a vi rérn quitar as Venàe~se ~~:~ ~~~ :: ~l~ 

s:.:as cadeJ netas para o proximo sorteio de e !Ir'r( ' i os. Ou Hrrt'ios ~,f.L( 1 


CCl Olp l. (" lUl 'a l e lltl\'O~.
4 DE DEREMBRO, 	 'l'ÇO r asuave!P; o 1lI ,l is pos
Quando distribuiremos os premios abaixo mencionados: sivel. IurOl"llluções pOl' O\)~I " 

qui(l, !lU geNllciu d es le dit:
!'io. 

1 Premio no valor de 4:840$000 Aluga-se 1~~~a~~~aRua
10 Premios no vaiar de 30$000 ma sl n.A trntar com I\ ;U51010 Pa ' 

choal 110 c~fé do M~rcadl) .10 Premias no valor de 10$000 

iXIR~iNdGu'ellí .
}\'\uitoF; iSQ.n~ÕQR ! .lÍRAHDtnlPURmVD í~SAHCÚ<E 

• MllÍlnRl'iú;[URAPo5.

. Moveis 
V~nue-se os seguinres moveis, 

Sala de jantar err. estylll conslan
do de Eldgér, But!et, Crystalleir~,
Mesa redonda e 12 cadeir;'s, J par 
.te colum.. as, 1 armario ptra li_ 
\'ros' ~om porla~ de coaer ; guar. 
da roupa novo, I banhclIO, COm 
pouco uso de ferro esmalta:1o, 1 
guarda comida novo 1 mC!3 ' de 
clÍpa, 2 camas novas, cadeiras e 
demais objec\l\s 1 mobili.\ <!01 gran
de eslylo nova constando de 8 
peças: Cama, Guarda "8saC.l. 
guarda roupa, pellteiadeira Cam;" 
seiro e 2.mesas ele cabkeira, I · 
lustre para sala e I plafvniü 

Ver e tratar ' á rUd e An :.iIA Ga" 
ribai<ii·.iO. 

, Prestem muita '-attenção ! 
Os serteios continuarão a correr como de , coStUl"He nas 


,dias 'h~ 18.decad,i mez. Nada ee anormal! Nada de crise! 

A · Credlto. Mutuo .Predial semOl:e pagou e pa~ará aos pres

:tamlstas' QUites: .Sao ·sem tundamento .os boatos 

',_.,:, que ,ultimame'nte .sem teem.e"SPàlhado. 

"" , ". H~bll't;rn.~Erf-> .•. ....~lns~'Í'ev,a'm~s2 ;t 
4 lia,OBlunibro' mais 'um gran~ioso sorteio! 
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(4) 

o AnjoI AC. OIT I ._.~!~_ PREDIAL da 
l2J Dezembro doisformldave/. sorteIo. t Morte! 

fr"41 ~ Tvremio no ~I:~'~ de 4:840$000 
.~..... '. ",~ dO prem!os no valor de 30$000 

);;~. .... I2It Hr premlOs no valor de I 0$000 ~ 

[2] . Muitas isenções! I§I 
~ , 

121 -..--.. --- .---------------.- --- 

,......~ ..................... ."-e_.... ____ 
........ 01 1111 .......


iIIIbl_Allle .. ...... 
::~ ......:&l_. E.s1....I.~........,..,nta. 
"1I'a.a.at..I-.. 
-~... .~.:::nGlt;:,..

--."'_•.~=~: .. ..._~N•• • __ _ ... ___ItJ.",,_ rui 
-.1-..... 
-~-,.f.I... ,..... 

~ 
~ Na.tal t Natal t 

.. '.(.'...•.~. ~""'..•. ,' '~ &3 '>" V/,:;'. ...•~ ...r . ....' 
[2f 

Dia 18 munos uremlos ntPlrlnlPIDS f 
premio no valor .de 4:840$000 . (@':premio no valor de 200$000 

premio no valor de 100$000 

premios no valor de 50$000
IJ

~ 10 premios no valor de 30$.000 


~ \O premios no valor de 20$000 


121 10 premios ne valor de 10$000 


i2I Muitas isenções![2]

l2J E mais 10 bilheies de 250:000$000
I! da Loteria do Estado de Santa Catharina ~ 

DI:I para o NATAL 1XI


11 Habilitem-se! Inscrevaní-se ! (2J 
.m Contra lactos não ha ar~umentos! 11 
121 PRESTEM ATTENÇÀO-- i\ -Credito Mulllo Preàial· . 11 

I§I entrega Immediatamente após os seus sort~ ios os seus
li premio!! uma vez quiles as ~uas cad~rn,~ t ? s. 111 

121 Não se descuidem! paguem e esperem a !! 

~ sorte! A «Credito MutilO Predial " ea unica 1XI 


I!l que distribue premios extraordinarios ! 121 

~ ~ 

~~~~~~~~~I§II§I~I§II§II§I 


~~~~X)K~xx.
Aponto deli~arceg()por'comple1() ~ - ;( 

-:xx:- )( 

Preço, no Di5!.rido Fed~~'d Ra.. 7$500 o f~o pequen.. 
" 12$500 o (rasco uande. 

LE~el>d:l.t.l1J, pd4 D.N.S.P. a!Jb o no. 145. 

!~!!.~ de ~~3oa}~!~:
dtiros, com o prazo de 

30 dias 
o Dr. Mileto Tavares da 
Omha Barreto, Juiz de Di
reitoda Segunda Vara da Co
mar~a de florianopolis, na 
forma da lei, ele. ~ Faço saber aos que o presen· .~íIi..""" 

E o anjo protector assim faloll: .E' quase um te edital, da .,IÃiII-." - com o prazo (30)
temedio celestIal. E' o Peitoral de AngICO Pelo dias virem cu delle conhecimento 
tensc o esppdfico consagrado na cura das tosses tiverem, que por este Juizo epelo
mais rebeldeS, das brondutcs c das constipações,â este 1.'.KIlI_.Cartorio do Escrivão que, em!!m, em iodas as af!ecções das VL1S respirato

~ rias. -I\' venda em loda parte. subscreve, procede-se aos termos I 
do inventario dos bens que fi

.)IOK)t(}:oo~ OCOCllCO caram por fallecimento de 03 
car Lima, e tendo ° inventaria0" 

------------------------ te declarado achar-se alisente em I 
lug-ar incerto e não slbido, a Ic·

Manoel José da Fonseca ~~Z~=~t:l~mEiilillril.ii gataria D. Trudede Lima Madei.

~11i(tr:::-.,...- - ~;' ~~ C~~~~d~a~~g:~it:~r~~~:~ - .... --.. -'--:-:-'-:-:<..:::'i'''-'-I:.u, abaixa ...ignarlo, lendo soffTido de horrorosa syphilis, atacan
do-me a cabeça e, consequenlemenle a visao, a pouto de licar cego 

por completo, pois par. conseguir caminhar tinha que ·and.. á. apal l :c~~~~~~el~;:ZOou J:Z~~i~~a ref;gj ~. P.'ÍlÍIIIÍi11't'.... ",.·,,....'. ,•.,Ii.. ·· 1IIIA,
, 'I" 
rodelas. conduitdo por braço amigo. nlo podendo Irabalhar, fui 1 dias, a contar desta data, naau· IK_ ., - - 
.coosolhado por diatinc\o amigo. a usar o ••nto e incomparavel • ELI
XIR DE NOGUEIRA., do Phannaceulico-Chimico Joio da Sil ~ ocidade imp1"ev&dente ~~eJ~i:ti~:,s~~ {~!~~, h~~a/~~~~~ Ur~í'lte 7" c 

va Silveira, ficando 00 cabo de 2 meze. e com 3 vidros .6menle, , 
do IOnl6 preparado que tem arrucado da morte ce,Ia, milh.re, de pe.

illu.tre comple_', que bemdizem , memo"o do seu descobridor. fi~~, ,,:~:E~~;:~:)~al~:~:s;i~:j~~o·!iJ:~i:ei~~u~'t~ii.~:: ~Jo~hae~~~~~:~~~~~~~~;~~::. ~:~~~~e~~d~E~!#~~~!r= 
tamente curado e cora a vi.t. perleitis.ima. O que acabo de relatar ",m pó.::'r Ir,!',l!,.r e al<im rJr ,v."~ tl. lu,tentar mandei lavrar o presente edital sentos e ."excel.lente ,pofULde ... 

6 • expreuao genuina d. verdade, e aflirmo .ob ""Iavr. de homem "" (."dia, cnmp!ctoroellle de.anim.do. recorreu ." OALE- que será aflixado no lugar do coso para banhos..' , •.'~ " 

honrado. 1\OGAi., ;, Com ~I~uns frA.c nl d"'lc mal"ilVilhr.oo depur.d.r lume e publicado pela impren-sa. [nformaçO~s j com~" o ' Lel.oelra.,


NAo devo oboequio a '1uem quer que .eja, para dar um altes- !i~ou rad icD lmellt" bom , Em seguiela pcude tornar derem- Dado e passado nesta cidade de FranciscoMedeiros: ~.::- ' 
, florianoPolis,a rED ·. 'E...·,no.raçaJ""""I. ao .eu oflicio de que h. IOuilo .e .chava . os .onze d!as . do .. . ft~ ...·· ·..N ........ .
lado S,~:odigv • diclado pela voz pura e immaculad. da ' ",inha .Ia,to'Ío. : mez de Novembro de mil nove· ! .,' ,~!" , " , ~,l~ , 

cOnteieDeia, que deve .er o lemma de todo o hOJpeon que oe prezo, (Firml) reconhecida.) ,ée'nt~s c trinta. Eu ~rthur q .alelti j Ve~de:.se,· bo!1ilo kfiebó.i,no 
Nilo quiz dar cite e.ponl.nco altealado, h. moi. lempc, para . ,0 ?!\LENOGAJ. do ~ol.vc l me 1i<.0 e emine;'!e Iyphi- : ' eSCrivão o slJ\>s,crev1. .Sobre Uma rltelhõr ' lócal 'dâ . fUif"'Pi'ésidente


observar te estava cumpletamente curado, ma. como já fazem muito. I '~rnp,)<) lagle;: dr Fred ri CO \'i'. Rom.~o, e o ",.i. po_ , • es.tampilha ~eslaêleal do: valor ~e, Goutinh'ó. ' 

..:"OW purili codúr do ,"..~ue e de,'ido ã Oua ••"ia com- ' dóis mil réis. vê-se .a:' 'assig-natura' .~ hlloim~O:es com Edu a r d ·a
:'i):u;u: :~ti:;u;~::~i' (~ELl~iRdoÕEe Ng~tElfi~b,~)~ra::~ ~;iJ.:i bina.ç o de dement", dCI>\IraclOl" e te.nic". I'avaele , o . er- srl!'uintc;) (a) Mi léto ,Tá'ya a ~orn. "", ,. ~. 

• m endereçar-vos cole. Para que OI leitore. avaliem o rneu emrn'gre Cunha &freto. - ::E'St( .. ,:""1-r-';;:==~~ ~' ;:;: - :;;======i. 
g'OlinlO, vae ., Ind"•. • , \'i,;cer... f1uidifica" enriquece' o'~" me o vtiginal ~ e dou ' lé: " r !luf'1 , 

ieli2 e &ati,fc~lO, auenderado com lolidtúde a minha cata commercial ,aoguo, tom. a. arÚulaçl>e' flexive.., In~ific.. d' fórça, Oaletti. ' AQUA DE COLONIA ' 
Tenho 55· 6Dl\ú1 de idàde e IOU por demai. conhecido aqui , :;',~~. e por 'sôu dz<lroe "por. ledo s; ?,pre o .. R1ieulDa, -FLOM

cimeDlo. 1,••1. dizer-VOI que de 60 ·kilo. que puava, attingi a 90 Itilo., 

pGÍl I~o!~h,:t- elÍl Aia. vim de Jaguarilo, -que estabeleci mi- . ",;. . (). GALIlNOG AI] d~;tili.~"do. n"ê"c.r.~ E.~ t. Ptt••t ..... Fln. uu,.. Un. e QOrt«nlr,4a
1r.ll'rll~cIOD ,, 1 do Centt-narlo, ' 110 R10 fie J o - PltIlPA- 11 ' Del od rtt

Pode. I/V,:: 5S. lucrem deolo ' o ulo que vos aprouver_e""lgno-me RADO" SCIENTICO oli1l,," rerebi,u o i., Y~ pr • - AOVO<L\I)O l ....v~ : ••I~ ~pa..Ptl I . 28 \:Ie março de 1918, .0 , ', DJeLOMi\. DE ;) lONlhl\ distinç1>et , q.. .......... .. .. .-..... 

~çO,!. Y!r~.d~!rÍ14i~i~.~illu.tnr. "de Manoel José d. Fon.ec'., . 

10 :.. de.. Jé:]m I~,{clll.unhb . aa .verd.:de. . . ~ep~~i~od;RU ~.':;i,c:Dtr;." ~p"IoI~·•••• s..7'A'':~ .... J li PC"I, I. J 

4.1uonlo Ro~ilelt"F 3° .· Nôta;'10. · ,1, . ..' .' i 
 "".... , (Altos da Phó3lala.:lI Sanlo.() ELIXIR ..... DE. NOGUE.lRA. do ~am.u 'éó-Ch.ui.ato·; G Ap. -I\pr. D. G. S. P. D. 211 = 2Itot917. O_pMIIIOIi ...........

·O}..O IJA SILVA SILVEIRA' o .... ~ • ...dto ..._ qoDe 

.~.ltr:" )• ~ -.doo Btaul e R.poabliu. s..t-A-ic.au. • 4D. :"S'A. A stl. '!"'tt~ 
Ou I.. I1 • dai 13 ~A(... _._~ 

po.tm·l»lo uuU-..yphtltllco e RIlU-.'hlnlmn-1 .I~ 4a SIJIlAM!RJCA)." I~ o,...
t.hw-(;h·"ullu liupur"l-lvo do aanauo 
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I I 
1 CRIAD~O MINISTERIO DO o combatE 110 I


Q ,E,~tª'~;lo ~,"Qq;lRA;BAj[§HQ~ ~INDUSTRIA cangaço I 

;"' Diario vesp~;t~~~ , " ]::S:GtOMM,ERCIO ro:~o~rt.!?p~?llc~::~:=··1 

~oUltlral EST.DO'~M. - :xx: - do o rio 510 t'raDclaOG, pe' 


O c!ecréto •••igDadib iJ: :K~~~~W6~'~aJer~:::er.:~Direclor:~ALTlNO FLORES, ., 
i dl>predllé~~~ ,

Redactor: : Rio, 30 (Condor). - O Che.! seguintes instituições e repar- • A cidade ,de Tac., . p6 10[ 
CASSIO L. ABREU ' [e do governo provisorio as· 1tiçõesIlublicas: jtrou purti..eilJ:m:aellte di 11

Gerente: JOÃO MEDEIROS signou, no dia 26. o seguinte Dã Secretaria da Agricul- nbo dos ,::bandido., b vendo 

decreto: tura"Induslria e Commercio: Inoticias de quo oulr I 10c.1I

ASSIGN,\TURAS: Decreto n. 19.433. de 26 de Conselho Nacional do Traba- ' Ihlades forám ,amt..m atac.· 

35$000 novembro de 19:10. Ilho, Conselho Superior de dns. " 

18$000 Cria uma Secretaria c\l! Industria e Commerelo, Di- O governo tômou cnerglel\s 


$200 Est.1do com a denominação I reetoria Geral de Industria e "rovldenclas, fazendo seguir 

de Ministerio dos Negocios ICommercio, Serviço do Po• . bootem ás 22 horas, em trem 


R d li e Officinas á do Trabalho, Indllstria e Com-I ,'oamento, Junta Commerclal ; especial. trea pêlotões de um 

e 3CÇ o . mercio. ! do Districto Federal, Direeto-I regimento de cavlll1aria, ar· 

rUIl João PlOto n. 13 O Che[" do Governo Pro· ria Geral de Estatistica, Ins- mados de fuzis emetralhado-


Teleph 22--Cx. postlll139 Ivisorio _d~ Republica ~08 ES-Iti~uto de ~xpansao Commer-ll'~~. Essa [orça pa.ttiu . ~ia Rio 

_______ tados Umdos do BraSil. De· Clal, Servl<;o de In[ormações,l Branco c voe orgamzar 81 -- ereta: Serviço de Protecção aos In-; pcrseguiçilo a08 bandoleiros 

o ° t LO' d li Art. 1° - Fica creada umo dios, DirectoriaGeral de pro-Ino sertAo pernambucano.lnlS ro In o o Secretari,& de Estado com a priedade Industrial e Junta __________M
denomiDllçAo de Ministerio dos Corretores do Districto O I ~ 'A' · CO1Ior dos Negocios do Trabalho, Federal. r vens 8 raUIUo
Industria e Commereio, sem Da Secretaria da Fa7.enda: . • 

, . - . .' , augmt>nto de despesa. Estatistica Commercial, lns- I 
r l\ s~a reJlrada d4 \ih..e- Art. 2" - Este Ministerio tituto de P~evidencia l' Coi- I ADVOGADO

presldencla da SOCiedade terá a seu cargo o estudo e xas EconomlCas. i Acceita causas cíveis 
Anonvma O JORNAL despacho de todos os as· Da Secretaria da Viação e I ' . ' . 

- _ sumptos relativos ao traba- Obras Publicas: Marinha Ml!r- ! c.ommerclaes e ~n-
Rio, 3{l-(Condor) Em virlude lho, industria e comme~t!~o. cante e empresas de nave· mmaes, nesta CapItal e 


de haver sido nomeado hontc!m Arl 3° - O novo ministro gação de cab<!tag~m. _, ,em Qualquer comarca 

para o cargo de minislro do Tra- de Estado terá !ls mesmas Da ~ecretarla ~a8 Relaçoes ' do Estado. 

balho, cheliande assim o nov" b~mras, prerogattvas e ye;n- E~terlOres: Sernços Econo- 'F 'n"ndo Ma 'iludo 10 

ministerio criado pelo governo cimentos dos outros mtnlS- micos e Commerciaes e oddl· : el " Tc] 1265 

provisorio da Republica, o dr. tros. dos commerdaes. I . e . 

Lindolfo Collor, que excercia as Art. 4" - Serão, reorgani- Art. 6° - Será aproveitado - ---o--- 
funcções de vice-presidente da zadas as Secretarias de E;>. 10 .pess0ll:l de accordo com a 8s une pnrnhl11lll ..... 
Sociedade Anonyma O jOR~AL lado da Ai~icultnra, Indust~la lei n. 19.398, de 11 rle novem· IíLlilll'if nu D8n IdllI• _.111" 1111" IKlhue ....... 

enviou aos seus directore. uma e Commerclo, Fazenda, Vla- bro corrente. Immeppdl!ls I." 11 11 UI IíIlIO UlII 
carta em que se exonera desse ção e Obras Pnblicas e Rela- Art. 7° - Para execução da 111111 Dlrlalli n lira 'I ..... Rio, 28 (Ct>ndor) - o ·Oi8
post~. ç.õ~s Exteriores e os repa~- pre~ente lei o goycrno ex- Ri,o, 28 (Condor) - . Por ,a~i- NU I IIIIí1l1 rio Carioca- pnblica 1\ nota 

E' do teor seguinte a cllrta lIçoes que lhes são snbordl- pedirá o necessarlO regula- sO.Clfcul.ar de ho.n!em, o mmls- •• IlIllrlll Ii aalla dI'uhutllP abaixo: 
que o ministro Lindoll.:. Con~r nadas, podendo ser .tr.ansr!!- ~ento, regendo-se pr.oviso· tro_ da viação .sollcltou às repa~- • _ lUlI II IIftllif «Ped~.nos o sr, Hugo ~a

enviou ao presidente da Socle· rido~ para o novo l\h!llslerlO rlamente o novo MIUlsterio lI~oes. subordl,nadas ao seu MI- RiO, 30 (Condor) _ Sabemos Imos 8 publicoç!lo do segulD

dade Anonyma O JORNAl:., dr. lIervlços e estabeleclme~t~s pel!> regulamento da Se.cre- U1s!eno, que !nformem, com ..~ Que o sr. Octavio Mangabeira te. 

Saboya de Medeiros; d~ qualquer nat!1reza,. dIVI- tarla de Est~do da Agrlcul· .~alor urgencla, quaes os edlll- embarcou levaodo qnosi ter, Tl'ndo sido publica(\(l um.a 


cRio de janeiro, 29 de novem- dlndo-se em difector18s c t~ra, Industrl8 e Commer- ~Ios .e o~ras executadas ~<?b a min.do um livro em de[esa de 11I8t8 de funccionario8 nddl
bro de 1931) - 111mo. exmo. sr. secções, conforme ror eon· CIO. ftscahzaçao e responsabilidade sua aeção na Pasta do Exte- doa ao Ministerio do Esterior 
dr. José Sab.>ya Viriato de Me' veniente ao resp~ctivo. [une-I .Art.. ~o - Revogam-~e as dos mesmos departamentos, qu.e rior. A bordo do .Conte Verde», do governo depostt>. DI1 Qual 
deiros. M. D. presidente da . 5, I cionamento e uDlformlzail~o- dISP.osll,oes e!'l contrarIO, receberam nome de pessoas VI' rumo a Geno\'~. o cballceller se incluiu o meu nome, devo 
A.. cO JORNAL-Prezado amIgo se .as classe~ ?OS luncelO-1 RIO de .TanClro, 27 de novem- vas, pessoas ess3:s que. pela ac- concluirá sua obra, que será declu,rllr que.. pelo . meDOS, no 
-Venho pela presenlE: apresentar narlOS, sens direitos e vanta· bl'o de .1930, 1090 da Inde- tuação desenvolVida no governo cllitada logo qUê ehegua à que diZ restl"ltl' a mlDha pessoa 
minha renuncia .10 . cargo de gens. _ . _ p~ndenCla e 42° .da Repu· dep~st~, se tornaram, .s~gundo Europa, ' ! a re[erida lista não represen
vice-plesidente da socIedade ano- Art.;)" - Flcal'ao perten- bhca. - (a) Getulio Vargas, o cnleno dos actuaes dirigentes, ta li expressão da '·erdade. 
nyma cO JORNAL," a que em' cendo ao novo Ministel'io as Oswaldo Aranha. injigna. de tal homenagem. " Não estou nem nunca estio 
presta espc!.::ial brilho o nome , JOAO L1 bOKI IVC á disposição do Ministe1
do eminente: amigo. ~oi sem du- ODOUI bltapla ~e ufe 1 i2.l1~~IiiI§JIi1IiJ~liJlilfB!JlilriIIBII~ MARIA D(~S PR;\ZEI~ES ri.o do Exterior. Estou Iice.n
vida essa ClrcunSlanCla que cun· h - I Iclado eoro per\la total de m e· 
correu bastante para que me li- nUrls las [meiOS ' A Casa I 1- bano UGOCKI us vencimentos, desdI) viDte 
songeasse o posto onde me c01- , , 1 ..# participam aos parenles e um de dezembro d'l anno 
locou:I bondade dos demais .Entro_u em vigor. na ndm!- e pessoas de sua amizade pnssado. situação em que f. 
companheiros, dc::lre os quaes Dlstracao dos corr.elOs de MI- i " / • • • _ , ' , • _ . _, que sua filha Gilda contra- in!!!! p~~!ll!!!!~ç{l. !!p"zpr de 
não 11OSS0 deixar de mencionar Ina~ I) DO"O hrlfllrlO de sele ;li! SI.ia ~ rua FelJPlJe SCIllllldl. n . 19, CU.llI11U- clou cas:!mtnto com o DI'. I vir, desde o primeiro rli~, . 
03 , srs. AS. sis ChatedUbriand, l l1:>ras de trabalho. . 1121 mca a sua amavel fregu~zla que acaba de Allamir de Lacerda, prestando serviços HO chelilI
Gabriel Bernardes e Rcdrigo M. . A população bollo-borlZon- liJ receber para a~ testas de fpolis, 8-11·930. dtl policia •. 
f. de Andrada. ' !I~II; ~ccebeu a resol~ção com ; liJ NA TAL E ANNO NOVO -"------ - -- 

Pena é que as condiçõcs par- lDdlZlvel prazer. pOIS espera !lÃ1 • " • Cessaç;;o da cobran
ticulares q:Je perdcraram com o que assim posRa IlQuella re IIXI um r~quls~mlÇ) sortImento . ALTAMIR d I t 
tempo do meu mandato me ~m: Iiarti.ção lUelhor otte.ndcr 0':1 ~ ~e sedas, vo!ls, ~ncoltnes ~ outros teCidos IJ;] e ça e mpos os 

~pedissem de fazer, não direI serViços sob a suo ,ltrecç!lo, 1121 tmos, nas mais Itndas e vanadas cores, Que l:lC Gl~DA 
't I - d 11 . t't 1 1 J . . o Ri;]. 30 ,- Ao intervenlor fed <"Im!!IO, mas ago paradl1ao r e5- Divorcio no Uruguay mi vender a 1 u o de rec ame, pe os maIs f 'iol~v 58 11 930 ral do Rio Grande do Sul o mio 

merecer na nahueza as unc' . . I 'd t' ç' pO IS, - .
ções qUt me .:onferiu a gentile- Dlv~rclO absoluto·Co.">ersão de Di:! _ COryVI a IVOS Qr~ .OS . nistroda Viação solicitou proyi
za de tio bons amigos. ~~~i~:~o~~t~~V?~í~~;~~~~s c~~~=!XI _ Nao deIxem de YJslta-la para' . _ _ _________ dencias no senlido de fazer .:es

Valha-me t.xlavia o consolo tis ao ;r. F. Glcca Mont,vidél1 ou 12l nao perd~rem a magf)lflca opportuOldade I§J TI'Dpa que regl'essa sar a cobrança de impostos 50
de ~er, no IXJ ec Un! osas a bre atracações de na'!ios, quer nod ..NI momen o t c~ que aos rClfcsentant,es no B~asi\ sr DI- c;;;] e eIf t,,· \ ' allta] COlllDI'''S' 

(o. Y Rio, 30 - Com destino 

nnunClO 'quelle cargo, smcera- DER~ . Feo, GICC3- Caixa Post~1 121 Im Recife partiu pelo .Santarénl" ~~~~ ~~~r~Cil;~~loqn~~ el~or~,U~I~ 

=~=ir~~~e:~ ~~~:S0!:o:ed~~~: ~~~;~ r!~~~d~Ur~i;eB~~~c~~1~3~ ~12m12l~~I2l(§J~l§Jl§JliImJõ!!õIõI o ultimo eonlingente , da ~o- municipio e bem assim sobre 
res e auxiliares d'O JORNAL, a SaJa 17 Rio de laneiro. lumn8 do Gcoeml ju,lrCZ 1!l' ancoragem de reboques no po~

", 'dad d' 11 -ã - --- --.--.... --- --..- CHUVA DE LAMA 1181uDedsrlas das Be81i1es vora. fazendo porte do seu to como vem fazendo em leiS 
~~os,,~I ~'"e . e .qf.ue e es ,. o Va-O ser trans I n U ef!elltivo Roldados dos brota- a;nuaes a Municipalid2de de' '
OIg ~,e ue slgnllcar o~ .meus - 1IIIltanes Ihões 21, 22. 24 e 28 de Ca- PI t ' 
melhor~_ volos de f.el~cldade, f °d Paris, 30 - Os parbicnses PI 11 r çat10res respectlvomente de e ,~_~~ .. ___..__.._ _______ 
não s6 a emP':esa preSidida pe· erl OS para madrugadores tiveram o larissi' l Rio, 30 - Na Pasta da Guer- Pernambuco, Parahyba. Piau- AGRADECIMENTO 
lo prezado amlgod, como aI quan· a reserva mo espectacuJo de uma chuva de · r~ loi assi~nado decreto su~~r- hy, Maranhão e grande nu- Dank C(ll radinI ~ sra" D()mi~
tos a reco!,!me!1 amo pe o seu lama. Idmando dlrectamente ao Mlnls- mero de aeademicos de me- gus Costa e famllla. Demetna, 
tr=o e mtelh~encla. d Rio, 28 (Condor.,)-No dc!spa- O estranho phcnomeno ved- te rio da Guerra as Inspectorias dlcina, direito. engenhuria p Palallido e Joannina Silano, gen

I I 
outr~ motivo,dso!l, d e c~- cho de hoje do titular da Pasta ficou se por volta das cinco ho' das Regiões Militares. pharmacia do Recife. ros e prlllla~ do saudoso PAS-

ração, o i~I~?,,,e ê 1~1fa or e da Guerra é bem possivel que ras da manhã. Em poucos minu· , .. - ,- -- O relerhlo cOlltillgelli~ Jlar- CHOAL ARENARE lallccldo no 
sempre- InUU<JO o or sejam assigllados os decretos tos, o asphalto das ruas e oS UMA CRIANÇA tia sob o eommando do Co. dia 29rlomezdeNovembrop. p" 

Iransferindo para a reserva da escassos carros e caminhões que rooel Barl.la Rillí'iro. Essa vêm por meio deste agradecer a 
primeira linha os generaes de di· trafegavam à hora tão matinal tropa prestou errIcientes ser- lodos que enviaram flores, tele-

Chapeos pára c ho visão Alexandre Henrique Leal, ficaram coberlus de leve camada Por falia de meios p~ra criá· viços á causo da ro.oluc:1o grammas. car!tlg, cartões ~ que 
:~;in.. ens ,uHI1'mos mode- Antenor Santa Cruz' Pereira de de lama. Não foram poucos. por la, dá·se a uma familla séria uma tendo tomado part" DOS com. acompanharam até a ultima mo
, o. GS Abreu, JOãO. Nepomuceno Cosia oulro lado, os operarios a cami· criança de 3 mezes, robusta,sexo bates de João Pes8ôa. Fro- rada 08 rulos mortau do salldo

e Azevedo Costa, que exerceram nho do trabalho, que tiveram as masculino e côr branca. gOBO, Recile e Sanbype. so extinclo. 
T~ <t,IlfIIITIRII CIRDDZO com missões fie destaque no go' suas roupas encharcadas ' pela Informações, por ob.equio, na Seu errectivo é de 1.020 florianopolis, I lIe NovembroI. verno deposto. inesperada chuva. ' Gerencia do ESTADO. homens. de 1930, 

~~IISlE, l~DEA't..! ' Domingo 
~ "": ehlpi~ià H~l'ãD ,J~:UaUm- cl fllhqs (;, 

. Ex:hibidor e 5ub-l~f em lodo o fatldo, Ctos" afama,dos Iilm. da PI..-mourit, I!1fa,',Pathé" Programma 
....,c Mataazzd,"' Warner Brol, etc. .·C '~, '.' ,1' ' ' ~odolpho ValentiniOs Del ~.". Terça-feira. 2 de Dezembro de 19JO "\ )ff' .,-: .c fPJTI 

A's 8 horas-ReDrise do movimentado e commoventc iilm da Pathé, conl'JunioJ 
C~han. intitulado HOM.8~OS DE HEROE. Uma I!ta do 2'enero de cNova Pafrift~,filandamentos em 7 actos. Úlmplemento: Mataraao Jornal. Orcl1estra! Preços: 2.000, 1,000 e 600. Cobrn 

• 

• 

'", . 

AmanhA ás 7 horas Sesslo Popular -Deixem I\S mulheres em paz·, com W , Bter)'. 
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o S9'l - o 
-." ~tena ~~ EstadoCasa 08dra-	 D't: 

Cata....·rRDI 

fblg_i'aRte de ~eila 'estainpado.· ultima' Idodà . metro 

fulguraule de Seda liso coml.mOS de largura • 

Seda mongol 'o artigo'liso mais em moda 

Crepe geOtgetel"rancez em lO cOles 

Caclli de sedlt. 

Crepe"marroquim liso artigo conhcch!o 

~[:i~~:~~.inf~!~C;:::: ~~~~scamisa em Iindtls » 

MouIISêg::~O:!eda brl nca. pala camiSa$ ou 'ÇOni: 


bin<lç1<> Tecido finos » 


flnissimo linhO'lielglil"legitimo.m cortr melra 
 4$800 
Alpata' d~"' Sf:da'e:n corei moderoU <4$000 

<4$000Opaia 'de'seda atil dlnl'su cores • 
Alpacaidil seda·clt:lmpad. em desenhos ·moder
nos . ~~: • 5$000 

S,8OOOorlufQode seda 

C.mtraià lIIeio 1111110 em COlell 
 2$500 
Opala'SUiSS3 -lcgtlÍlilll 3$800 
Velludó brocM a phaRtllsla artigo proprio para • 

veTtó » 
Velludo bracM lIse' 
Jerset encorpado em cores modernas 
Sldlnlla "laMe eDl cores 
C-repe 'in:ltZ ·pret.' e bran~ 
6\enlló 'PfI!t..do mellHlr arllg"
Crepe eiypciano proprio para kimonos "Iari IIllt » 
Crepe egypciano para 'ki~(,"os lar~.ra 70 ,el. • 
Voai ehifom em cores aSlgo f1nlsslmo • 
Veal chihim com:scda e a phllnlasia 
Se4inha',unerieanll em diversas corres 

possúimos um formidavel sorlimento' dê vOMes 
estampados desde 1$300 o metro 

ta.i ••eu 
~ PiAissimas" colehas de seda para cssal • uma 


Colchas Matnauo par a casal em lodas ali ctlres: 

Celehas brancaS lIara solteiro tecido em fustão • 


'Joi óiCompldôparaqulflocom 'l1 peçlS • 

AlOllllado de linho blanco todo la""f3do larl:U- • 


ra>lm.50" metre 

Atoalhado meia larrura 1m.5Q 

AlOalhado brancO e em' cores lalgura Im~50 • 

Llnbe branco largllra 2m2. artigo conhecid.. • 

c.recóoe lapa' a melhor ar\igelarg. lmOO 

GreNRe'lapa·larJ!:ura 2m lO 


Mllfb. 'atin Libano illual ao ulrailgcira Peoa' 

MllrllII Silo Jorce artigl!" sem goina 

llarira LJdil marca conhecida' (Reclame) 

Alvejado 'Virgcm peça de 10 'melfClS (o melhor 


. IrtiCO 11$000 
A1vWda 'familiar marCa muito conhecida 10$800 
AI....o OIUdal arligo sem gOlU3 8$500 
Panno'" pus colchlo' largura l.m50 (Pechincha) 3$800 
Cllitlo estampados em deserih05 modernos 1$600 
Gnardanapos para janlar Dllzia 1-1$000 
Guardanapos ' para-cM 6$500 

4.,,; Tríeolines; Zephir e Brins 
nat~lmos" trlcolines ' de linho e seda em 


beftoS"padrOes' metra 

1rleollnc' dcnleda America padrão de seda 


~~:~:::~::: ::~: f~~~!~a~~I~~a~~:h~~~~: 
Tricolinede seda Paris artigo superkr 

Trleoline mercerizado em cores garantidas 

Trieoline de algodão em cores firmes 

t~hir inglez legitimo 

Zephlr nacional em cores firmes 

Zephir America em padoes modernos 

Ffnisslmb brim de linho creme para ternos corle 

BrlÍ!l brinco meio IInllo para lernos melr. 

BrIiIi pardo eollegial 'do melltor arrigo 


Armarinhos ' e Arti~os para homens 
Camisa de ' trlcollne' I"IIH" 

1lOI',,'(Reelame) uma 

cr:6'::iil~ pleollae RIY' artige muito CI- • 


~Jamu ldt' ~epllir cOIli"alamarel' de seda • 
".. 	 ijol5llmas coinbli1aç/léS de Oravalal e lenços. 

Melílf. 'de' sedá ide' fio duplo, lindos padrOes par 
Melas H'o de escoda rajada. Gran\lc moda • 
ârtrãj"dé"~se(fa 
LençóI"typd pvramlde Inglez duzia 

Lenços brancis meio Iinlnl 

Coll~ril1ho5 ·de puro ~ linh'd um 


&2:600$ 

1750 premios DO total de. Ih. 204;000$ 
Havendo repetição /1()8 H~ili ultim61 algarismos dós 

pl'imeiros cinco prem_ios pasianlo aos Ilumcro~ il11media' 
lawente superiores. 
')s concesslonarios A:N G E LO LA L'ORTA & C I a. 
Adndójstra~tf-PB!ÇAI 15 DE HUVI:MBRO N: Z; 

Caixa posta'l ri. 50-F1orián oPolt. 

Peitoral ele" AlIrteGo 
P~19teD.l·e' 

• C 1Om., " 
opportmlo, .. 

Comprimidos de 

H e·1 m i t O 1 
~d~tÍlIo só prcvlrtell. _ 
t,1inb (vrl.:ll 1.ptd&.C"~ 
as mo~ du 'riu \U"Üoa
rias. . r. t-'ull1'cU 41 41 .K~.. 
dC5fn!.,t.o .• t" $OÕ~ _ 

d~~::~:~~~~~~5~~'I:' ~{:;
tronslorJ\I)S que. ' cspeci,d

:~~~~~1~ ~~~~,~ ':r'!{i;
d issabores c sottrimcntos, 
perfeit3tft::ntc .e~i~tci~ 

~~~~~~'-l~!l! k "':11 	 "i~· 

._-_._._-"--"----_.. _"-_._--..._--~---

Nã:o se afflijam: Essa tosse' va. 
passar elif 24 horas com o JBil"-' 
Peitoral de Angico PeloteD.se. ~. 11. " 
porrete. A' venda em toEI a parte. 

Pellsão Central 
Rua Conselheiro Mafl'H n. .. 

Floriariopolis
Ricamente mobiliada coni moveis 
com o maior escrupulo hYgiel1ico'"·fI~i~h'~r;:ri'; ."Il:
de la . ordem dirigida p::>r perito C. 

contractado especialmente para que as ·re~ 
feições offerecidas a distincta ireguesiàVque 
nos honra. seja a mesma de' complêtó a
grado , pois, não poupamos esforços em 
empregar 2"eneros de prim'eira qualiáade7 
com a sevem fiscalisélção do proprietario.
Aceitamos pensionistas internos a"preéos 
modicos e fornecemos refeições a domici
Iios. Excellentes in:;taIlaçõês -satriülfiáS '~ohF 
excelIentes banheiros Querifés e Mos;"' QÚei. 
ramdar-nos a honr~ de IJma' ~visita; ê a ' 

Rtia~ConS:"&lNeiib 'M~ftl!, 44 (*~IJ,liiNj~ 
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A nbff'Ufifistituiçaolo:;~~~I1~~rou. ~... .\Pr~~~:::~e~eJ::.. ~:h:,:::.. ..)r 
'f." , ' . ou" 'C • elropo lano. a .... l~o aos ~tho1iC05 c= S re.specm.• / . 

.,':. hmtandoo ;' palflobee r~'1o _ corporações rell~,osas com'idadas 'á em ed't I as 
, . . àos nossQs confrades do Correio ". bl' d h d' '. J '. a pu-

C IM C 1. b d . . do Povo. de Porto Alegre ' O . RIO, ;t.(Con~~r) - SupP'lnba- lCa~. a las, ql!e a pro~lssâo da PadroelJl. do 
" ..~ns!!l! ~u~ es ~o e a or~n ° .0 ~seu P!:Oltcto os ESTADO abre em suas' co. s.e que .o ~sr,)ú~o ~te;s e O"" ArcelHspado, se rt>allz8rá quan~a-telra. 4 do corrente, 
_I .. q'S\\ alao Aranha, Juare.z Tavorrt e Joao Alberto lumnas, uma subscripção popu' filho ,Fernando ~Z ; ~I tn~~· ás I, horas, obedecendo ao Itmerario já conhecido 

. -:~.- . lar, COI!) o fim de auxiliar o .pa. ra a Inglanterra'.• ,Ess~ $UppoSl- A' sua entradlt na Cathedrlll h v á belJ.......: 
RIO, I. (Condor).-Como c UOtOflO. encontram.sê. IictU· aamc'nto da divida do Brasil. ção era baseada'. noJ acto ,tk .'=!: com S S ~cramento ' a er ....... 

u!mcnte, no baros São José. na Iazenda de propriedade do Cada cidadão é convidado a r('m embarcado no transaUanhco , FI ' ; 1I . Dez 
sr. Liuncu Pa~la Machado, situada em Ri<:' Claro, os sra. contribuir com a quantia de 1 inr.lez eHinghland.. ~~~~~~s· 'l(e onanopo S, I de embro de 1OvO. 
~swu ldo Arahha! Ju!'.rez Tavorll e Jollo Alberto, que ali /llilreis OI/l'O (6$000 (m moeda terem cst~do h.omls13dos, no con,·. P, antl",t, .4111-$16 BnzMlilI 
fIca rão até "depOls de amanb!t. pape!), a qual será recebida em sulado bnt~nmco de S.pa~lo.;c.,é Cuadluto, da Cathedtal 

Telegrammlls de Silo P~ulú, par~ esta. capital. in· nossa redacção e o total sema· Entr~tanto, fala·~e qu~, ant.~s . . 

~~~~~~l~ 2:~U~I~!~e~~~ac~lá?~a~::e~e;'~~~~~Ci~:~~0~,r~':n~~ ~:ls~~P~~~~~~I~~d~,~~~cso'oa~~ ?~~;~~h~ ~~r~~r~~ ~~~st~r~t~~i ;::N~ 11~~ª innocencia, incendiou o· 
Il!: U S curIosa a que se .attrlblle como dlvnlgada por amigo cerramento da subscrição, ao dia. de.s~~barcar .em Lisboa on:. :' ,." :l.éito d'a\;ptopria irmãzinha 
de UDI dos tres lenders. seu patriotico fim de resldlna até que pudesse rc- '. "," " 

.. Segundo e~ta: _eUes estão redigindo o ante.projecto Nenhum bl~s il eiro poderá gressar. A~i estudará a possibili- : . ' " < 

d 'l IUlura Consutulç ;:O da Rúpllbllca, autorizados por todos deixar de allender este patriotico dade de IlIstallar uma .tórrefac· .No,dia 29 de Novembro,'.fin,., .delX"",e aitlr, lolldYertktameaa. 

os que fizeram a revolução D.OS postos de commando, cujos appeUo. ç~o de café. Caso isso seja pos- dO. ,o.arra a «Noticia. de JoiÍl~' solfre::o ;jê'õlcbllo,

p~ilsllm:l1t?S eo~heeem p.el'fe1tai!lente, . Tudo pela Patria! s.lvel. cha!11ará, enlão, sua. lami· vllle.::oceor.reu ~ ' rua S•.Pe.; . ;:zI~!DediataDient o rOlO pr0

A !il6l!1UaçaO não fmda alu, porém, chega a affírma- Quantia já publicadà alé hunten' ha, qlle mnda se acha aqUI: "" dro. 'Da reHldenCla do soldadopagou·se!c h as -1.IIa....... 00
çiio ü'!JI'C poutos_ capit~es ~o ante.projecto. que são: e depositada hoj ~ ~o Banco cI,: .<? sr. Julio Prestes e seu filho A~tODJO Quirino, muslco".,:do ,moç'arama :llllÍtHr..o leito de 


P.epresentaçao leglslabva federal numericamente egual Brasil 1:284$000 vla!am com bagagem rcduzida, ia :B,.: C., um dolor~so facto. ~dahyr. .. 

pur!'. ,~()J?S oS,Estados" sendo 10 deputa~os por Estado; Dante Corradl ni 6$000 pOl~ os . ladrões assaltaram sua que enc~~u de "erdadelra . Com os . g~itos !desta;·, o se

':!~Jç~~O ~o_ prcsld~~te da Repubhca pelO Congresso; Somma Rs. 1:290$OOU resldencla em S: Paulo, quees· consterna,ão a quantos dolle lrm!oi ;comp~ehendendo, ta... 

( 6dstl tUlçao de 'lrlbunal Supremo, composto de um '__#____ _, . _______. tava desguarneclda. roubar.do . tu, souberam. · . . vez, o · pengo. ,;lfoH i·cham.,. 


membro de cada Estado, ese()lhidos em eleição pelOS pro. Ilr~__ _ .' do e deixando·os ·desprevenid.os . Cantarolando• .embálava a sua Dliieó ,:.c.o.n. tand. o ,,:o';'I&O&o 

prios componentes do Tribunal; ~.~~-- de roupas. O sr. Fernando Preso sua maninha Adahyr de três nas suas m~ia8 palavra.. ' 


n esponsa l>ilidades dos juizes do Tribunal pelas suas " _ ~- tes levou unicamente o terno que meses, de idade; s~u Irmão A .pobre ';;iiíIle " correu la· 

sc::ttcnçus e rrudas ou injustas; demissibilidade dos mem. vest.ia. qUe não tinha inals de um continente .eÚilh .quadro trla
bros do Tribunal Cint! Variedades - anno, te; terri\'el; :-''a~csêntoll-lb. 


. Um~ corres~~ndencia ~special _de S. Paul~. para a .cA Noite. O frf'9u~ntad~ Cine·Varieda· Jornaes Sua mãe preoceupava-se, á vista: cercadá' pellili . cha.... 

dIZ. Ql!e causou, a", grande Impressao a entrevista pubhcada pelo deo, exh.,blrà hCJe. ás 20 horas h did como. de costume, dos aflaze- mas, que . lhe ' queima,vua o 

'Dllr~o P"pular' sob.reoque ora f;,zem, na fazenda São José. de e~ ponto. o progral!1mn :cEsta· . appre en OS i'C8 .110 quintal. . corpinho debatia-88 -.a Úlf lia 

propnedade. do sr. Lrnneu. Pan~a Machado, os tres grandes che. çoes que passam' f~lm educat.i · Lima, 1 - ~ policia appre· E o e uenino lá ' dentro creancill:ha. . ' ,'•. ., .. . . 

les do I1l?Vlmento revo!uclOnaflo . que delfubou as olygarchias vo da ~ox e · O senhment.al dra· hendeu as edições de alguns eontinfa! a ninar Adaby , Accudmdo mais pessou;>á ' 

llue dommavam o BraSIl desde a Implantação do rrgime republi. ~a eBnos de ~mcr> de produc· jornaes vespertinos, revislas se· . ' r, pequena foi retirada da cama 

cano. . . . . çao da Columbla com o.desem. manaes e. outras publicações de . . Subito, porém. talv~:z; ten· com ~raves .queimaduras .ge-


MUIta ge~te mgenua ~cre~ltava, com eflelto. que os tres pa. penho de Margarete Levmgston caracter JOcoso, prohibindo· lhes ,cloDand? fazer um brlOquedo nerahzadas. sendo immedia· 

redro:; revolUClonallOS havl~m Ido a Rio Claro no inluit.. de des e Lloyd Hughs. o apparecimento até nova 01- á irmãzmha. o .pequeno .apo· tamente transportada. em ,as
frutar o.so~ego bem l!1erecldo após a ardua e longa jornada em . _ demo quando 'se tenha organiza· dera·se de.uma caixa de pllos- .tado grave, para o Hospital 

que se naVlilm empennado para o beneiicio do Brasii. Engana' Cme-Ideal do uma censura especial unira' phoro e nsca um palIto,. qu~ lie :Caridade; , 

ram-se redondamente esses Que acreditavam qu~ os srs. João A's 20 horas: hoje. o · cine mente para essas publicações. - . - - U- M- PA.E aU.E TENTA 

Alberto. J~~rez Tavora e Oswaldo Aranha, cons'::Ios da enorme Ideal reprisarà o bellissimo drama __ o ---. _--- • "
.-- • ' • 

responsabilidade que agora lhes pes.a . sobre os hombros, foram, cHombros de heroe-. E' um fihn SUbSCrlpçaO DEGOLLA .. '
apos a ~atalha ganha. gOlar as dehClasda h.o.spedagem fidalga de .val~r e.que merece sei visto, R UMA fILHINH'A"f
ddol~s~. _Lm~eu_Machad~. Graves pr~blemas pohtlcoS os Ieva~am. ao pOIS nao so o desempenho cc" Fica· abeita peto «O Estad I ' -O _.. . : ;. ~ ~ ,"i.? ;..... 

e ICIO~O nncao de R,') Claro. Oll... t>. agora, esboçam os pnmelros mo o ass:Jmpto agradam soblc, . , o . . '... 
capiiulos da magna carta, que str.1 nesta segunda Repuh' iC'J o maneira uma SUbS(A'npção c~ benellclO da Hontem Inoticiamos raPida'la nossafilhinha! . lmmediatamente 
canJlon pelo qual se guiarão. ' , , . .--------____ sra. D. nna Avlla da Luz; mente· ql!e um pobr; homem, sae em louca j,arreira pela 

Esse esboço, para dizer a verdade. ja foi daqui levado ara 6~l!l!l!nr nIflLn~U!ll DI! D(ll'!R mãe ,da senhorlnh.a ~ngela .Luz. accomcthdo de sublta louc~r~, estrada afóra dirigilido-se para ' 

a fazenda de São José pelos tres victoriosos uvOludonario/ EI. lillJ.iflHII l' J 11111' LI ..Illl u ferid a ~o~ 11m proJe~.1l1 110 dl~ 24 tentara .degol!ar 1I1!'~ sua hlhl' Sa~to Antonio. AIIi cheg~ó;, 

les dar'lhe'ão os retoques Que forem julgados necessarios acc e BenSl!L e laUeclda no dia 20 de outuoro, nha e p~ocurara sUlcldar·se, dano fendo gravemente, 'com ' grande ' 

centar ihe.ão a~tigos novos, remodel~rão outros e, quandu e~ti~ IUl «U E~tado., 5.000 do pr?tundo g~lpe no pesco.' hfmarrhagia, ainda arma'$e elledi, 

ver c~nclUldo, Irá, então, para o RIO afim de ser submeHida á -:XX·:-:- . . Agosbnho A, Bezt rra 7000 ço. HOJe, melhor Inforll'!ados,po•. 11m cacetee procura aggredir'a ·to-

apreciação Jo sr. Getulio Vargas. Segün,jo informações que co. O SI', gener~1 ASSIS BraSIl re· J ~m Anonymo 2000 demos narrar a !ragedla, que se dos Que ·delle tentam se approxi-

Ihemos de bôa fonte, n3 nova constiluição bras ileira o mandato ccbeu os segumtes telcgrammas: .'. . . 5.000 passou. da seguin te forma. Ha Imar, " · . :; 

presid~~i:iJ l da R0püblka scr5 de 5 armO$. O' chefe do governo J~in~iIIe~ 2 ~ A diréctor!a ?O C~hl~II~S~O do dIa ,do tel~pos, Manoel Lino, lavrad,?r, .Afinal,.após algum trabalho, é 

~ Ul1Iao pod ~rá ser reeleito lima vez que precllcha CClt?S con. In sll~~lu ou . Mal.::, em primeira ~~slllltrvO Ve rmelho. 50·000 re,sldente no log~r Ba~ra, do dls, Llno subjugado e communicado (l 

lç~es conlidas na Cons:ituição. Os presidentes de E,!ado serão reu~lIao reahsada após a mo~ifI ' JO~InJa~no N). Affonso . 2.000 tncto de s.anto AntOniO, com 31 lacto ao . dcl~gado da . ~pi-. 


eleitos por proc('sso identico ao que servirá para a e<colha d caçilo'do governo, vem n,spelto, JOãO '70rrea da Silveira 2.000 annos de Id3de, soffreu um gran· tal sr. Joâo CancloQue para;.fllise

<:~!"fe Qn g')V"'rr!C:> fpcl~rai; perm~n('cerã(, no poder neio-e$DaçO d~ ~~mente apr~sen tar a v. exa effu· Anto,mo Bo~ges .e senhora ~~0O<! de abalo, moral, re5ultando ficar dirig~ tomando t~das as provi
cmco armos e tambem poderão continuar no cargo por ' outros s,.(::; cumpn:!!~n!()s pe '~ 5l1a no- Palli!J ~~uller D'as 2,,000 com o.~ys!ema lI.::r'lOSO um tan· d.enclas que o caso ex.igia inclu
tantos se bem de~emp.:nharem o mandato. meação para o cargo de II1terven· Um calttollCo 1$000 to alte,,,~o. A conscl.ho de pes- slve a r~moc;ão dos fen:los para

.E3E3~E3E::3-E3 .-.. .- - -----.-- to!, J. 5$000 soas amigas da famlha resolveu o HospItal de Caridade. 

!li • fIll .f~z a,100S hoje o menino VaI' Aproveita a oI'Pr,rfunid~dc pa' --- vir passar uns tempos nesta cio E'l!'rave o eslado de Manoel Li
hl V·d S . I ui1CIOIII Manoel, liI hinlio <lu sr· ri! hypotnecar a v. exa. f}!ena so· S :J mma 83$000 dade, onde obteve melhoras sen· no A pequenina Rosa com su~.
fi ' 1 a oela ~~ tvbnoel Jacintho Thcúdoro. lidariedade ao ~eu ~over':IO, col Condelnn do a d . T siveis até o ponto de parec~r mãe,porêm deixaram ohospital.re· 

lJl J11 .Iocando·se ao mte lro diS pO! de fa 01111CI \O estar completamente rcstv belecl' colhendo·se a casade uma pes
; €:3Gi3 ~gnE3~ Visita v. exa. pma conlilluar collaboran· . _ orçad~ do do mal que lhe affligia o cc- sôa amiga, visto o ferimento de


I Estiveram, hoje, em vhiia a do na solu~ão de ploblemas que Mllao,l - DCI~OIS ~c. t~r si· rcb;o. Ha poucos dias, haven· Rosa scr corisiderado leve. 

fAZ~M ANil/OS HOJE:, nossa redacção o sr. E. Pessôa, affeclam os in teresses de nossa do .preso;> pela 'poh~~a, 101 fixada do lima festa em Santo Antonio, . -:-- -,- '. . . 


Sras: Franchca G' . d n~sso colltga de imprensa de clas,e. _Apresentamos respeilosa.s resldenc~a .obngaton3 .ao ex·de· sua esposa, que se cllama ":'~ri.a. ..4:& MIssa ., 

Sã Bezerra, Clari>seulC~ães e Sao Paulo, acom panhado do sr. s3ud;J ç(lcs. H OlIs Jordan, pl eSI' putad()_~r~,es.~o .~~lo_~!:. para o local ~a festa se. dirigIU ";'f' 10" ' . . ' 

Paiva e Leocadia É t I tle ~ (' Arhyl!e~ Santos, cirugião dentis· d,ente; B,'l'IIordo Stallll/l , secreta- Ornl!'lIi"~nhD l!!I[·I"'n~1 U-'''1I n em compan!ll~ do mando, le· . . VlUva, "Iha. m3e, Ir- . 

Souia s cp 1allO c ta, chlllco nC5ta capilal no. 1l1~!l[U~1I !lu llllli rU ~8ra vando sua fllhmha Rosa, que tem mãos, sogra e cunhados 


Slas... Beatr'L R b' . ltajahy, I _. O munici jl io de anr.~, 15" H' fi 9 mezes de idade. Como acabas· do. finado PAULO PAI-
p
de 'Oliveira / R' o çrgÀlbEl~.lla If f A re vista por I!ajahy,por seu prefeito Ilro\iso· lll'U[1 uI dU~murO se tar~.e a festa, resolveu Lin? VA conVlda.m .30.9 . aren.t.t.s......e. 
C "I" R ~1110~, er ma roO. rou exccllenci.. 'no, 'Ipi esenta a v. exa. felicita. . pernoitar com sua esposa e fI' pessoas de sua amlsade para as- .
5 "oLC ~~ênt~ N"varo Stotz. No Salão Slm3. ções pela acertada escolha 'Ieseu S 1 t ~ . d T Ihinha em casa de um seu ami' sislirem a mi,:,sa que maÍ1damc:e~ 

d:n~s'Br~~i711h:s Ar:!~c:' CHeron'l • _-- nome para interyen~(lr dO: Es!a. leC7r~Dfll~oN ,~~~n:1 es ~r~é o c;~i go. .. lebrarqlllnlaJalei.ra (4 ~e ' D.ez·ertt~.
g
Marlin< Mallo~1 Adenno F~~~?~ Pl"oclssao de Santa do e hypotheca Inteira sohdane cstav~ instaUada á' ria Conse:h~i' ..Durante a nOIte, Llllo não. con~ bro) ~a I r1 ide sao .rratICls~o , ,, _ V I ' T r Ir r • dade ao seu benemerito governo M f á d clhou o somno e pôz·se a gntar e por a ma o nesqueclvel eXim
~:~\ oa ~~~~nno os~eUa~o : fio, .uBrharina fazendo votús pela felicidade pes: ~~ pa~:a~ pa~~d'io ~~rpa~mabr:; a querer aggredir a esp?~a: to, peta ' passage!ll do prImeiro 


J J gu,I.IGt. Reallz ll '6P. -luillta reira viu . s,?al de v. exa. Saudações cor. de Novembfo, onde se a~hava Logo ao amanhcc~r dl~lglram. mez de seu . lalleclmenlo. ' '.' .::'! 

Decorre hoje a data a~niver. douro. ás 17 hf)ras, o .procis. dlaes. Adulpho Oermano Alldra' localizado o Juizo Federal. se para !l Bar~a, e ah. ao c..egar .á ' . ..... ', .' , . " 


saria da exma. sr. professora d. são !Ie SOllla Calhurmo. pa. dI!. - -o. - . .._ - ·-i---,;;---- sua resldenc!a. notando .Mana Collarmhos' auros e 

Josephina T. Caldeira, virtuosa drol?!r.a do Estudo. Fedeiação Catbarinense Gommlssao de que sell I!'ando estava maIs cal- inrugaveis . só :ria .·.· :': 

es'pÍl;,3 do sr Laercio C Ide' O !tlllerarlO é o que já (Oi • • - mo, fOI á fonte. buscar AI FAIT· . RIA· ·:···· :' ':. 
de Andrade, director do Oa m~~~ publicado. . de DeSplrtos requasu;:oes um po~co de ag~a, delxa~d,? a- • r\ .. ..... .. !"'.' ." <I, ' 

si()~José . Brasilicio.. y A Comml~~Ao en8arreglld r, -:XX: - Reunir·se·á amanhã, ás 10 ho' dormeclda no leito sua fllhmha (]A~D0Z.0 '· 

,Aos muitos parabens cue a d~ festa s-..lIcila ao comiller- Assemblt!a Oeral. ras, na secrelaria do com. Rosa. . • ' , .•.".c '",- :, 


:mniver!arinnte r'!cebed, 'J·u!lla. ' CIO o fee~sment(J de suas . De ordem do sr: I' Vlce.pre· mando do 14 B. C. a commissão. Ao voltar da fonte, a mf~hz A . I F' . ,' .... 

mris os nossós. ':' 'portus 'ti la hurus ,pal'a que slden!e, em exerclclO, COJlvidf) as de requisições. que, sob a presi' mulher encont.rou · seu mando . ,nornove :,.. , or~ " :" 


. 08 seUB empregad6s possam delegações dos clubs filiados pa' cia do sr. desembargàdor :. José Icom um profundo golpe no peso ulf·· '" 't" .. . ' " , 

Passa hoje 0 . natalicio do nos' c0J!ll!arecer á .solennida:l e ra .a ses~ão <le AssemblE}I Geral, Boiteux, se compõe dos srs. ca. coço,' todo ensanguentado. e Ira· .lmo ,Y;po ' .... 


no conterraneo 'sr. Joaquim Gar religIosa. . . para eleIção ~a nova I?lreclort? pitão Reif Paula · e ".negociante' zen~o ao ~ombro, presa pelo' . . UBIDI!.SB·.com pouco uso qUI!
cia Netto, antigo e acredítado Essa .Co~mlssAo Irã Bollci' que se reah~ará, ., hOJe. ás 20 Joaquim Garcia Netto. '" .,,," t." bracmh<?, a mnocent.e Rosa, tam- ". 11 ; . . si novo :c:ompleta-., 


. conímerciante nesta ra tar .da• . autoridades compe- horas, na sede da Unflio dos .. . • ..... . . .. "-:; ~m ,fer.lda l !)'? ' Pescoço. ' . , " lIIenteequlpado .comÚnultos m..: 
~<." '<",." p ça. te!ltes 0. . fechamento dás re- Chslllfeurs. . . ': . '.' · lnstduto~ Hi·slorico ([;;"",\~sposa dirige·se ao marido e lhoramentoa;por,preço.tde>oéé..;;

faz :"ânnb:s hoje à senhorita partições .áquellll hora. ". D ec~tarla .Gml, . em I' de ~ Sálibaacf\pi:ôliim() ~'lIt'nMj ,t9!!l.~~I~e , a ."la~alha' s~m i; .lIue . o. slão< .", 
Ayna bama; ;dil!lttâ :filha do fi' V '. cirl ' .. " . , ii R ., E t ' eLem ro de 1930. . . ô:'!nStitúto ' Hi$loric~ e o!osrr.i ~8m() .fa~ja;: ,!,~nor reacção. , A- ,',Ver ettlt~r n.1 Rua ConacJbd

.' nado deiellJbàiaadór Aryles .:enUe~Se''I"e5"J~~tol s ~. . s~~~~f: Bosco ptJkO para ~er _ te;;;;;;;;Ii;;;;e;;;d;;;az:;.;;;;ep;;;;éd~ ' ·':M::a::.lra:"::::·_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiidlrttfoNl ;perYr-o.'iiiie;.s;;;; " ' e ;;pe;;r;;diO~,;.ro;. ~

Gama. ' "':.,,: r 23."0 Icguinte: ",-::" Um .guarda'tou· . . . . : .~~ ,:..: <, :_:.'.geral. que lhe dlri.ii" 0' MatlnOI 00 II 


• !)l,1I a taIIII de.at&I (Irakta), V~lanCla. dos esfiàri- novo 11100 1Odsl. R Brio~~~J! :~r~d:."f~=: ~~:~~=.,,~ ~~:t~; aK~iros em Paris ...... UlUObrldo ! PI'Ç" l~ estaurante om Dia 
('o OaAoul, c~n.h . o-dtde d.l COIlI pedra 1111''''01'. U.. pu .,.. d:~ü;l. 1 • Ad Pre'eflur. ---T d. NO....lllb.o. 00 li, 
r __ I .a_ A •• oh as cio ._ , co!U1IIUI, lres poftro ,d~ Vi .0 e proceder ri"'" ao _HInO .ob,.do Colnnlunl'ca a SU" dl'sll~' f -., .~"~~::' -- r por.... \_. _ .. 4t copa, " .. 111110 in ' 'I~.orcanlu,.o do li "100 de A d I d r ~..:.. . .. n",a r...uezl. qUt= 
..., ___ ~Iu, 11.. ~ M t~rtv~r 't' ....Dola doe &rQaelroeaa ..aI em a R ".uas continUA a funcio r durante toda a noite. 


. , COIItlDutal. typG M fie. ptorto, capllal, de modo • penaJtUr Depol, de amanha, . M TeR', sempre a toda hora refeições A Z$OOO, 

[)dtue ~)e. o anftlYCtUnO do tt .,1 .. COIIto, alll 'PP'rf' qa .ejam 'OlVldo.. oom p.... • AcadmttI Calhlrincnmlm~'Le- C pratos espeçi,JeS ao IrO to do fretrlJez, p~ 


Ir. Oc~I~ C06'" Idvotrado de kMIÇI pUI I&vatorla t ..h,· cldo, oe mo't'Jmealoe 4. po. Im para Cf. ~n. Pirado por ooslnWiro habi1 e ocmpelentc.
no Mllrricfp!O. lIIn,...... pala,.. ........ ......... .. _ "....:."e •__________________... 

l 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pe;;r;;diO~,;.ro
http:UBIDI!.SB�.com
http:ohospital.re
http:conscl.ho
http:senhment.al
http:desprevenid.os
http:desguarneclda.roubar.do
http:encontram.s�



