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UMA N01ADO INTED\U:;,'NI'1::n Um heróe-f)E s~ cp6UfJ,LO GENERAES

~ do ItororóSão Paulo 5 (Via aereaJ -::~~iist;ibui;la à imprensa ;ocal ia "Parefe certo qu~ o Oovano Pl'oviJorio da IttpUblia 

quinte nota olfieial sobre a crise verificada em S. Paulo: vai tirar as estrl,IIas do.Generill~to da~Jmanru do tuaCO Stodto&mo S (Via atrca) - No 


• [)entro da mais perfeita cordialidade o Governo Pto\isorio do sr. Paim filho e prelit-Jás .ás )10 laguetlo dou. ' Oawal- ckconno do pr~'1O que I u· E' MIfIIHIU... ,. w*• 
do Estado de 510 Pau!o; operou uma rnodificação na compo do Aranha.,A~epublica Nova ' Segile,JleSlt' cuo pdo IMS. pçIo doi SoWb nestl capt\al diG. útdy/Q ti.,.. • 
siçio dos elementos civis que vinham prestando a sua collaboração !"~ ·máu camirihl!'da ·yelha. A Republica de .3 de Outubro :; i ali moWlldo. contra. o t . 50- de' 14 di Jc;Milo tk 1869. 
na obra reconstructiva, iniciada pelo actual interventor neste Esta' II1l1ta o que a Repubhca de 15 de Novembro fez' de, censu. ; , boItfl, ~·~ido r e RIval .• "Ntut tlKulfU.WUI "'"".. I 
do. Attendendo aos poõltos de vista gemes sobre a situação pOlítica rave!. No Jmperio abundaram os titulares e condecoradós, ~;: da ..mnma ~~. n te ~ oc;- 'fI4q S(j4 ~...,lIIt ~ 
do Estado, os secretarios do governo, bem assim o prefeito da ca na Republica de' 89 os coron~is honorarios e guardas ,na- \ .,c~~~,:,de all'nnaJ" QlIe !!l a. ·5... tkJ, PN NdM «s _ ..... 
pital e o cbefe de poticia, pediram a sua demissão, sendo Que ficou cionae5. A fidalguia monarchica desappareceu, a guarda na- . d!> .~encar!~.to nIo. s6 t<!~.<' ser- pa", IIli1t baJ ~~ .. foi. 
estabelecido que esses mesmos collaboradores ficariam nos seus cional desmoralizou-se, os honorarios morreram. Vem aRe- Vli.2 d~ !I,l1.o... ~m~'I\.~s,!~ !>ffl.C. ,~~yCo·tÓJ ~~ pdM ... 
respectivos postos até que seus subs1ilutos assumissem as patas puhlica de 930ressucilá·los. mo, lambem do ,~e ' mlo!,f!1açõcs tt1GJrIM • Po,~.,.; _ .. 
por elles occupadas. Os demi~sionarios combinaram, ainda, com o Honras militares deve~ ser para militares, o episco. sec~elas; Pari dar , c:.umJ;lrrmefito CÜIMlfto tMM/frl-M Jl1Iwr. _ 
sr. interventor, que cada um delles se encarregaria da indicação pado . •ra os sacerdotes. Nmguem será capaz de negar a ~sa dupla .. funÇ.ção, IInha,. elle I'Ontl' 'Ftrntulé ~ _I. 
dos nomes das pessoas ~ue, nas diversas pastas, de'.'iam substituil a acção decisiva do sr. Olõwaldo Aranha no preparo da .semp~ em se.u .,poder grandes a Ó dt" deu-IInI dt IMIf.6itW. 
os. Assim, o sr. interventor cstà certo de que não haverá sOluÇão;1 parte militar da revolução, a sua colossal capacidade de . qua'!tras que .a ·' d~$pendendo á samenie;"e,. /w.nI. • ",.;". 
de continuidade na obra de rehabmtação cívica que s. excia. vem organizador, mas o sr, Aranha não faz profissão de solda- 1 melIlda; das ,.!1ecessidades, e. con- fopicirqui · t~ ..... 
desenvolvendo neste Estado, com a sympathia e a collaboração do: é, principalmente, um politico na bÔa significação dn form;) 105trueção que re~ebra do Imaioi" hOlllêlliJjjoll qu, "..&. 
dos nomes mais representaíivos de São Paulc., E' preciso salientar termo. NE'sse terreno sua actividade foi igualmente sorpre. governo de Mos~ou. * \62" IZIIIIivtrsiin. dAJI ___o 

que a acçio do sr. interventor de São Paulo é norteada pelo endente, trabalhando, convencendo, arrastando elementos . .T!atando. do Julgamento ora pr~stamos ao lJnntI ~ 
unico proposito de bem servir à causa ahraç~l1a pelos p3triotas e Que t~r.n;~ram vic!.or!?sO o movimcn.to insurreccional. A.ac- rnlclado o Jornal cAftonb!ated,' I " M,as ordetls I ~n~ 
independente do prisma do partidarismo politico, ha\endo mesmo ção mllotar é um inCidente na sua vrda de homem pubhco. escreve que o advogado d~ sr. I eu dela ao "lx_o lIIIIndItIJ AI-
novas escolhas dentro do Partido Democratico. A' cerca das pro O que se deve aproveitar agora são as suas qualidades de Soboleff declarou que este aonda EO/O, ClJmpnlrol4." • .".. 
paladas desintelligencias com o Partido Democratico, declara s. estadista. O Ministerio do Interior foi-lhe mnito bem entre- con"erva em se~ poder a rela: curar dll! o«1Jpat,/õ,. fI-'" 
ex•. que, de maneira alguma, existe animosidade contra esse par' gue. ção da~ pessoas a. quem entre senrbartasst:, ' a poirte . ~. 
tido, ond~ sempre encontrou numerosos auxiliares que continua' Estrellas e bordados pregam·se à farda e o sr, Os- g.ara ~Ivesas quaRtlas c que esta· Ilcroró, para evitaT "", • ;.;.J. 
~~J:l~star os seu. serviços.> _.__.._ _ _ .___ _ waldo Aranha .ão tem uniformes no seu luarda-roupa. E' na drsposto a .revel~r lodos o go, "'t!venido do IIO$S# ~ 

tão falho de sentido o posto de militar honorario dado a detalhes de sua R"es~o, ~aso VI' to. tomasse lIe/1a pOsipJo I _ 
um civil da revolução como sê·lo·ia, por exemplo, o de ba- esse a ser. constrangido a tanto. disputasse o passo;mcu, ttIi} kfr
c1/a/elissimo conferido ao Gen~ral Tasso fragoso, presi- Dissera arnda o advogado ~~ do sido absolatamelfl. ,.s:siPdo problema da sidente que foi da Junta~ Governativa. A nova Republica que o 'processo Sobolelf. v!ra qu~ aquclla minha o'" f-


habitação não se deveria mostrai preoccupada com indumentaria visto- a redundar em um verdadeiro exemtada, {}tIa dmzÓffl "., ~ 

sa para os seus proclamadores, mas, sim afastar de suas co- escandalo. d<1I no embarque e ~,


S. Paulo, 5(Via ael'ea).  Rio, 5 (Via aerea. - O ~ita(,.ões tudo que jludesse par('ct>rvaidade ou infantilidade. - ----- da {avIll/aria em I/Q,.iliwas .in-
Um grupo de brasileiros in -Diario Carioca· publica II
dependentes enviou ao sr. seguinte: -Está noticiado J O E C O L L A ç O Il!DUZIR O'S IL111!18! :~~::s ~osqU~::I/':s~=h:i.Baptista Luzardo um tele que o ministro do Tr.lba	 nl! 11 perco/ rCM9 as ÚJCtJlidades, tjlÚ o 
gramma lembrando ser elle lho nomeou uma commis	 illimigo lKCupava já a mtndonada
presidente do Nucleo pró são para estudar um plano 	 ponte de Itororá.
DlreitOll Constitucionaes e pe	 TUo, 5 (Via-aereu) - Onecessario á cOllsirucção 	 No dia seguillte, orámei aojornalista Campo. de Me·dindo a soltura dos srs. Mi immediata de casas desti	 exmo. lIlu/erll./ de mmpo Argilfo
nervino de Oliveira e Octavio 	 deiros publica hoje um

funccionarios 	 que, á testa do 2" corpo, sob seuBrandão. ; nadas aos 	 artigo 80 "Diario Cario.
publicos, empregados 110 	 co"lInaluio. ten.do por vill1Jl,urUdaO .Dlario da Noite. publi- I 	 ca". e do qual cxtrahimoscommercio c operarios. 	 forças das Ires arltUlS, confHJll!â$ 

cou uma carla lembrnndo que \ 	 -0 - ' o seguinte tOpiC9: 
' ", e"·oÍl(I!.'f//~ (v' :A medida é daquellas que 	 al' ÜJ/~ 

o caso dos dois ex-intenden	 Será seu substituto. " O f,O\"i!l"r.. \'?'. ~egu nd t l l (-~ . 1,) Machado d~ •~p. imoiirm dp<!le.,., l()!!(\ ~ 
tes no Rio é te l1 ban! ;1 ' 	 11.108 COl"reu tell, pem;a 
dos jQrnalistas t il ·)c y~l. ~ 1 ~\;! :'t.1 I' 	 ,( lO . ~i (V; ~ ,1 ' 

ao que se affirma, 
,-,-LU {te('l'eI ll f;J L:llxa t1í)~ 

".·,.~v "'ti 
r.::. ,14 11 .'1 o :ex-deputado 	 .J, I1 f p;;J:J.\ C10!:íi ,' ~! uúlit~H u s.: ~ 	 ê'lii~, \:'\ i'-i t:, 

•• \ ......" . .._. H' Ifôlitlcã .r.e;' nse ' \' :1Js :.. ...... r ':11.' t'I n,~ I;~~\;'!,~;d~~:- , ..d~...~" ,.iiJto -;> :;a ~.. .! . ~.~~~3IJ!~ 
I , ..1 

f'.- ~I . ' .. ... .. , • 
I~/" { ~t ' f.~ -.... ~ .. ... ~ U" .p<. ....t ~ 1 ) ."l .....i(~ (~ n 4; 1\1 . i Lemo~ em o "Jornal .M8 ~ ess t"' f.:. âtê'l"i G t~ i U ', \ma/us, <'. .>1_ SI potIlIl aMl'II' t~"o~:J:!~\I:I ~!"I . ~~ :;" t "i m., '. ':. ,J.. .- ('.-( !. 	 n tnra -,: do Brasil", de 22 de No bitl'ul'ic, cOãh'ap f út!UCt;Jl· fJllbascar, fazendO-liaS fogo sem . 0 seniço de Clll'ga e vembro p, p.: te e sobretudo injusto. solfiu, e/{~ grande prejuizo. 

interventor federal, sr. Fer- capital, chaman!lo a allen- ~fu~gen~o ~~f~~~~~ra~ jornaes pUblicaram ante plo, que alugou uma O eX/NO. sr. tm~J/te·gtllera{ Vis
nandes Tavora, dizendo que ção do governo provisorio rOllde dI! Herval "abl!ll orlkm 

Cratheús tc l:.,gln"batllln al}\·1 ~~eis\ ~a~ " :';~~adi~~ n:~\~ I 	 «A noticia que alguns Uma pess/ht, por exem

que só deixou o POl'to bontem, sobre um pro grande casa por 000$
apoiavam o interventor para I pl!ra o assumpto, e solid- de tarde. Surpreendido, vavel pedido de licença mensaes, pcio criterio para mardlar ri festa do 3" rorpo, 
ali escolhido. Em resposta, o I tando a adopção de uma com o proseglli  sr. Oswaldo gozará 

I
do, telld/J por missão contoraar 
pOl lima reriell!!1O f!Br.ro esqecrembora. do Ministro mencionado. filio 

interventor federal enviou 0\ providenda que cohiba o II mento da viagem do ex Aranha, não foi desmen do beneficio d'l deminui
lIeguinte communicado: abuso, á semelhallça do e 	 ção do aluguel, enquanto por h'li oinimigo, corlalldtl-lIl1: apreSidente sua senl1o tida. 

.ACCU80 o recebimento de 1 que oecorreu em outras ci- c Antonio Pra	 rt:fl1g uallfa 110 mOl/U!l1to em que,I ra do SI' A nota omeiosa publi  que tel'ú deJazer a reduc balido de frM/r. prMUraSSI! ,Itedo, resolvi, tambem , cada hontem, por varios çilo todos os inquilinos, el,adir-se.~f:~dO~~~gr~~~\ c~::r-t~~ 1 ~~~:11~~ ~~~'oo~g~i,(\,f.~;~ I 	 jornacs, apenas esclareacompanhai·os, da n d o dando uma vantagem que 
pat'a isso as necessarias não recebeu!onservador Cratheusellse ha- assumindo proporções inau- ceu que o titular da As jorcas /fue, st1b o t:OUlmall.do 

providencias. Justiça, p o r enfermo, Contraproducente essevIa hypothecado sua solida- ditas. dll fXnlO. /lia/erRai de campo 
rledade politica ao interven- Parece Que os poderes deixará 11 dentro Argolo t;"~rallt de /lvança, paISi bem que Í\ comitiva pasta critelio. porque os ~ub umtor José Furtado. dirigentes da Rcpubiica re-	 l desfiladeiro estreito, gua,.,u:politica pareça viajar de alguns dias, isto de locadores fingirão deixar n o 11 declarar que os solveram solucivllar o pro. 	 c/do lIos/ll/ncos por mato «rtacom carta de prego, ao pois de organizado todo 11.11 casas, para que os in In do, 

administrar os municipios, nlto porcionando á grande maio- do lioro..·ó, romeçaram a soh""r 

~entores devem, apenas, blema definitivamente, pro· deixar o pOl'to, no tom  o apparelho administrati  quilinos saiam, e, depois. " que io telmillor na ponü 

badilho, com a physio VO confiado li capacida a alugarão de novo, pelo
se immiscuindo com a politica ria de inquilinos, que é 	 /rico da arfilhalill inimiga. desdenomia sem duvida mais de daquelle jlolitico gaú pl'eÇO que quizerem, por·local, por ser esse o pro- constituida de - funeciona-	 que assommall/ 110 ponto culmiprazenteira, o sr. Was cho. 	 que o governo manda fe

hington Luis demorou-se Agora. buseados em duzir e nito cogita de no·grammB da revolução». rios publiéos, operarios e 	 nonte do dl!sjl/adtiro, sem que 
1'01 isso firrssc de afloaxar a gainteressado na obser informações colhidas em vas locações.PrOCESSO de ~I~pr:~~~~~)r~ ~O:;:I~e:~~~~ vação da cidade, pales fonte que nos merece Parece, pois, que a me· lhardia COI/I Qllf~ avançaram. 

O illimigo rompe lambem Il/Iescrivães vale a um golpe de morte trbndo mesmo com ou todo o credito, podemos lhor orientação será fa. flido jogo de jazila,ia, para evi
Sabemos que já fei aprese~ta- ~~~sg~I!:~~~d~:. proprieta- tros passageIros, pelos adeantar que o !Ir. Os zer, :)uanto aos aluguéis, tar Que o intrepido corontl FerquaeR soube ah! que se waldo Aranha pretende, uma especie de tabella

do requerimento ao sr. Dr. Juiz Todavia, emquanto nãc a Pal·is. facto, 	 de /'OIulo Machado de Souza "assadestina de licenciar-se, Lyra: aluguéis casas
de Direito da Camara de Tuba- ficam promptas as casas Chegamos ainda hOD mas para, terminada a grandes, reducção pe f!OlIlJar terreno; mas seus ,sfor
rão, pedindo diversas Certidões promettidas pelo titular do tem Vigo, licença, não voltar mais (OS foram baldados, porque aqReIa cOl'rendo 	 quena; aluguéis de casas
de Braço do Norte para se ini- Trabalho, e em cujas obras 	 'I te bravo offieial, ovalfÇalU/o semtudo normalmente a bor áquella alta funcção ad pequenas, de gente mais
ciar o processo de responsabili- serão, certamente, aprovei- ministrat!vtl. 	 prr, drsaÚlja o iJlinrif{o da PORte,do>. 	 pobre, reducção maior".
dade contra o escrivão Luis da tados muitos operariJ; 	 OI/de rnhe morto, seUalldo ClJm liNesse caso, S. exn. se

Vigo, 5 (Via acrea) - . seuSilva Moreira por crime de fal· actuahnente desoccupados, ril fubstituido pelO I :;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;~;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;:;:;;;I' pCI da da sua e.~istellCÜ1, SlUI de
~ificaçJo de alistamento, falsifi- seria profundamente huma- I '-------- . dicarão, corag"m que em f.do

Cbegou a esta cidade, antigo companheiro de 
caçJo de firmas, fraudes em elei- nitaria a rcducçãO dos alu partido, dr. Al'losto Pin
çõcs e outros crimes, cujas pc- gueis na base de 30 ojo, onde desembal'cou ,acom

to, cujo nome já rôra 
PinacothBca do Estado o t.wu·tú eram é...!;;..

!lunhado de sua esposa,nas são de 4 meses até 2 an- conforme já aconteceu em o ex·presidente da Re
,I nos de cadt:ia, 4 contos de mul- São Paulo, Selem e Ama-	 ~eamJ~:8~aP~~' :ee~:~~ O sr. dr. Manoel Pedro SilveipUblica brasileira, sr. 

Washington Luis. Veiota e perda de emprego para o zonas, pois, neste momento da formação, pela Junta ra, secretario do Interior e Jus-
resto da vida, ha no Rio milhares de pre- Governatlva, d o novo tiça, determinou fosse collocada A' bibliotheca do Institutotambem, em sua compa

Sabemos mais que tambem se· dios vazios, preferindo os 	 Ministerio. . na Pinacotheca do E~tado atéia Historico t Geographico oftereceunhia, o sr. Pires de Melrio processados os escrivães de seus donos manlel·os, as. 
Azambuja, 13 de Maio e Arma- sim, por tempo indetermi- lo. O presidente da Re ...,.",_= _""""._""""_",,__"'"..""._=.__=_.===__=__=_ 1~~~~d: qa:e p:~f:~h~!:~~ol~~I~ ~i~~cíGF:~~vOdi~;r::jO~r;~publica, deposto, prose
zem do Capivary e dois da cida· nado, a fazer à menor tran-	 do commandl) da Força Publica. recentemeate publicada9.guirú viagem com desti 
de de Tubarão sigencia em favor da po. ImpressD8g da Russi.no a Paris.Os escrivães de Rio fortuna pulação>. ,1!i. .. . ,. ,'. 
e Oravalá já pediram demissão I ã 11 ria \I á Rio. 5 (Via aerea) - ReceIO' 
dos caNOS. ___ lij Oaa uaPD RaO (hegado a esta capital, em com· Lyra Tennis ClubF:torianQPoUs,ser 

l2Teias damnificadas. 	 tolepada panhia de sua esposa, o scientis
D,elo terremoto UIIDlP [PINa a IBlrta U ta Vorki. Saburo Kid, professor Am.nhã ! - 1$ 22 hojill,-AIit.ílh" I

ROMÂ" 5'-':' Monaenhor Chia- li ... 11 Roma, 5 - Em resposta à de agricultura no JáJÍão e >'mem
peita. .. dér gtelis...o ., das .lllemdaaaW. .. .. t\ ~ro,de~Y!Íri.at lIONdadn
· regi-	 il1t.erpCllaçã de um deputado na .aentl· 
õe. :liô IUI da'fPf.ij.fiis!:lla, re- _. Cam.. ara" ,~().bre .8 .c"io do clero fIC,/li da'rrande nlçle do exlrnno I G,nand:e S~i:(~ée : dê;Abf~záde · 
eeDtcmeate UIOÜldas pór 'tre- . . na ;NeneCla JU[lIIn.. o .ub-sec~ ?Mntt, decW:ou. ern fnl~,ld 
mor dI' torra, 1IÍformou I. ' Loudre.s. 5 ..- O -DaiJy Ex- lano do inlello1 dttllrou que I Imprenp' que nl Ruuia ttm-se ofkrccidf\ ao
Pio XI de que 118 tareJa hl.- Pie,,' da-se "iUrwnf"I1tc In- I&alll RIo I"" IlfnlJuma 1(".çIo a ImplC:nlo de estal ,obl'( um 
.. Iam _Ido cfaOUlilload.. pelo IcrTl'.~o do qu~ ~ 14 C",blb bIt'- de proP*l[an:cU contraria 110' i.n: vulrlo Inwndo Alfm da dif· 

Il..olllello lIamiCO. \~n t. lCb • dllttçiO de Tro- '"rf»« nfC10RItS f A, dlr«lt.. fiwldtde I'UI! wn utruaril'O te CLUB DOZE DE AGOSTO
P lzky I Quaata Intern:aci&nal, 0(- 1ft do rqlJTK', Xqescmlalldo 11« I per 41 iltu.lÇlo. .1"". ali 

...~- .o_- I .....~--I Ir ~ qu~ visa'" toOO:tado que o 1t000rno t_l tJ!\ "uM- <:lida quuto 111M ltII'Idn hoteill R"o con··'d d ' 0 - do. "ll1br_ r_ AA:';'~=' ~ oocr.balrr I poIitica do ,~. S&.Iin quer rmnama.. ai mcdídu di Ru..la nisR um mitropbone .. li n OS OS Sr.;. SOCI S ..... OS 

'Y rurnI .....NoSalklSi8u. c trT"hf arma, ptll modlRraçao fM{ ;li que te tOlnamn /Ifff$. pari 111......... U convtru.ç6t OS clubs 11 ci111 11.


d.latUltac:iorul COIOnutnl... NriaI. dei. hoIpedn.. -----_______________.a 

ILEGIVEL 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ~ADO-Sablaado • de ~ .. __(2) 

._;i..;;;......:.:.;.;.;.~..:::.:.:.::.:.:.::1 
Empresa acionai de '~NaYeoaçãO .Hmpcke i oSiphrol sellP~~lcu~~~ ~ I 

Transpol'te ral)idode ,passagéiros e de Qarga~ ~~m 
paquetes «Cnr) fIo~pcke», «Allll :\» e «Max. justa atevia que lhe Idirijoo presente a"es

tado. Depois de uma 
2'rave enfermidade.. 

que me reteve no ICI-
to por mais de um ILinha Florianopolls-Rio de Linha Parànag\lá, escalan- Linha mez, iiquei em tão deJaneiro, ucalandfit por Ita· do por ltajahy e São Flol'ianopolla ploraveles!adedefra- Ojahy, S. Fraacisco e Santos Francisco Laguna ~ueza,que iti mesen- I 
ha sem corS2'em par

I voltar á actlvidade. • 
' Paquete ClrI 1IIIIIC1lt, dia l' 

fJictiva situaç~o. o m~ . od~~.?~~~t~/~ i:um~~
Paquete I'Ra, dia ~ Paquete Max. Paquete Max, dr. Ivo de OlIveira aconselhou;'ílle o uso 

dias do esplendido SAPHROL, e ']Clg:o no,s prl- I 
Paquete elrl HltllCke, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17,27 mei~os.dias de tratamento 'COnl'-O ~~PfI~O~ . ' 

senÍl tao accentuadas melhoras que ao fl·.~" 

Paquete 111••, dia 23 nalisar o guarto vidro já me' sentia forte, (' - ~ 


;f Saidas alegre e diSposto, te!ldo augmentado 4'ki,,' ,Ir ' 

Ss'"Ídas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas lqs d~ peso. Maravllhad9 com o ' extraor- .'. : 

. dmaflo resultado quecolhl 'com o'abencôá": >'2. 
· T"ü\l {) mQvi'1,cll!', de (JtIRl)uge Jl'os e curgHb e lellO pUO do SAPHROL, envio-lhe a - mjnha~photo-~~~.>A VISO-trapiche Rila MUI'ia. graphia e attestado. dos qúlles pode fazer" . ; 

PASSA(~ENS: Em vista da grande procura de ucc()nlD~ (lclllçÕ ('S em nossos o uso que lhe convier. . . •
vup31·es. 8f..:le'ltificamo8 nos sra. io lecti$hüGOS que só aSfu ndl"en!v8 compromisso 

com o~ commod"t! n 'servaôús, ctf ao MEIO DIA da sl1!da dos nossos vapores. 
 Porto Alegre, 23-6 ' 30. . • 

ORDENS DE EMBAltQll"':-Pllfll facilhlude de serviço só daremos ordens Zaci~~f~n~i1It~~u~~~~v~~it:f4 .'.
de cmb:irque :ité ao MEIO I,;IA Da saida dos 1106508 vapore~ . De ,oco,do COID o oltestado acima declaro quo, lonilado o ...• .. ' 

Pdru p,1ss::.gen~ . fretes, or<1ena de cmbnrque e demuis infofIDhçõcs, conl fJS diagnostico de uma PLEURISIA, 2conselhei' ao, paciente.o uso do ~_.• ;.'
prúpri"larios ~~~~:t~~ ~~~t~~!'í\Oj~ ~:d:nc~~tril::~!'be~~d"do~o ar. Muito , . ' Carlos Hoepclie S. A. 

OR. IVO DE OLIVEIRA .•
Rua Conselheiro Mafra, n. 30 Em todBs as PharmaciasiprogàtiliS' • . 

~~-~JesI~n~sd~DS~;;~I1~~~~~~!16ÔITRL _--.__" Di ~Bõ~tBMRt as ~....-=-••._-_----:.~---~ 

P ' e !tal Se Cirldü~2 : Ja ri :, . · u~~ tia h.inrd. CAs~~BHro 'o G h S ' "~S ..;4pOrÚ~U ' ~i~i:nJi, LMA • ?f ornecimento I UJ ..~ li Y U. YE uU, ~ li.....a;;v Protasio Lea';, Escrivão Dis- , uer an ar ampre\na,'11Gnl," 


A /.\..,' admiui$trativa ti,·,," Irmon· irictal e Omcial do Regish'o A ASTROLOGIA. le olleroee bo,e'• .RIQu!•.· 

~'~0~c~êo~,~,ia1,r~.n~"';i~:;i.~O~~~I·, l; ! ( ,' rp~~~ro3q~,,~ I O 'c. Ol.n!, .: S - jj C~,!~, da F.,teçA~ de Santa Civil do Districto de Floria.! ZA.• Remena • di'. do HU ....,m••to · ....
' ; l · PZ~~p·"uldoc-ld';c~e,~_ . e I 
~ "c o" _~- I Rota, EstraJa d~ Ferro d. RIO Grallde do Sul, ...im ae nopolis, E~t3do de Santa Ca. ;:~::!. ~~:~:c:scrc:~:~!:~!:"d-:O.~ . 

c(li1 hecimc~;to dos interc~~ad~5. que, até e~pfe1!&: . tharina, etc. 'Orle plra GANHAR NA' LOTERIA. MU.re. 


:!-~~~}; ,<I,,: ~~~~e.~:~,:. ~~.': ~,.ho?.. SYP!~;fi!f:n;;b,!~!,I;!ni;,n:" ::~::,,,~: leC;~:\3:;:o emt:,i~~:~ • • Faço saber que perante mim : ;i·ridos proc;u Ã;;tmtrã;; - Elldo;,éço' J' 

~~~~~~~j~i:~jfr;!iIr~ ::;~;,:!~:'~:::i:~~E::':iy'r,::: ::~r~::F;~; __1 : ~~ ~_.
I 

~ !~,r:~:~~~i~:~~I:;~~~E~! jfi~~~·_~n~' ._G_l_ft~~~ ~:::~.~.;. ••.
Ics artigcs preci,os ao Hospilal: m~de,.leu'.va . JA' DES~ ,'EERAVA,DESILUj)IDO I acIU o,am os 50 ell'oSj""" ......", "" _ ........ 

"· Assucarexlra, kilo,dito rdinadobran· DE TU I d d dedO d aquelle , empregado no com· i 'IiH 
co de primeira, kilo, dito cl}'st,lisaolo, DO. quado, por le ·z in icação ~ um 'c. g mercio. nascido em 10 de IQ I '. ' ", 

kilo dito rcdando claro kilo arroz amigo, fiz uso do - . para mim - DIVINO -GALENO· O t I d 1910 t I d ' .. 
rio';.1 de primeir., kilo,'.m~í~a~ P.::~: GAlo. A acçle de.!e estur <ndo remedio loi tao r;;pida li~ ~r~ e 'd' fU ura iJs- (I _ 

das, kito, .n1endoas do reino, kilo,ale· . e cnerliea que rue de••ppak ccrom logo n, cruEi. m"Dirella" t~ IS a flurei' ~~ e n:lsta M11- i a 

trio. kilo, anil estrangeiro, kilo .leite ! çie. que me alorm(,ulavam, i,d o que, bemdigo a hera le- ~~t:1 eA~to~iOe~la C~st: e d~ : O
't: dl;sl:i;~,' daltaods·o~i'oL'ed\.'.·lno,. elle,rtlo.lll.i, 'd ' li. em que recorri • esse [ ,IVlNO MEDICAMEN10, I. ' ae I

Moria Julia Marra da Costa,kilo, a1calrão, kilo, alhos, resi.a, alcooll Couvem notar que es.e mognil·ic.. resultado o!.tive ."m i já tnllecida,rl!sidente. aqllelle,

g~n~'kn~~°i,:~~~a:,dk~~ tea;~I~I'ól l!:tr~: . ,idrl)l apeaas.- Desta Capital; e esta, de pro
le, bananas, uma, carne verde, kilo, ca. OLMIRO DOS SANTOS COSTA. (Firma reconhecida). fissão domestico, nascida em • 


:;:;;::~~~::;~~:'~Itpt~~~e~~í~opr~~ .emp~ :~td~b.~~~ ~~r ~;~il!, b~muie!~;:;M~. !".~iad:~ ~~rç~ de 1~~:J, ~nturai gcst~ " 


~!al&f~~ ~ft;, ~~~~:;;,nk;~~:n~l~n~~~~ ~:e~lr:!;8 fJdi:~i.~:'o::i:·;~'~'~v~~lm':~di~ol:i~I~:~:rj~= ' t~~ l1e ~'nK;sie~fti~~c~ea E;~J>~: I) 

da I"dia em cas"" e moida. kil~, ceva· ICIOIlselham o 1110 do .GALENOGAL••eomo lendo o de bio Pires Machado, já falle- •

:~!:'e~%~~:.~à~~~~~~~~' â~e~il~~ ~;~ parador de .e~lo mais e"ergic3, rapid•• e1li••• e persi.lente. ~dOh e de Iz,:~ra ~dos S~mto,s • 

mlnbo moido, kilo, brinhdemalldio-N!oeequeçameu.c.Dt<lho>o.SyphtEtico.e .....fiemao.d:Je.ado, resl e n,e nes a Cl- a 

~~!a~~~tt:.~i~~r~ d~íf~iI~~, t~ff~: rerult.dc», Apresentaram os liocumen- • 

~i:;.ci~i~~~rr~~o,·~I~·, :,'1a d'eajaz';'e', O ·GALENOGAL, li! amo Io<mula rrcollhecida 118" tos exigidos pela Lci.
,~1 Si aI•• 
Quaquer OOis,.la", larello d. trigo. . lo 1ur

Od. Grande E"p".içào do Cen'~Llario ""mo - Sele guem tiver conhecimento de • 

$&eco, feijão preto, e 0:1. cores, kilo, fi- . t~I~~~' DE Hó~it\'?'~d~ti::;~ ~~;ad:.:h~:::o..: algum impedimento entre.

fos pau.dos, Io,!o! frangos, um. g.l. Ire .i..il.r obleve. EUtOalra'.. em todas a. Ph.rmar.i.. 410 elles, queira accusa·lo para •

~~:'v":;..~':::: ki~'''h:~~ d~~~ ~ío, k~~: Bruil" Repablie•• Sul'American. .. os fifS de Idireito, E, Phra .. 
 . - ;.-. -:~(~!

:i,· rozeae, calxa -,~de2 lalu, leite puro, N 25 A I L D S P N° 211 ccol' mnSenatro edec lCtgo~ros,nolacvorno e ' ..posto nO Hospital.~ 1I!IO,Ienha elll 10- . p" e , . . . -.. , u_ 


,... posta no Hospital, metro, mantel-II~.E."'••II.nlll:lll.1I presente edital, que será affi· i mam o Peitoral dejAngieóJ~é!~,~eI.se. o 

~~~~:~~~~':':~!~~~~~j~:~'~\:11 f xp~g~c~~ó 19~r: ~p~~~~~~e e . rei dos remedios p:ar'a~esfrürdbs;tóSle8 


o Grandes e pequenos tvdos . nrocla

lU. O"os, duzi.. .pãc~ e outrol artigos e bronchites. E' . o _~r~p~.a~op()r<, excol::';'d~r~-J1~;,,~tJ:~ft2;Pe~:fr~t; ----------------~-----I br~j~~af9~~lis"5 de Dezem· • loneia, empregllr,ªó~ elll" todas ,as 'rifares-. 

~kilo':Pi~:I=..&~t~:: O Oflicill.l do Registro CiYil,.· tias· das ,vias ;résjl.lratorlas. 

.. tk acre1'tr ~ .o I? aIxa, ._. __._._..:' Protasio Leal, A' venda em tGda parto. 


;~~<k~ :;~ 


~~~. ~~='\:4r,),'::

40 AI<) Oru4t." 4t pcrliu, ...~~~.:«:::::: ..... 
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l al"tll de lnnita 
IUI . 

~!lr·IL"ldllali R 

- . . 
Roma,4--Esta Quaslter

minada a grande estatua 
eQuestre de Annita Gari- guiu armas e ~uniçõeB, ':Ul IIUOU a. marchar, . internando' se As tropas sob o ~o,!,man.do do 
baldi Que serà inaugura- pequena quantidade, s~gulD· por maIs de 300 kllometros do bravo Coronel Qumhno Vargas 
d n' capital sob o pa- do, de~ois" com .destllJo a sertão, insensiveis 05 soldados deram cabal desempe~ho à !'1i~ . 

a . a. d '. h H I Paracatu, com U lllcumben- ao cansaço apesar dos pare,os são de que foram IIIcumbldas,
troclOlO a fa!n a e e- da de garantir a fronteira --- , 

na ·no proxuno anno. mineiro·goyana, para pene- ii.I~~l!Il!Im~~r2ImllJlBlJlII~ 


b sr. Mu~solini. esteve t~ar, ~m,seguid~, ~o territo· [§J 	 .em visita ao •ataher ' do riO do Estade:' hnlltrophe. . ~ A C a sa I i b a 1~o Iartistà encarregado da e
xecução da obra de arte, 
ao Qual felicitou pelo seu 
trabalho. 

A figura de Annita, de 
16 metros de altur~, le
vantar-se-á sobre um I?e
destaI de bronze, CUjas 
faces serão decorada,:; 
com baixos relevos allu
sivos a ~pi~odjos da vi · 
da da heroma. 
_. 

DlvOrc~O no Uruguay
Divl?rclo ab~oluto.-Co,nvcrsão de 

!~~~~~o~~led~V?~~~~~~~~sc~~:: marc~a... 12l12lm!2]~IiJ[2I[2Il!IliIliIalmll2llillmmmllml
tis ao sr. F. Gicc:! Monti',' idéu ou 
aos representantes no Brasil srDl-
DEROT, Feo. Gicca- Caixa Post~1 
3556-510 Paulc ou ae sr· Voln"y 
A. Gicca !'vcnida R!o Branco, 133 
Sal& 	ii RIO dê la nCHO. 

., , I _ nllUlra til Ital'la 
~ , _ ' UI \li 
~~, __ -. _

'VOasl 730 mllhoes 
Roma, : .- A situação 

orçamentana acaba de ser 
ob]ecto de acurad9 ~xame em 
do conselh<? de mmlstr9~. magnífico estado de espirit? , não impedi~ a sua tomnd.a,. . Da alfa & coasse a ISIIO~ 
Que coucIUlu por venfl- dispostas a ve!lcer os demaIS foram feItos alguns pflslon ~l - O "Diario de Notich ' " de Li ' boa 
car a existencia, nos qua- obstaculos que se lhe ante- ros, ~I~~l ~a tc.mada de .a~?d~~ee ~nnul1ciou QUê, p;;vavehn~ntc, 
tro p~if!1eir~s mezes do pUJ~~;~~iada a sua marcha, mt~~~~~~a~lIa:ega~:~(~rf~~~~ls,' o~ quando o dr. Oct~vi? Manç'a~eira 
exercICIO vigente, de um já em pleno ser ti!o goyano, revolucionarios contil1ua! <l1l1 sem- cheg~sse áqU~"dcapItal rna·:t~U-
• deficit· Irlobal. de ....•. dil'igiu-se a Colu,mna Libe~- pre aV~lIçando, já agora cOI.n mu i- ~uB~h~~~I~;~a Br:si~ei~.~.ennr a e, 
729.000.000 de liras. tador~ a Planalt108, 10calJ- lú maIs en(hus rasmo e deCISão. 

dade Io;'po,rtante, oude as for: Deu·se em pc uc~ t~rnpo ;. to-
BO contos para ças m~nclras, ás ql~aes ~Ol "!ada de Vlannopol!s, Impol ,unte 

expediente olfl:reClda tenaz.. resis.tenc~a, CIdade do Estado, ~)lJdc fo.ram 
1 4 _ f . b _ obttveram magmhca vlctO;Ill:' tomadas ~s neccssanas. medIdas

S • P Tauh O, dOI a e r Convém a.ccentuar a supe"~lfI- de depOSIção das autorrd"des lo· 
E tto n9 esou ro. O s a- da~e nu.menc~ dos adversartos, caes. o 

do,. a Secreta~la do 1f1- cu)a r,,:slstencl.a, bem preparad~ , Estava dado o g~andc pa,so 
tenor, uln credIto de 01- fOI mUIto perSIstente, venCIda, ah- para alcançar a CapItal de 00
tenta contos 	de réis, pa- ás, pelo ardor com qUt! se empe- yaz. ' . ' 

's des"esas nharam na luta .os. commandados ACol~".,"a llbeltad,ora la mll'tt d rra a en.e a ." do Coronel Qumhno Vargas char deCISIVamente ate lá de ac' 
de expediente do mterven
tor federal em S. Paulo. 

CapitãD Ghevaliel' 
Rio õ (Via aerea) 

Propál~-~e QUl? O capitão 
Cheva!lt:r sera, o chefe 
de polICIa f1umll1ense. 

"Domingo 
,~:'.; c;_ -j ,! , 

A's 7114 e 8 314 
'\ Rodo lpho V a lentino 

em 

Cobra 

De como. uma,coluntn'a' revàl\i<ri,oflar:iél marchou 
d'e Paracâtu', á (cip.:ital ~~'Ôva;Ílag

--0-0,-'- " , '~ " "", • 
to ~~v~fuCc~~i~~ri~oo ~~:~~e~~ d;~~,ii~rOu~i~~~~~S, ~~ef~eg~::~~~ i O:yO~~,IOs~~d~t~~~~~toa~idade ck 
Ooyaz foi invlldido pelo oeste prestigioso no Planalto Central, no do Estado, ficando ' 
por uma columna comman- além do intendente municipat na do Coronel Quintino.· 
dada pelo Coronel Quiotioo Deodato lauly, Iincumbida da manutencao 

VE:s~s.columna, composta de va~~~a~vi~a~~~:~dO:pri:io~II~~~~ i~i~l:;;en~~S~~;!~a~:;r~eo . 
voluntarios mineiros, reuni- das forças regulares goyanas, seno A valorosa Columna 
dos e armados por aquelle do apprehendido muito annamen· posse do governo 
chefe revolucionario, deno- to e munição ao inimigo, que se Estado de Ooyaz de ter 
minava-se .Columna Liberta-I poz em fuga. obtido esplendidas viclcrias ; que 

dOé~::~~~lra~~~~:r~~:. qua- da~~~~o~a~~~~s~~I~~~: a~~~~!~ W~~iOd~Oj~I:~~J~ame~a~~eh~;d!~~ 
renta homens e roi, aos pou- guiu animadamente a sua marcha em prol da libertação da naciona
cos, conseguindo muitos ade- através do sertão goyano, onde a lidade. 
ptos entbusiastas, até formal'- resistencia do governo do Es' E' justo enaltecer o valor da 
se definitivamente a valente tado se fizera sentir, em deses· Columna libertadora, cuja " mar· 
columna cujo papel em 00' pel~dos esforços para impedir a cha soberba através dos maiores 
yaz foi o mais relevante e continuidade das victorias doa obsta~ulos, em centenas de kiio· 
[eli?. revolucion~rios. metros. é uma prova eloquel1te 

I O Coronel Quintino Vargas, Com o fito de apoderaI-se de da resistencia do soldado m, ind
em Bello Horizonte. conse- Santa Luzia, a Columna corlli- ro, ' 

ti~~nro~~~~at~'~~~~~~~à~u!r~ !9] , . ./ 
columna com o (>rtectivo de 121 
360 homens, que conseguiu l2J sita á rua felippe Schmidt n, 19, commu
reunir. 121 nica á sua amavel freguezia Que acaba de I!I 
Entã~, já com os seus pla- ~ receber para a~ festas de liI 

~~sf:Oe~~:~r~dO~~~~O~bje~~f~~ [2J NA TAL E ANNO NOVO liI 
de passar-se para terras go. 121 um riquissimo sortimento L2I 
yanas. 121 de sedas, voil 5: , tricolines e outros tecidos 12I 

o primeiro o~staculo, . que ~ finos, nas mais lindas e variadas cores, que .121 
era a traveSSIa ~o . rio S. 121 irá vender a titulo de reclame, pelos mais 121 
~:r~~ia;o:tGoy~~,hro~t~ra~~: 121 convidativos preços! 12I 
posto, o que facilitou a che- [21 Não deixem de visitá-la para i 
gada á villn de Crystallina , 121 não perderem a magnifica opportunidade 
cuja quéda se verificou ao ~ de effectuar vantajosas compras! ,i 
cabo derapida l' 	 decisiva @l l2i 

Alh fOi organIzada a nova :----- . ----.--------'-'--...;..;.;;"-=-' 
administração, em nome dos l1Iel~s de comm~n1caçaoedadls ' lcombatendo sem. cessa!, com 
I'e\'olucionarios sendo depos- tancla a ser vencIda. IIrande coragem e incontido en· 
ta as autoridades caiadistas Em Santa luzia a resistencia thusiasmo, pelo que se tOlnam 
da localidade. que foram foi muito grande. pois c !!,over- credoras da maior admiração. 

Isubstit\!id~" por !l~llsoas da 110 dcs Caiadl's alli fez com que I O governo do Estado de Mi
iuteira confiança dos vence- se concentrassem numerosas lor- nas, que nellas encontrou um 
dores. ças, engrossadas com rdorços apoio decidido, confiando 110 seu 

A primeira victoria da gran· mandados afim de deler a mar- valor, pôde, assim, tratar de des 
de luta que começava !leu cha viclOriosa da Columna Liber- vial a sua attenção para . c utr<!s 
novas forças aos componen- tadora. pontos onde tra n~cessaflo agI! 

~~~ d~ ~~~Un~?:' a q~a;~ld~~ cid~ 1~~~I~~~se ~~hax&sel~~~II~~- n, '1 d -- .--.. t M.. 
Estado de Ooyaz. b~m mun iciados, bem armados Vu~n O O ex nllmS,rD an 

As tropas estavam e dispostos à resistencia, o que b' h l· I.A 

Esse valente chefe revoltoso cordo com os p~os tra;.ados. 

A sala da bibliotheca teria o 
nome do dr. Octavio Manga' 
beira sendo orn~mel1tadas a ' 
suas' paredes com caricaturas d~ 
Oago Coutinho, SOlccadura Ca' 
bral, Octavio Mangabeira. Souza alluez, assasslntOs, etc. dmtlnul~ sados, forein descontadas em fa. 

Pinto e João de Barros, todas ra~ numa larga proporção. E , vor da amortização da divida ex
da autoria do pintor br::siteiro ass"n que em 1913 , 0 numero . tetlla. 

Callellas. Na porta do edifi. de condelt1nado~ subIU a IS8.000q ---.-----:-~__-~ 

cio seria collocada uma placa de em 192?, cahtu a 5~.~.. Em A matricula ' na Esc old 

marmore, na qual seriam grava- 1913 maIs de 50.000 mdlvldu?s , M'\'II'tar 

das IIlavras de Olavo Bilac foram condemnados por embTl:l-1 
enaltci.:endo o heroismo. • g~ez; em 1929, este numero ca'l ' . 

--- htu a 6.000. RIO, 5 (Via aerea) - O . Cor-

Collarinhos duros e Ih~:sdJ!~ià~~ t>r:i~a~~\r~1~;~~~ . ~;~o d~am':t~ic~~= ~~tÊs~~la ~fli--
inrugaveis ,só na tão re~ri~tos que ~e fechalam ~e~· , tar, most~ando a necessidade, du-

ALfAIT,'\RIA ~~s (~í:~~~~i~~:~~~S~st~ ~::~:i~: ~~:~c~1~0~:Vi~~s. ~eab~~J!~I~~~ 
CARDOZO mos provam Que a vida social de officiaes, que acarretará des

e economica tende a melhorar. pezas formidaveis. 

Cioe Variedades 
Empresa A. Mattos Azeredo 

Domlltflo-....8o/rM Ohie - Dom'''''' 

Os encantos m~cos 

da Persill numa subli

me eromantica $<.Ipc.r 
produtçjo da 

feX·fllM 

Rod L.a 
MarceUné,i;Dav 

Shar~)liJ-vnn 

Sall,i"PllippsW-~. Rocqué~jn ,f;:t~tAo...
--'~&llJdeL':;;"fQ,(rki:i::-r 


f I ~
U ' 	 . e ,~~.c ~_ 

~ mamor 	para':, , -" ~'"'uma'"v1a 
~ 
. 

Q d h . 

uan o um OI11t:lT! ama . ,,·~~..iiIi""""l~ 


sabe guardar r~lIglosa- .
ment~ no sacrano do seu 

coraç,ao, a lembr~~ça do 


pertU!l.e, do olhai . do 

SOrrISO e da vo z cla 


mulher amada! 


Um lindo drama de amor. 

paixão e loucura ... 


llindas ToileHes! 

Bellas Paisagens! 


ºE_TI_M_O_f_IL_M!~""""",,,-...........-.." 


Todos ao Variedades 

Estatis tic a reconfo rtante PARA A DIVIDA 
-- i EXTERNA 

Eis 'alg uns ~Igaris mo~, forne- : • 
cidos pelo ministro do Interior , Rio, 5 {Via aerea)-O ministro 
da Ingla!ena e que alli produzi- da Ouerra autorizou os com· 
ram legi tima satisfaç~o. Excep- mandantes dos corpos de esta
tudos os roubos, cUJos numero beJecimentos militares e outros 
aliás diminue a!>re~:avelment~, commandos a receber as quantias 
os outros deli~t?i e cnmes~e~b~- , que, por solicitação. dos interes-

CIN~EwIDEAL. 
" .<ttl~'cmpresa "broD BUlltlm c! Filhos 

Exhibidor e sub;loêádor, ,em lodo o filado, dos afamado. IIlma di Paramou I. Ufa, Plthl, Pre, fUJllU 
' ,,:\ M.tal1lvo, Wamtr Ikos. de. 

Sabbado. 6 de Dezembro de 19JO 
,Atteildenrlo aos insistent~s pedidos dos assiduos frequentadorcs deste 

cinema. Ô~prÕÊ~8IjMÃ~l()ÀM~NTÕSsar hoje 

Capitao Mata-Safa 
ItOD LA ROOOUE 

Preço: 2$000 
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Ulstrlbue 75 ·1. em premio!


5!4 i!xtracç.llo - PLANO AH 

11 de Dezembro de 1930 AI! 15 hOrftll 


18 rr:i1harcs-201O premios . 

' 6.000 bilhcH'S " 17$000 
).fpnos 25 .pur cento 
15 por Cento em pl''' mios 


PREMI0S 

premio de ;00:000$ 


10:000$ 
4:1)()(}$ 


premios de 2:000$ ;4:000$ 

1:000$ 5:000$ 


500$ 5:000$ 
200$ 4:000$ 
IOW 6:000$ 
~()$ 34:000$ , 


premo 2 U. A. dos 5 

primciros premias fi 40$ 82:000$ 1 


1750 prl'mios no total de. Rs. 2õ:t000'$ i 

Havendo repetição no~ dois ult.imo algarismos dos I 


~;~~~~~~O:U~;~~i'~r!';~iJ1 if.lS p"~~al-.1o aos DIIU1CrOi! immedi;;' j 


Os concessionarios ANGELO LA PORTA & ela.j 

A dministrn~iio-rHAC! 15 DE IUYBMBRD N. Z: I 


Caixa postal n. 50-FlorlanopoU"I 


A,~.iO .elica~,~~OPO~e!mpl.tj) ! 1 

. M,"·d i'''.' c""" I 
I:.u. abaixo ...igoaJo, tend" lolfrido de horrorosa syph.h., atacan-I 


do·me: a caLeç ~ e, consequenlemtnte a viSãO, a ponto de ficar cego 

pnr completo. !loi, para comcguir caminhar tinha que and .,r ás apal I 

radelas. co~u2.ldo por braço Olmigc, nito podendo tL~balhar, fui 

.~om:elhado por dis!incto amigo, a mar o . ~aoto ,e .incompa!'avel o:E1.:I. 

),-IR DE i',OGUl:.IRA• • do Phonn"ceullco-ChlRlIco João da 511· 

\'a~ilveira, ficando ao cabo de 2 mezes e cem 3 "'idros s6menlcJ 


do santo preparado que tem arrallc.ado da morte ce ;-la, milhare!o de pes.. 


~<,a5, que bem3ucm á rnemoria do seu il1u!tre dc!cobridor. comple- ~~~~~~~~~~~ 
lam'ente curado e com a vista perleitíssima. O que acabo de relatar 

é a expressa0 genuina da verdade, e .lfirmo sob palavra rle homem 

honrado. 


, Não devo ob5equi" a quem quer que seja, para dar um atles· 
"" , lado gracioso. 

O que dig~ é dictado pela voz pura e immaculad_ d. minh. i 
>con.ciencia, que deve ler o lemma de lodo o homem que se preza; 

" Nao <juiz dar elle espantaneo alleolado, ha maia lempc, p&ra i 

' cboervar se e. tava cumpletamente curado, mas como já fazem muito,: 


c;. _nnol que eotive doente, e , chando-me perleitameDte curado, graços! 

,a Deu. e ao iD.uperavel «ELIXIR DE NOGUEIRA". nao relute; : 


.~i{~ endereçar-vol el~e. Para que os leitores avaliem o meu emmagre· '. 

>i.timentc. hasla dizer-vos que de 60 "ilol que pasava, allingi a 90 I<ilo,, ; 


íelil e oali,leito, altendendo com solicitúde a minha ca.a commerci.1 ; 

Teohu SS annos de idade e IOU por demais conhecido aqui; 


,r~=d~8!~b:lk~a em que vim de Jaguario, que eshbeleci mi

. Podem VV. 55, fazerem delta o UIO que vos aprouver ea"lgno-m~
* Peloias, 28 de março de 1918. 


Reconheço verdadeira a .s.iguatnra de Manoel José da Fonleca, 


~"ohl!o,~~hfeit~~mN:ri:.a verdade. 

<O itEl.lIXIR 'DE ,' NOGUEIRA. do Pharmaceutíco-Chunlco 


'OÃO DA> ~I~yA~Il.lYfIRAé oanico de grande consUIDO e que 

• ~aci · ~,!! :!~oo ' Br&Sil '~ . Repu(j1ic.. Sul-A~riQIIa'. 
Podui'baô"a,u t.l-syp lftl.1tjeOe " aatl-rheulli,ll": I 


t.4.co":J~:rªnrle depurativo d~, sifug~e 


Restaurante Bom Dia 
Communica a sua dístincta frC1tUezia qll~ 


continUá a funcionar durante toda a noite. 

Terra sempre e a'toda hora refeiç6es a nooo, 

e pratos espedaes ao ioslo do freauez, pre·
parado por cosinheiro habil e tX,;llIp~l.mh:. 

D~ qualidade .u~or e rÃo aulritiYo 
como Mma:n-mall :toe e IPpeU· 

lQeo do que aunm-o Ouõ. ()ata pre

~d~~\~LO: !'d~ ~lmtnh- que coo_ 

o;novo ·..~~aker,~Oat8'.:~de~lm~to 
Rapido". ésubmettido'Íla',fàbriea I um 
novô .processo dé f fôrrio', qu e'yftdna _ 
80%0 tempo preciso para o prepárw tm 
casá; 't muitd!alltâjosa a eci:iÍlo~d! 
tempo, trabalho e coinbus'tlvcÍ qÚ~ traz 
o emprego deste novo Quaker Oat8'~de 

COlbn.olO Rapldo." .... lIc.IIa _ 
'wYUra demolllda. 

Peça .. _~o~~· 
Oata. 81n'11-o pela maDhi 10 ..~ _

'OI'IM d. III..I.npU-pnplft-.. _ ' 
tempo cio que o pndIo .... f_ 1CiI'nI. 
elsal Presu,·.. u,sabern N~" 
~ fD&J~ -opa • ...u-. ._ 
frhoe. boloe e blIcoIco.. 

O Qu.k r Osh , um .. allaMetoe 
mais \ldav coabedlb. o... ,_ 
parte cf d1..~ dwt- ele 'oô I 1a.m.IIIa., 

.. INãit, ~e .aUlijam: . Essa tosse vae 
paae8r em 24 borlUt com o mlla~(J
Peitoral de Angico Peloten.se. B um 
porrete. A' venda em tod a parte. 

Teu ê o mundo 

JOÃO llGOKI 
e 

MARIA DOS PRAZERES 
LlGOCKI 

participam aos parentes 
e pessoas de sua amizade 
que sua filha . Gilda' contra·~ 
ctóu casamenwcom o Or. ' 
Altamir de [àcerda. 

fpolis.S;1l :0JO. 

ALTAMIR 
e 

GILDA 
, noivos 
Fpólis, 8-11-930. 
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o ETADO- SültaA 11 :te Ds pt ..... 

.. ar motivo de balanço 
-A ..... _.ta 

Casa Daura 	 " ' ~.....I.._.
"';.:;'\, ..~~Y.t:I . 

A' · rua ····Joãtt ê~intq ...··n· <9 :. 
; . .. -::111:-;- ••.ti ····;i ..·· c ... ,{ ."" '.' .... ' 'Yl;~~1 8ia~dS' 8~Du?rTlt~est~ rrlez oHérec~~. sua distinctél frêgue1:ia~ 

com um formidavel sortimento de, mercadoria 

recentemente che2'ado,.p~eços c;..e 


jamais foram' ViStOS . ,' . 

Damos a seguir os preços de alguns artigos como 
 .I~~~-=~-:~HI;J.if

selam: Sedas 

25$000Flllpranle~e seda eslampado, ullima moda metro .~- ~.6_2t".'l:Sm·::~19$000fulg1lraútê i!e seda liso com 1,11'05 de largura » , 2OfOOO'~a mon~1 o arligo liso mais em meda 

{tlrepe geolgete Francez em 10 corea 
 12$000 ~~~-r/·.;;;4~i:"., t.~~D~16$000 
Crepe marroquim liso artigo conhecido 9t5oo . , .-i... ~ /;i>r~.enç. das
Caclti dE seda 

12$000 >~::-::::- moscas impli~[;i~:i~~~:d~mF~!~~:;: ~~~~scamisa em lindos ,. 
16$000 	 .,' · ·c.ntes .e epadroes .» 	 E'O ELIXIR D~ NUTR.IÇÃO ,. 

Mousseline de seda bnnca, pua camIsas ou com-	 . zufubido J do.
18$000 


bln3Çao Tecido finos ,. Nutrion cembate a Fraqueza, , mosquitos. , 

Finissimo linho belga legitimo em cores metro • a Magreza e o Faatio.
4$800 

4$000 	 Atomize Q AromatiAlpaca de SEda em coru modernas 
Opala de seda em diversas corei • 4$000 Nutrion restaura as Forças e co lnsccticida Shéll 
Alpaca de seda eslampada em desenhos moder- • nos ap.~ntosestimula a Energia. "'; seus 
nos com o Plllviriudor 

5$000 
Gorgurão de seda 	 ~o 

2f500 Nutrion e o Remedio do. Fra· 	 SheUCamlJraia meio linho em COTei 	 !;cicntifico e 
Opala Suissa legllima . 3$800 	 coe, dos Debei., doa E.. . goze a sua sésta na 
Velludo;:;;~hé a phantasia artigo propno para: 12$000 	 g(;ttadoa e doa CODva~ certeza de que ne
Velludo bfacM liso IO~OOO lescen~Q. nhum insedo pode
Jersey encorpado em cores modernas 9$000 rá [lcdllbal-a. • 
SEdinha lame em cores 6$800 

Crepe inglez preto e branco. 4$400 

Merinó preto do melhor aThgo ' 2$800 _ 
 .• I· '.' (.~
Crepeel!:ypciano proprio plra kimonos Jarg Imt • 4$200 ..
Crepe eg)'pciano para ki~ono~ larçura 70 cel. » 3$000 

> ~:::~~:~:c~~~~~::r~~~~~~:i~mo • ~~ , VERDADES QUE 
Sedinha americana em diversaS ~res 5$000 II SECOMPLET AM 

· f rmidavel sortimento de voaes .AI~eSlo que tenho empreg,r: muita> vezes, o depu-
POSSUUTIOS um o d }.a.300 t radar e IODlco do .angue .O . L.,NUGAL., do provecto

estampados des e oi> o me ro colle8a <Ir. Frederico W. RomaDo, quer em doente. com


talla e mesa manileslaçfle. syphililicn., quer em alacados de rheumali.-

FinissimaS Cl8lhas de seda para cusal • uma 52$GOC mo, .Icançando sempre eAc, lIenles r.aultados. A..im, !irmo • 

Colchas Malarazzo pala calial em todas aS cores' 14$000 o pre.enle em fé de meu grau. , 

Colchas brancas para solteiro tecido em fustão • 8$500 Cangussu - Rio Grande do Sul. 

Jogo completo ~ara quarto com 11 peças • 52$000 Dr. Raul Azambuja [Firma reconhecida) 

Aloalllado de linho branco todo lavrado largu- • «Cumprindo um de\"er de gratidao, tenho o prazer 


ra 1m.50 · metro 12$000 de communir..r·lhe que. loffrendo h. doi••'IDOS de UIII 

Atoalhado meia largura lm.5O 6$200 }X~ZKlU numa pem.", acho-me radic. lmente CUrAda com o -----------------------------------
Aloalhado branco e em cores !atgura I m:50 » 3$600 uso do vosso manr\'ilhIl30 .OALE~OGA J" tendo engor-
Linho branco largura 2m2. artigo conhecIdo " 12$000 d.do muito pe.ando, hoje, depois que lomei .,..e unia re-
CretoDe lapa a melhor artIgo larg. lm8O. 4$700 media, 6 kilos ma,s da 'lue pC$ava onte.iormenle. AutarM' 

i 	 ~::i~e!~r: L~~~~~a i~~81 ao eXlraõogeirl> P;ça 2~::: lhe a razer de,te Pel~~:s ~eRi~leG~:~de do Sul 

Mu"!m Sllo)orge artigo se~ goma 18$00() Delfina Alves [Firma reconheoida] J ;; 

Y.m.1D Lyd.'3 miITca conhecIda (Reclame) 23tUOO O .GALI·~NOGAL" , do celebre medico inglez e 
 Pensão Oentral 
AlveJado ~.rgem peça de \O metros (o melhor nolnvel svphi!igrapllO dr. Frederico V/. Rom.no purifice 

artIgo . '. I1 $000 o ••noue; lorlàlcce e laz engcrJ.T. NãO coniem .Icoo\ .1
Alvejado Fa~~l1ar_ lI!arca mUito conhectda \0$800 8 gum," não oxige dieta nem resgu..do e é muito e'lomacal. Rua GDns~lheil'D Meira n. 44 
AlvC)ado OfllClal dr1lg0 sem goma .» 8$500 '.' Absolutamente inoHen.ivo, pode ler usado por adlll- Fiorianopolia
Pa',lno para colchão largura 1.0150 (Pechmcha) 3$800 los e r.r.Bnça. de ambos os lexe•. Effeito. raptdos e pOli
Cbltil.o estampados. em di:senho!' modernos 1$600 Ilivo. em ledas as mol"li •• ,yphilitic.., rhet;m~tic"s, d. pdl~, 
 Ricamente mobiliada com moveis novos e 
GUllrdanapos psnuanrar Duzia I·HOOO do ,ong"e ou venere.s, com o maior escrupulo hygienico. Cosinha 
Guardanapos para chá 6$500 N. 2 Amd de Ia. ordem dirigida por perito cosmheire 

contradado especialmente para que as re
,'- Tricolines, Zephir e Brins feições ofierccidas a aistincta iregue!Siit que 
II;..~<!! tricolin~s de linho e seda em .l~~~ _.~~~~ nos mesma de ·completo a__~~,~	 honra, seja a

belRi'l' padroes •. metro 8*500 
o• • i)$f.Ii@t;}.r~~~~~~,~~~~~~OD_OiJ,)~. grado, pois. não poupumos esforços emTricoline ele seda AmeriCI padrao de s~da • 4$000 ,~ empregar generos de primeira qualidade. 

+~~~::~: ~: :::: f~~~~ô;~t~~a~~~h~C~~~ 7$5()() com a ·severa fiscalisação do proprietario. 
Trlcoline de seda Paris artigo superÍ<r 3$900 Aceitamos pensionistas internos a preços 

3$800 

Tricollne mercerizado em cores garantidas 2$900 ~ leitor.a.I . de.. .,Angico i modicos e fornecemos refeições a domici
Tricoline de algod:lO em cores firmes 2$200 lios. ExceIlentes installações sanitarias comt Pelotens0 ;Zephir inglez legitimo 	 1$800 excelJentes banheiros quentes e frios. QueiZephir nacional em cores firmes 1$400 {l o habil clinico pelo!ellsC e distinclo secretario <!lo dOU,' ram dar-nos a honre de IJma visita. é fiZephir Amcrica em padoes modernos 1$800 i$. to Centro M~dlco do Hospital da Santa Ca.~a de ' 
Finlssimo brim de linhO creme para tern!>s corte 30$000 ~ Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim cxpende hua 

Brim branco melo Unhe para lernos melro 4$000 opinião, acelca do .Peitoral de Angico Pelotensc.: Rua Conselheiro MiI'tS, 44 (sob,..)

Brim pardo colleglal do melhor afligo 1$200 II1mo. Sr. Eduardo C. Scqueira.
I Os resultados i.:cquivocos por mim constantemente IIb·e. tidos com o .Peitoral de Aogico., preparado nesta cida- I

Armarinhos e 1;.rti~os para homens de sob a vossa dirccção, levam·me espontaneamente á pre 

Camisa de tricoline inglesas goar ar suas virtudes therapeulicas e a aconselha·lo con· •
I 

core' (Reclame) uma 15$000 fiante em todas as molcslias do apparelho rcspiralorlo 

[aml", de tricollne Ray6 artigo muito co- acompanhadas de tosse. Sobre esta. aSIla acção cxerce-sc 


pyj~:f~~odl" zephir com alam ares de seda: m~. ~~ ~~e%~~'~ ~~UC~rqC::r ~;:~:::~~~ i~~;~~c~: ~~:r~~::~~~ 

Flnisslmas combinaçOes de Gravatas e lenços» 11$500 li Apreciador das suas qualidades I>al samicas e sedativas. 


I Melas de seda de fio duplo, lindos padrões par 3$800" estou certo de que o vosso excellente .Peitoral dt An· 

Meias fio de escuda rajada. GranJa moda. 2$400. gic\>" !;"a de merecer dos meus collegas a mais lar&a vul· 

Cintas de seda . 4$000 O gaflsape7~tas, 2 de Setembro de 1922. • 

Lenços typo pvramide inglcz duzia 16$000 ! (Firma reconhecida pelo notario A. E.Ficher). 

Lenços brancos melo linhO 13$000 t;Ir Exigir O Pellerllala 11111. PelateRsa 

CoU..rinhos de puro linhO um 2$500 • Licença n' 511, de 26-3-906 

Armarinhos 	 • Deposiw geral. Drogaria SEqUElRl - Pelota.. 
50 • h d I di" Em Curityba na Dr.ogarla S!egel & .. J::tzcl, Mintrya, Andr6 
So::~l~h!! c~.:u:a~n~~'i~;e:lo~om cabo vo lude uma ~=. ~~oRI~~~I:\itÕ\l;:lr~l~i~~gl~~I!~spl~t~e~~~;I~ . ~Iu~a'o~~! 

Sombriollas !,ara crinças com ttcido a phantasia 8$500 tf lovam d" Oliveira, ~~m Julnvllie. Henrique jordioD & C•• _ 

Chicàiaa Japonez.'ls Duzla 9tOOO O elc. Em Paranagu~ Alberto Veiga «-eia., et~. 


_ Cart~lr8sd!f~n.iSllmo cromO com alça uma 23$000!l 

Ca",,~;:m~~ti'i~_~~ Iltenç~o ' da nossa rregullia para ~ noss!~ ~ '* !!.'!~ J~O" eeO~DtN~:o.. 

de 10m . nlo de ... Ias déS~da que estamos vendendo . p... reços ; ,- •.....c. " '.E d f .
. por c . . 11 
bar . Ua 11101. ., ",' . 	 ..' liaM se.•. In casa c aml- r 

A9pro".IlIl. ·!~~r" yoisu compras para as proxlmaà .fcs;" ~ ..• .. lia. qua:-tos muito 

,-. Idq.lrt.de ."ca.órlaa ·de ' lrande nlilida.~.~ .e i>~r . P!é'~,I~ :çommol.lps, com pendo, Vf.lldt·~ urnl ~f • Pfoprl. 

~.,.tt...-. " PAr" fa mílias ou moço de dldtn, Cldl1le d. S. Jari co.I 


CASA O-URA trataynento. Os Quartos::~ e~:iil!l~;J=D de: ; 
:RUA JOÃ.O P:tNTO N- 9 tem JaneUas. . p.rab••'-. 


'f ' H. 8.. - o.,aat. tlM _ 11 "tttd•• JUIO ' ci tai udllalva- A tra.tar a rui los6 Jnlor ~I "11 o Lt!OfI,o 

..... d........ Veirl, n, 21. 'raldaçoMl'dtlfOl. 
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o sr. Grandi 
a Moscou 

MOI<'OU. ~ (V.. _) _ Mo votto..= ~ .. 

nanda·te q ..e o mini_IN do - ...... - --a..~ 


-------......-·Ittriordlltalia. ar. Orandi,Yi.... tIYII. -- '"" -- ...... 


, ~~~~~~7~~v!~~~~I~!i;:.)ifaU~DA ~i~Eta~~a: :"'~=te":I;.~ 
::~~1r::~~~~f~~~~L:t{,iFEzIB~~'t: Ig~g!~~~~1::x;,~o~ ::f.~~:-i4 ~~ 

,,;(Srs: 'Henrique' ferreira, ' wiIIi ! Orandi,,:í!','<i' ar. Lilivinow rm. lua ImúIr OI ~tn ~a d. 

' Buchn;)ão ;tWãgner,José Luper- nistro do"éx!erlor da .Rua. ~lrjII, como: F~r'C'RM, Alhle-

Ci~, LAolpee·. sa;n\dl,.eore..noCI!aOsN ! 'nféren~lt IKe~ :!I~ e AvaII); undo que es~e
x -· ' diaColacUunfhira-, 	 Sobre :essà-"' éõm '" commeril;uios· ~jornár.L;OêüVté~; ~blm te adia na inun1nmaa 

Orlando ' Pi'aü(eos jovens José de Paris ,dizendo que (de ,tOda íl,e Ob n-p~.r,npconato.

Prates, Osmar Silva e Julio fer- a van~em vigiar a pequena com'.' ":.R0~-',-'!I'!:l1,mo, d. ouro- . Ij)n
reira Vie.,ira. binaçfo entre a ,ltalia t: a' RÍlssia'; s.entarar,nJ u,!11Jlretn40 mUllo lu. 


, não , obstante entrarem em jógo bl' En~!~a~~:Maldma, Wvn 

Commemor.l' hoje o seu anni demasiados lactores para ,que falta .éleele'.'1errtos ou 


versaria o nosso prezado .con	 eUa não pos~a ser duradoura. .. ta~~~~:~:,~~llio~rétitar ~o 
terraneo sr. . Oustavo da Costa I 

P"r~ira, . uina' das iiguras mais I MATTE E_ CAFI: da f : C. O" i,.; 
~ 
distinctas 'dó, nosso ,:ommercio, 11 

·: m cujas ' rodas. goza de grand<! ruo, ~Pvt;! ~~~=-As Qu~rtà;:'i~~:; ;';ssad~, . tive . 

~ merecida estiina. I 
 publicações do consorcio ~I~~e~qa~~?~itl:i:~ r~~~z~r~t~: : 

~~s "e~J~!~~~'s~~~~ec~~~ rigoroso treinode 'conillndo,' 4snS PIP81C .11 IUI.e! podemos conlribllir, com 14 horas, no gramado lia Fede
efiiciencia, na I'egulafl ·ta- ração., Chegad'l a hora dirigi-me
IBID ção cconom;co-!inanccl. paraaquelle local, afim de apre-


Rio, 5 (Via aerea). Madame Bet· ro do Paiz, resolveram dar o dito treino, encontrando 
ty falou de suas prophecias ao 

cOiario da Noite-, sobre a revo
 realizardemonslraçõc8pu- a"À~~~i S~~~~Og~~:es~bservação. ." ' . _.. . . ,.; 

lução. Mme Belty está cotadis ~~~:ÓI~~re;~ce::~, n~~~~ Esse dub, desde a sua funjação, ti adora".el Reflntl! ..~~na,;\fJ~!ag~nlS~q f~mllll,!a, 'd0ifí.bit ·Dru,

sima. edillcio, um multe e um vinha na melhor ordem e . pro· Pal"'J e Famllra. ,tI ~x~I(j!r~Se, "ugun'da./tl,!, ,'/1roxlma,/

E' curiosso ouvir o que dizel	
C"ca[6 com pão, cODlendo gre~so, fazendo bons treinos de . ' .; . . Vq"rt!a}/II : . ' " 

la sobre IQ3L O povo lutará pa quarenta por cento de la- conlunlo por semana e era com -Deus, .Patna e Fam.lha> éo t!';j ..",e.:'Il,n;ru,!do !ntelro 1c:v~"1ocHt 
ra a conclusãft de seus ideaes; rinhas, como Iubà e mao- esses ensaios queao.~ Domingos tulo ~o 111m da Russlan .Amen.! ~',11 , a~9as :'.. . :; .. 
uma mulher apparectrá no sce· dioca, rcduLindo-se o ia disputar o campeonalo da 4a- can Plctures, q~e o ~a~leda~es pass~ua: conslltulr .· leilú~ ~ 
nario polilico, surgindo compli

..blblC;ãO, se . . ...tOO..•,.• ...cações; um advogado trarã ~hor	 conNumo do tfigo l', ror. bel:a, deixando, muitas vezes, o prometle.em umc;a ex '-I~~ona e de<;lama~l. o.. enI ...' ..'o.stan Ia, cl!lco milhões de seu adver!\3rio em apuros. A SU.l gunda-felra proxln;ra. " . . " oS.,eentfos hleranos dI) :,I!OSSO 

recimtntos e contrariedades; en eSlerlinos em favor da virada sempre foi milito perigo· Conforme é sabido, deVido á palZ; .nos. theatros;; nas esc.~ 

louquecem \Uil homem de des sa e era um caso seri!>. falia de um governo forte, a Po- ",!S .- reuniões pubhcas C' j)àJü. 

tôque; um hOincln moreno adoe.. nossa balança. 'Investiguei em torno de todo lonia foi desmerr.brada. em -'ins ' ~ulare~. . . '~;:~>: 

cerà gravemente; dois grandes Rio, G (Via aerea) -- campo para ver se me deparava de anuo de 1.700. , DeVido á defesa dessa "'!~ 

desastres lie estrada de ferro e 	 ~~ :~I?!~~da 1i~~~~Ud;on~ a figura insinuante do Direcfor Apesar dos grandes esforc;os sa.dor, o poelaPedro .t'!!!J~ 
um na\!fragio. Tudo isso annun sorcio do -O ,Jornal-, pa- technico ... e não a vi e me- para uma independencia politica, relra.de.Souzatornou-~e, ".!,!I""!!
cia Mme.' IQ31 será o an ra u reconstrucçãa do nos ainda a do treinador. almejada e capilaneada pelo im- dadelro I~olo da eol~nl3,~I?~
Betty. 

no de maior na!alidade. As inde
 Brasil, para a diminuiçi'io A.nte essa. circumstancia, fi- mortal Kusciusko, jániais, porêm, za, refugmda na Capllal do;~r
cisões e aborrecimentos do pre· d' ã <Juel convenCido de que o Athle- os fraimentos do antigo e iran- so Imper!0'. ' . ' " c~.-: 
sente serão passageiros, e tudo a lwpartaç o, e 8ugrnen- beo, em tão pouco tempo, des- de reino/ puderam eonstiftJir.se Çonforme e sabido, essesi,\~ 

,;erà normalizado. ~oo ~1:~~~~t~Çã~, ~~\V;:; mereceu d:l seu p~i'!litivo garbo .em governo autonomo, .tala ani- fuglado~, comp?s!~ em,~P:'" 


meio de o povo resga tal' e ela sua bella achvldadc. mosidade dos russos,auslriacos te da ansfocrac!,i .c, .,'10 :"~l(~!O 

os compromissos do e alemães, que partilharam seus p?lonez, se c.on~regaramàC!" , $(I' 


Carring vastos territorios. clcdade patnohca e .benefJCell~' 

Paiz . • _ Em 1863 o povo da parle que ten~o 'como seu pre~l~ente h~.
ffffe-ntado [D-rifara a SegU!r3 amanha ás. 9, horas ficou pertcncente ã Russia, não rano o grand,: pohbco e ,~o


c Cine Ideal para lIajahy, sob a dlrec.çao do mais podendo supportar a cruel logo conselheno ~aChana5 ." ik 

h •. Foi exhibido ante-hontem, 00 vida do 92n2(lal sr.. Agenor Povoas, 2 ~ecle- oppressão dos conquisladores, Vascollcell?s, provmd? ~h,,, . 

'Cine Ideal, a super e extraordi a tano da F. C. O., um cnmbll1udo revoltou se com o fito de rc- grande alOlzade que o mJehz pc
naria produeção da Paramon!, 	 u2f2nQU2ar formado por elementos dos clubs conquistar a liberdade de sual vo polonez passou a ler por lodm 
intitulada Os dez Mandamentos. Madrid, 5 - O chele do go- f~liados áqucUa entida~e desp~r- patria. In6s, brasileiros. . . 

A:.:çnorme afflucncia dr frequen vemo, g.e!l~ral Bereng~er, quan- uva, e que naquslla c.'dade dls- Tal empresa, com efieito, foi Evang2Usrno ' 


.~s ao querido e popular Ci- d? se dm!:!a p~ra presld!~ ~ reu. putará um mateh amistoso c~!" mais que temeraria, porquanto _ . ' , ,i >: 

. _n~e~l(hi~i<;ãO d~ extr~ordi 1l1~0 do ,Conselho dos NIII1IS!~OS o valoroso leam do -Lauro Mui' esses heróes, famintos e despro- "'Tanha, domIngo. tis .11 e .,' 


n . . fifrit,:-..fOl o mais Insante 	 fOI subItamente surp'rehendldo ler «F. C>, vidas de meios por mais que fi_191,! 2 horas h~rá culto e , PI~ 
......tadO' 'do quanto agradou a pelo jornalista .Ioaquim llizo.. -:- zessem, jám ~i;'r('ldpri~ln lihprlar- g~ça? d~ En,val1gcl~o clt! o t~
,*ida produccão, que é cheia que, arrancando do revolver, ai- FOI hontrm eleita e cmpossa' se dos conquistadores mais nu- piO ua IglCja PIt:suyl.:lIall~ .... 
d€'Scenas commoventes e arreba vejo11-0 com um tiro. da a nova directnria da F. C. O., merosos e devidamenie aguerri- dependel~le ã ~ua Con.S~Mafra,_
tadoras. O presidente do' Conselho c{)m que licou assim cúnstituida: dos em todos os sentido. Ao mel? .dla reumr-sN 

, Hoje, a pedido de innumeras a maior serenidade, segurou o presidenle dr. Henrique Rupp Venerados por todos ~s po- c~la Damullcalf' para. . . bI

pessoas, será o referido' film re ag:greswr, ao mesmo !emp~ que JlIIlior; ' 1' v!ce:capitão Carlos Bit- vos sedentos de liberdade, fo- b!,COS, em cI~~ses. A !Ic;ão,.versa-: 
prisado pelo preço popular de o mterrogou sobre o que mten- tencomt; 2 vlce-Walter Lange, rarr: por isso denominados -Os ra sobre a vl~a ~o dlacono ,., ~ 

2$000. Chamamos a altençãu das lava f~zer, tendo este lhe respon- ~ecretario geral, Rodolpho Bos- voluntalÍos da morte' lev~m! ? pnmelro marlyr do. 

eimas. · familias para o referido dido que assim procedia para co; I' sec(etario, Oscar Luz; 2' O f~ito des' es her~es cons!i. chnshamsmo. Não é só n«:r..cam
fim.' protestar conira o regime social secretario, Agenor Po~oas; 3' se- tuiu uma verda'deira e o éa Ape- po de bat~lha que o homem, cJe. 

~, Cine Variedades represeatado pelo general, Beren- cretario, Henrique Loureiro; e sal' de pequeno numeio ~ m~1 mu- ve, necessita mcs~o ser corajo~;


:" As 8 horas em ponto, o Cine guer. . thesoureiro, ASlheroyde Arantes. niciado seu anniquillamento trou- A delesa de um l~e~1 que ;:e

Variedadas exhibirá um program- Joaquim L1iso lo.i immediala- - xe gra~des dificuldades aos seus o bem da coll~hvldads ' . . e 


. 'Tna'~f duplO', apresentando . dois mente preso, ac~edltalldo-se que . REMO . ÍI!imigos. Tal feit~, d~~ mais ,glo- ~e~a~~ill~r~add~ al~~aria~id..~~!~
ÍI:JI!)Ortantes films da Melro 001 se .trate de UI11 ~~to d~ louc.ura, Continuam com o maxllno en· rlOSOS em seus pnnclplos, 101 de- tevam em .JelcS: J sua fé '" ue ,dwin Mayer, intitulados: <Demo pOIS que o rdendo lor~ahsta, thusiasmo os treinos da~ guar- cantado pela mocidade de quasi ' . . .)' d j d ' . "q ~ 
nios brancos- e -O corneteiro~ de dias para cá, vem apre.sen 1an- nições que tomarão parte na re- todos os paizes . . , di:a~o~s~e~en~~r u ::~, n~~~:j
cóní, a . interpretação dc Tim ~~nt;JmPtomas de ahenação gata de 21. do. corren~e.. Chegando a nohcl~ desses ~or- sacriiico~ a sua )lida. .oJanatismoMâcrCcl)ti'e"'Jackie Coogan, res

pectivamente. 


G I 
. O sr. Llbono Sonclm, rubro- rores ao .IIOSSO ~r~sll, a mocld~- espêeialmante '0 ' i'eliiioso. nIo 

negro de quatro costados, acha de estudl~s~, principalmente, VI- admiUind,. a liberdade dê:Pmu
ANTENOR MORAES que o seu club não tomarA par- brou. dI! mdlgnação, sendo então mento ,é um gtàlide 'entÍ'à}'C • 

te em todos os par~os, que são, pubhcado o. grande poema c?m marcha ' da civilizaÇão: As ' 'UI'sabâO Russo cirurgião-dentista ao todo, dozej mas dlsse'nos que, o mesmo titulO, -Os vol:mtanos palavras de Estevam' quana. sul-

SUPER-HYG1ENlCO E _ dos .pareos em que, apparecer a da I!l0rte-, da lavra .do p~la Irender'é)' suppliciefda morte pai' 


PERFUMADO RUA DEODORO N.26 camisa rubro negro, tem a ce~- flummense Pedro LUIS Pereira delapidaçlio; intercedéi14ó]lCM' se

tez~ qU,e ellaarrano:arã as pn- de ~uza, poema esse que, Ira- tis' algozes fó/llllt: cSmIMIr alo 


I;O~-':""":"~-""'--:!F--""'; Imelras collocações. , . ' duzldo para olrancez e para ',o l~eS" infpÍl~s 'tste pe«ado' De 

·'t todos 08 lares. ITIlnI?'tro· _da al;enda o dr. : Hamilton . Loyolai do poloitez, .teve larga repercução Este~am se lê no IMo de Ádc-. 


e a sltuaçao paulista Aldo Luz, està· u.wfei o c diz na Eu.ropa. ' . ' dosK'l)'stólos cap. 6, 'Itr.. 5: 

Rio, 5 (Via apreR) - , Diz o q'!e ainda , ha de YCt' o aympa" em J~oItugal, pelo gr~nde .Iite: ceràiii~" hóine:n dtdo de ff • cio 


.Jorna~~, d."' h.ole; .Logo . ue thlcÓ A .,...... . o ..e rato"Visconde de Caslllh?, :fOI Esplfif(iSantiú 

~C..l.f:,;'i~~j~~~~~8c:~r :~ ' 1 
1 

. . q . !do.,".leaoo-t..,......... o...,d .' .J!Of 	 "
Academll Caâari:/~ 	 8everl~lcou R crise,do. gove~- to naul1co :em "5anta>:cÇa!harlU&. duUiado como 'um rtillidO iiê . A entr.dl para .titlif ú mI. 
nop8uh8taó\co~~tou que o ;, lSri " Os ,.MU.'I~,rs, dó v':terano Ri:- 1C'.Io-. , ni6eJ xima rnnumtrldu f Im. 
JO..8é. , M. 8f.,IIi,......\VI..t.a.,. ck.er.... ab.li:. n..dO-, chuelo; dJ~e.\ÍI que o campeona- !"IIOI Irralo r«ordar que ~- ca TodO$ 1010 (()fdlalRltlltc ~.. lekls 	 narl8i!l ~pa~ta.. ~' da -<.~:F8zendl!. tp nJô 'Ulíl,. di apitai; mu t.I ae h~DO, comtÇIdo pdoa VI- vidIdos. 

ReunC'-~ ho~, ú 19 hora" em :,A attltude:de '8bsolul!Ue8er~ o pMfemn .m pua um dub tirantes ~os: .... . _ n
.111 w.k ~O'YIMIri.a no Instituto V8~õíàDí idll;)Íelo- tituliir 'dRií , 1I~' 'de fÓfa ulndã IlIlm wm aJau- .... o muocSJ inteiro ouviu rr.-

PoIyled> . '. Academi..l c.thJ' 0*0<; -. 'lu n~ de OI 1I1! .. tia dillkuktadr_ aqud e irito . 

rinense de 1..rira.. QollollI up.lbadu ••I'U re.. --- - - - - 

peUo, lul. crêr qu o Ir. WI. Companhia Tracção Luz e f orça o....u.,ato, .............
f oi P'ESO 	 taebr ab.ndonarlo, DI ,mo o f 'I " "I" ,,~".. ,.,IIM .. ~ 
foi recolhido ao lI'Id~.r di. 	 lo••mo pfoYllOrlo. de ' onanopo 15 =.....: pk.~""::' .. 

OIdatura dt PoIlàa o indlVldllO ' HoJo. por~lD, eon, IUtlDOl bn...." 18ft oe ort......... _ 
Lucu Ik .... ,.,.ldnatc no di,- apurar quo. m'a Itrado todOI A.VIS O ,., .. ,..., ,... ~ .. _ 
tndo da ~ pot' 'n- damni- o.~, rwlDOret. o Ir. WlRek.r Tendo 01 Companhia resoMdo cobrar em.81 .... - ~ ..... ...., 
iiado ~~ de PfO . s. ..... ,,141 fi" ",,,.'ar,, .,~ Mlnl,.t~"o·. iuichets tor Iram-se desnece 10i servÍÇ05 =:: s.~ "'::;'P...::.., 
cWe de t1mriqsw NndmaIto CÓIiII. -....... de hote 1• .çAe I~"'''',.· do Sr. .IÓM ronlSeCa. ~brldoi' pelo que ~~-=: 
Vcn. t ........ tIuo., KQIIr '.....c.- .. ...-. .. .. ••• ~ - deixL' .....-. ...... di ~ 1:-:- r.... 

cka. ...... 5 2. 1 da I~ - ,..... ........ r. lJIIIIII!edo .. rJortlnOlJOlll, 6 de de 1930, . .C~' . 

:... • VIII- . ..... hI,OIte""" IL ,A '._.... OI ....
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