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1;lf-ltllibll.:i ;':ít A DATA DE Um trlmR bardo11 
do ·'Sentllrán,.HOJE .Moscou 8".. ' .Toda a nação ...... <'@;;:,QJ~l,J: A REVOLUÇAO _ S,s.lndor.9WIIMfQ) - A- 'llIIIIiI ' 

esper.ll que o procurador Krilen- . ~ 

ko peça a pena de morte 110 mi- . RIO, .8 {VIa ~erea}« - O 
 A" I«.IVM'" qtl. u da. li {li' =~~~ nimo para seis dos mais proe- Jornal Sul1!:lunnn~nse, pela DJS:PERSOU ra40 cal,u,4IIQ nnúz iIIfII, (/fi 'urK)' ~ 0tt0rmI na
minentes accusados, quando ter sua re~ac9ao e dlrecçii<! e 11; 7, IfWtI"1I4W1 li CtlplllUti4" noiW ~e quinla-leira o .. .
minar o sumario do caso. pela maIOria dos ex-Comités Santa Clitharin ui ,noe Jmm lroa en os CMHId O/Jlfrll Frrilas,~., 11 IN- lo do -.mio flWK'itco McfIo

falando durante quatro horas pr~-Alliança Liberal, da zona do regime, dois pa . o ropu1>Ueano co o re- .,/4 ~dl1 li 5 di I't_brD Cairo, pelo corond d,_ Jot,f
{} promotor, hoje, delineou as sulmo do Es~ado do Rio, of deralista. Debellada 1'1 revolte. da ~, .ol'ep'ubll  dt 1715. .... . LuiL de a&.. proIntoOr da r.. as causas psychologicas da cons· ferecerá no dIa 24 do correo eano montou defini~ament. a lIIIa machloa e A :rmdiç~~;,~e..fJ{g..nll~, ~dif' midade. MedIcina de Ra-iIe.piraçio e ridicularizou o Sr. Ram' te, ao sr. dr. Oswaldo Ara lentamente asphyxt o GQIIcorre1lt , 'até quel flUI? de 11m lt'!', ;!k0 (J ROfrra- qa.aodo o navMt nntpY.I CID
zin como joguete dos rr.onar- o!la,!1 quem o Governo Pro com a celebre fusão, UIIl H bOJll_~u ' sCG4ô Iw!mo Cevilllos 'if .J!11S$t da al-; dir~o daqurlk porto..
chistas e recusou-se a acreditar VIsorlO vem de conceder as o arbitro supremo d.a poUU barnja,.verde.•. #MIada pr~sa: -: que ' n/li cha· ·" l:Me crimr qlll: casou. pr0
que os accusados houvessem honr.as de Generalato, Il res Distribuia os postos 'i a ICU ortterlo .~fuefíte; faY" ve do BrasilmeridJlJIfIl1 - t :ofurida i~ lU ~ M'
feito confissões completas e sin- pectIva espada desse eleva- /{Ovelllarto/ citadoe i. mal~ o , ma- gundô a YUdo . c:onw.zia os - governadorta · e os· "p ntántes · ao ceras. do posto. reckal Fllrtado MelÚi.o'!,fà ú':cs- teria"tido ~ no desat:ào ..,

Moscou, 8 - O promotor Kri- D~ seg~n~a feira em ~ian- ~;:~ra~s;~ ::~~~~:~ •• 0~(j~~~f:i~J:,e~0~a7~~X~" curidão.. de IlI'l co!abo"(o,~,Jefdldos coronel -'O~- ; pdo ~ 
lcuko terminando a sua accusa- te, pela vltrme da .A Capital>, cia prévia 80 Chefe ~ . , os galots e os bordados das far- Mello_ O aútõnla lIIOrte 'IftIdo
ção ~o julgamento dos implica- eusa off~rta ~o povo liberal.e Isso continuou chamar-se partido e mu-" das qlle elles lIão sOl/beram !tO/l- se desacatado,: reacin pJeCipíIa
dos na conspiração intervencio- reVOIUCI?narIO do sul fI~lml. dava de nome, segllJtllO . 8S convem . Par raro . damente, desfecfiar.clo do. liIO$
nista, pediu o fuzilamento de nense ficará em exposlçiio tido Republicano, aa ~,mpo da élac rla . D&cional Ao mart'c!tal Wallg!tan coube, contra o SlII"gelito; qac tombou 
tooos os oilos implicados e des-I até ao dia de sua entrega ao I de G1yeerio; PartidO Rcpublicano ConnfVador, de ord~m de Cevallos, governar ~em vida. Hou!e fortt &ItnaçIo 
pertou prolongada~ demonstra· Ministro da JURtiça. durante o predolOin~ de Pinheiro Machado; Par a ilha, tmquaf/fo que as forças entre os contêndores· an do 

tido Republicano CaUlarinense, 110 seu derra portllgu~~as para a Iq-ra !.irme cel Góes fazer uso;de;,súa arma.~~~~ ":t~lIi~!~e,~eq~~a~h~~l~ Os exames de deiro periodo. /ral/$f~/úias coube a. dtrecçao .ao ao que se conta. O mmo, dtpoG
plaudiu ao ouvir-lhe as ultimas preparatorios Ameaçada, po~ vezes, sua tef/ef/te-corof/el A,/lomo de Andra- de ter desembarCado-aqui o atona estructura 
palavras. Ao conhecimento do sr. interna, por vol1eidades de · independeneia de de. mill050, que se acha recolhido 

E' l! que lembra a epltem"ide ao quartel do Regimento de Ca""I! m - ··-I·'I ' ~IIIDIZIO Francisco .Campos, ministro11 da Educaçao, chegou a de- ~'ra~:o,OU!~O n~~rr~~~ii~na~~?tur:r ~1tM'~lt:l:r:~ d~ hOje: ao~ 9 .de dt'Z(m~r" d~ vallaria, proseguiu para ··Reêiir. 
engrendgem eleitoral, transigia ou tapeava. Na 1777, o Vlce-/~' comnllUIlCOU a As autoridades militares àbri! 1""'1 DI! BOZIS nuncia de que alguns profesli IllllllilJI li sore;; cariocas estão f?rne- primeira opportunirlade feliz, alijava-o. metropolr. que esse ofji~ial pa~sá- ram inquerito, que está correndo 

Roma, 8 _ D'Annullzio, que cenoo . ~t(c~tl1dOS . gl'a~lOsos Nos ultimos tempos o aspecto desse ajun ra.a commandar (1 cOlltlllentejrol/- sob a direcçllo do Coroner·' Ri-
é o maior amigo de De Bozis, de lJal)]htaçao, pata o fim de tamento era desolador. Dava a triste impressão letro. beiro Monteiro, Commandaalie 
implicado na recente conspira- seren~ .os seus portadores dc um circulo cland ti no onde todos viviam a Cult-.lrl. do 19' B. C. 
ção certamente intervirá em seu benefICiados pelo de.creto rc trahir-se mutuamcn.tlt Estabeleciam-se IIH prin A arma de que se serviu ó'ho' 
favor junlo ao governo. O Iloeta centemente .ex~edldo pelo cipios que eram vqtdaieiras abominações. 

Camisas de seda de ;"~~~~t~h~\~v~~. s~~lod~':foi notificado por seus amigos gov~rn<! provl.80rlO. .. O P. R. C. náÔ. tinha mais nenhuma signi

romanos, na residencia ele Gar- A, vIsta dISSO, o nllOlstro ficação como entJllde politica: era um club "miados padrões ex~i~f~n~!i~~t~t~~~~-:

dene, de que toelos esperam da ~ducação chamou 8:0 seu recreativo. 

que elle escreva ao primeiro mi- gabmete . o sr. AlOYSIO de . ~ ultimo presid~nte, em 21 dias de 811lus
nistro Mussolini. A 5;a. De Bo- Castro, dlre.ctor do d~pa!ta tia, nao recebeu de seus companheiros a menor alfAIaTaRIa CIllBOSI ~~~~{l1~~n~!vô~~ ~t?~~,s;.e. 

zis está doenle ha annos e foi mento NaCIOnal do ~nsmo. prova de solidariedade. Nem a classica compa I 110-----------'1 bispo de Alagoas. Umabala ·~ 


transferida agora, da enfermaria com o qual conferenCiOu so raneia da Commissão Directora, incorporada, A questão do ~~~~e~ no pescoç(\, causando a 

da prisão para uma c1inica parti- bre.o assu":,pto. 
 em Palacio, se veri[icou. 
cular_ Embora todos os ac- FICOU del!be!ado nomear-s.e O partido estn~,. tão reduzido qU'é coube, 
cusados houvessem confessa- uma commlssao pll:ra syndl todo elle, num navio da Costeira quando, sem funccionalismo M~f~ ~~~~~:i~~~~<!ta :~: 
do sua culpa não se espera se- car so!,re a veraCidade da haver deliberado a mudança da séde, encon- foi embalsamado e seguiri pára ': ' 

trou-se reunido pelo pavôr a bordo do f ta, que o Curitiba, 8 (Via serea) a Parahyba. " 
• jam elles condemnados a gran- :-de•.n.u.n.cI.a•.-------11 levou ao Rio, aggregado ao estado-maiol' do Oe- - A "Tarde" publicou 

neral Nepomueeno Costa... uma nota a respeito do~k!nis~:s~c~i~~a~!Z :~C~fi~~~~~: I Colla:-inhos duros e 
O P. R. C. é um exilado que nilo deixou fllnccionalismo publico .·II·~ .... 

te, sem recorrer a aetos de V.iO·'1 imugaveis só na saudades. f e d e r a I lembrando a 

lenda. ALFAI'L-\RIA 
 _.-..arreg~~e~~~ç~~ p~rt6~~~~~~e eom1t~:~~: _ . :!v:~if:u~~aqU~ent:~i~::TEUGR1MMl lOS CARDOZO era um rotulo vistoso com m..ia duzia de apro- sivel, as exonerações -.....-.. 

yeitadores por detráfl, - ha muita coisa nova a que viriam fatalmente a - :XX:~ 

fazer dentro da nova ordem de cousas. Já é augmentar de maneira Moscou, S - A CommissãoINTERVENTORES AIiDuí~a(ãB da ~iDida das tempo de systematizar a actividade partidaria considera\'el o numero Central Executiva dos Soviets 
Rio. 8 (Via aerea). - Por or dentro de novos moldes, e aos leaderes da revo- dos sem trabalho. convoC6U para o dia 23 de Fe

dem do Sr. Ministro da fazenda mm!l8nhias tel~~raD~flas lução em nossa terra compete esse trabalho A "Tarde" appellll pU- vereiro pwximil o Congresso da 
o sr. Director Geral dos Servi  a[anQso. Demorá-lo é dar aso ao povo para ra o Governo Provisorio União dos Soviets, que de aecoreSÍPanoeimços Hollerith telegraph(\u a to julgar que tudo ficou como antigamente, em que da RepubJica no seniido do com a constillliçllo, é a mais 
dos os interventores dos Esta- -0- todos esperavam que as iniciativas puramente de proceder·se razoal- alta corporaçã(\ elo paiz. 

Hio, 8 (Via aerea). - políticas e partidarias partissem do Chefe do velmente ao rcajusta- As eleições ~m todas as cida~~~~a~~~oeU~~én~:tri~!~I:r~: I O Dircctor Geral dos Poder Executivo, revestido de mando lluipessoal mento dos quadros do des, villas e aldeias da Russia 
cimentos sobre as dividas inter Telegraphos recebeu da e absoluto. runccionalismo, com ou começarão dentro:de poucos dias. 

\...... na e externa de cada um do:; «Western Telegraj)hp .T OE, @O LLI. '\'<"> O scm preenchimento das O Congresso da União dos 
'" " ~<I!!9s, quanto dispendem an Comp.• , hontem, a com- "vagas, obtendo assim So\'iets reune-se cada dois :mnos 

nualffiente com o serviço de ju municação de que fizera dentro de pouco tempo e elege a Comm:ssão Central 
ros e oulros esclarecimentos,ten recoiher aos cofres da uma enorme reducção. Executiva. O Quinto Congresso 
dentes a unificar o serviço di União a quantia de -- independente de demis- realizado no mez de maio de 1929 
estatistica eO)l1omica do gover compunha-se de 1.678 deleg;dos 
no federal. ~:~:~!l~~~e P:j)~I ' S;I~~ COMO se DEU D ~6DA Oij/ Genel'al .Juêll'eZ ~~ee~'as~e~uem:::~~~ d~~ e 887 membros consultivos. 

---- das contas do terceiro e 6RIIHIlIl! lAR Il!ll Ta\'ol'a sagradaveis e de conse- Congresso é a corO unicaIS _l'IIIunepa~as quarto trimestre de 1928 . Ú li li quencias penosas 'para poração da União das Republi
cas Sovieticas da Russia que exer

S. Salvador, 8 (Via aerea) - r9~~~meiro e segundo de PARI, 8 _ A queda do go- RIO, 9 (Via~rea) - O ge· ~~bl~~:~~Sag~~~V~~~~~~ ce funcc;ões legislativas, gozan
O Delegado fiscal baixou uma Prosl'gue assim, dentro verno occorreu no meio de ?ep~1 Juarez Tavor~, desde o vos dos governos•. do ao mesmo tempo de pode
portaria, por ordem do Governo da maior normalidade, a scenas de agitação. Os sena- mlClO da Revoluçao, usava Lembra ainda o ,"es- res executivos. 
Provisorio, determinando que liqUidação da divida em dores da ala esquerda canta- nos punhos duas estrellas de pertino c<>ritibano que 

nlio sejam pagos os funcciona- que estavam as compa- ram e gritaram, e o Primeiro general, sob um fundo verme· nos Estados não ha ex-
 Vão se, dlminuld••~~~Ii:!ere~~~~r~~:. empregos nbias telegraphi<!as es- Ministro Tardieu seguido dos lho, apparec:eu no seu embar- cesso de funccionarios os vencimentos_• 

Os pre)'ud'lcados dev6m ago.ra trnoanfgcedierraasl.com o gover- seus companheiros de gover· que para Mmas com uma fl:'r- nos departamentos fede
, no, marchou para o salão, em- d!-, ~ova, mas sem aquellas ID- raes. 

declarar em documento publico 1;;:,=""",::::",,======'"1quanto os seus amigos debil- ~lgDlaR, das quaes se despo- A IlrOposito cita u Bello Horizonte, 8 ~ O Sr 
9uaJ o empr~o que preferem. Vao offETecer uma es- n~ente procuravam applau- lOU expontaneamente. Administração dos COI'- Amar lanari fez annunciar pelos 

jornaes que os vencimentos dosO faU~tlm,mto do d d d!l~s attenções, immediata- Õ---:-ne-.--:---.~_.. ~~i~drod~ :~::!;) c~J~ altos funccionarios da Secreta
eStPlptoP Raul pa a e ouro mente depoi>;, centralizaram· I V rno no In· era ha dez annos, ape ria das Finanças serão diminui

dos. Para esse fim se procedemBrandão Rio,8 (Via acrea) - Os col- ~:V~~it:rd:~!~~~~~'11 ~u~ :a:' terior ::rd~~ ~~~~~~!Op~~:!~~~ a estudos neste momento. 
Lisbc:a, 8 - falleceu ho~tem legas da t~r!Tla do dr. ~swaldo didato logico ao cargo de Prl- João Pessoa, 8 (Via aerea) - sendo mesmo deficiente 

nesta capilal o celeble escnptOl Aranh~'1 mnllslro da. Jusbça, pre- meiro Ministro. Muitas pes- Noticias do interior do Eslado o pessoal dessa reparti- A morte de um 
portul!uez Raul Brandão. O ex- param Ile expr~sslva . homena- soas, porém, acreditam que autorizam prenuncios de excel- çilo. 

ticto que contava 64 anncs. ele gem, It~~dod pa:u est~ fim, aberto o sr. Poicaré recusará qual- lente inverno. Choveu regular, 1!""__ jornall.t.
--------.I 
id~de, .era so~io da A.cademla de uma 15 a e a !esoe:s, que se quer convite, uma vez que se me!1te em Misericordia, no ca-, _ 

Sclencla e fOI o escrlptor porlu- enconlra no escllpton~ dos .srs. havia co. mpromettido a apoiar tole do Rocha e em São Mame· Gravatas bellissimHs Roma, 8 - O sr. UlI1berto 

guez mais nolavel de lit«:-ratura fróes da Cunha e Olmdo Pmto, o sr. Tardieu. de. Em São ·· João do Rio do fracchia, de quarenta e um ano 

regional. O seu livro 'Os pesca- à rua Sete de Setembro n. 36, Peixe e Alagoinha a chuva foi lor- SÓ na nos de idade, um dos ' grandes 

dores> malcou ao seu autor 16gar sobrado. . . • reneia!. I' ALfAITARIA jornalistas e novellistas surgidos 

definitivo na moderna literatura Essa hom~nagem conslstlla lia .. IIUI ~a CARDOZO
UI RIfa I PIII após a guerra, morreu asphixia: 
clas~ica. A sua ultima obra -Por- entr~a ao .tltular da pasta da . • do Pdo . carbono de um bra
tugal pequenino> foi escripta de Juslrça d.e nca espada de ouro, . 1111111. :,;,.---------""'.'seirq: A .lIa esposa Bruna que
colláboraçilo com sua esposa e é por 01011\0 de. lhe: haver dado o BUCAREST 8 r . OI ' . . OS tambem fôra victima consefUiu 
considerada uma obra prima de Governo ProVISOTlO .8 patente de . ' - Diz-se n08 ",orno aDuDVam voltar a .si _,.. ..elhora.rido.e. es,jjm
edcaCão'palriotica. general pelos relevanles serviços pirculos da Cô.rte Que.aRai . - di··"'h" i ., ... , 

:-..,."::- ...- -- • que . '(em~restando á causa re- lia Helen,apart~r.t\!Jrevemen- . R1.0 , • - R.al.1- o" H.· ~J.pS, F 'i ' d .':'... .';;1D'·' seErmal'lD do gE- VolUClonarl8. . te ,para um , paIZ'· l.' iItr&IlfelJ'ó, IOU-. , Naval, o baD- _ _ .., "!'!'"'~<, .. ,.Q epQa:1auo 
, I Mi' "'. I" '" '··1""·" ....~ - , ,. - "ODdo na" dursate alpnI quota em hODra lO COatmllll- RIO, 9 (Vlwer I) ....,. ORlO, 9 (VIa-I rea) - PeloDera gUE ·",OS a . ..~ ",-, -'. ..... . . mezoa. tOllGionlDdo '...r fre. dento CIlWllnlO. I u. cem· 'Dlarlo cartoca" pubÚc. doi. ladlD" 101 deportado o c 


.. S. P.tulo, 8 - (Via lema) - ANTENOR MORAES queatea I.llu. esta capital pan!lelros di revotuçlo, co- reo~ "ulpadOl p o ar. lebro doaorelclro Jos DI... 

",Acaba de 11« ROII1~ "cn'a- aluD II v r leu. mbo, o Prin. 1110 d ravo ao acto facc.Jo. Luar, Ouc4et, c.m que cite 'nLllo PeN, nlhlnll cI(I Pom,o 


í'itr do QtnfTIl ~I CO,~ cirur""i4o-denlista c.lP.o M:a.uel. 10 que oa upullou daqu lIa r...1IMra. por orei m do Ir. lal que rtoou eelebr COIIIO 

Settriarlo da SciU.nllIÇI Pu ca,. IIMI fuformaçao re. Ia .or awremJl.o&o_ Julio PíNi... de araud.. Ilrellte provoeador da POUeta 

o ]om '·,ta Rap,hlel Glrrb de RU' DCODO"O ~ 26 c,da Tcq mala dlmC1l a re· Palaum OI capltle. "'1110 qUlIIltlu em dinheiro 10' 'N. do roVClmo clapoato durut. 
OMita, dir«1or d• •Praça df A '" ,I. IOOIlet11aQ&o do R I Caroll com C&rY&lbo. Cucanlo • Amlral S.1Il.~~ C<t rOa 1 inélA Na. OI comIclos lIbcracs, quandO 
Slatot., • RaúaIIa. Pelx.to. oU4o. I. promover dllturbio.. 

http:R.al.1-o"H.�~J.pS
http:trnoanfgcedierraasl.com
http:esper.ll
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~ 	 ....000••••••••••••••II ~-----.a----~----~~~~TI-
Empresa Nacional ~e 'Navegac~o Hmpcke 

Tl'ansporte 'rapido de passageiros e de carga!) ,com 
paquetes «Curl Hoepcke», «Anna» e «Max) ' 

SNIIs "':lls * sns IIIIIrlS 1110 IIlrla lIe:Flarllllllalls 

Linha Florianopolilt-Rio de Linha Parana~uá, esc_alan- .Linha. 
Janeiro, escalando por Ita
jaby, S. Francisco e Santos 

I 
Paquete ClrI ~e, dia l' 

Paquete ..... dia 8 

Paquetel:aJllIHJc_', dia 16 

Paquete lIu, dia 28 

Saidas ás 7 horas da manhã 

-	 · 

do por ltaJahy e Sao Floflanopohs
Francisco Laguna 

Paquete Mil. Paquete Max,
dias 

dias 4) e 20 2, 12, 17, 27 

Saidas 
Saidas ás 22 horas ás 21 horas 

v 1-S' O Todo o movimento, de pas~;;geiros '~ cllJ'gas é leito pel~A -trapiche Rita Maria. 
PASSAGENS: Em vista áa ~rande procura de Ilcco:umvdu'ções em nossos 

vapores, scientificllmos aos srs. interessados que só asslImiremos compromisso 
com os commodos reSCfV3GOS, até ao MEIO D/A da saída dos nossos vapores, 

ORDENS DE EMBARQU~:-Para facilidade de serviço só dal'enl0S ordens 
de eUlbllrque até ao MEIO I..iA da saida dos nossos VapOl'eR. 

Para pl,issagens. fretes, ordens de embarque e demais informações, com os 
proprietarios 

Carlos Hoepck.e S. A. 
Rua Conselheiro l\farra, D. 30 

Serviço Aereu .Con~or 

A Agencia Condor avisa aos seus prezados clientes, que acha-se 


em \'igor o seguinte horario para as sahidas dos a\'iões 

e iechumento das respectiva~ malas 


l' )-PARA O NORTE-Os aviões partem todas as krças e sex

tas-feiras ás 8 l1oras.-a mala fecha todas as segundas 


e quintas-feiras ás 17 horas 

2'-PARA O SL'L- Os aviões partem todas as terças e sextas

feiras ás 13 horas.-a mala fecha nos mesmos dias ás 10 horas. 


N. B.-Não é possÍ\'el. expedir-se quaesquer correspondencias 
ou 	ptcotes iJostaes, depois das horas de fechamento, supra

citadas, sem excepção alguma. G:A Agencia Condor avisa outrosim, que a linha aérea até Natal. 
será restabelecida a partir do dia 11 do corrente. 

' Para mais informações ~ueiram fazer obsequio de dirigi r-se á 

CARLOS HOEPCKE S.A. 
Secção de Machinas. TeJephone n. lS00--a utol11atico. 

.........................~ma....~ 


C!ia;n "111. LJmpbtleu; Esero,
BlchlHcaa 011 ADemicas 

I oSa~rol sempre victoriosa 
o 	 E' possuido d mais 
• 	 jl!S.lfI lt:2Tia t4ue lhe 

diriJO o presenteaUes
fado. Depois de uma 
srrave enfermidade, 

Que me releve no Ic;
lo por mais de um I 
mez, fiquei em 140 de
plom"cI cstade de fra
~ueza. Qu.e já mC5en
!ta sem coragem para
voltar à adividade. 
Em 140 dolorosa e at

~~~ti~~~ â~u~~eifa~~~~~~;mg~~~~i~~J~~ 
do esplendido SAPIi~O[. e logo" nós ~pri
mei~os_dias de tratamento com o Sk\PI1i{0 l 
senti tao accentuadas melhoras que ao ri
nalisar o quark> vidro já me sentia forte, 
alegre e disposto, tendo augmentado 4 ki
los de peso. Maravilhado com o extraor
dinario resultado que colhi com o abençoa

• 

i 
: 

• 

i" 

, 

9I" 

' 

,. 
do SAPtIROL, envio-lhe a minha photo- • 
graphia e atlestado. dos quaes pode fazer ""'I ,
o uso 	que lhe convier. : , 

Porto Alegre, 23-6 -30. ' ", 
Zamarias Albuquerque Azevedo 'I " 

. De ,ccordo com o ~~:~~:~~a~c~: ~c:~:r:~~.~rmado o .: : 

dmgnos hco de lima PLEURISIA,2coHselhel ao pacienl~ o uso do ".....•..1..llrcpnrado SAPHROl, ao lado da thcrapeutica do ar. Muito " f ' " . 
aprove1tou odoente; c hoje se t.l1contra restabelrcido. '. " 

oR. IVO DE OLlVEIIlA '. 

• 	 Em todas as Pharmacias e Drogarias 1. 
Q)~O.O 	 ~HiUiOel!1.00oo......1 

Grandes e pequenos todos procla
mam o Peitoral de Angico Pelotense. 'Ô 
rei dos remedios para résfriadós; t(}s8es ' 
e bronehites. E' opreparadô por excel,:' 
loncia, empregado :em,todas ' asmoles~ 
tias .das vias respir!'toriã~r .. ;, 

A' venda emf:tQJia:, p~rte.Vende-se ~~ :!~:~~ I 
:om!l;f:l:;;IlD?eS~ ~a;;:~~. silo ~	 ._._. ._._> P"",,-______________ _

Preço o ' 111 rlsoivel,.Pos- ' A9RADEO/uENTO AI .ma ('ua a 
IIYcl.. IDformaçOei n§.rt o,bse; ,>.'", .• '", uga-se IlI a Padl~R(;
qulo, OI ,cr.ncla 'dUllt dla- 'Oao'e Corradlnl e $Ia., Do fft- a IIn.A Ir.'a.rCOal A,as'oJo Pu 
rio. ~O. Coala e '.,.llIa, IX. ltr•• clloal n.a c816 do MClud•• 

I 
ro~~d~~,:.~O~o In:'uct!:::'Q'IÁ~ 1--------- 
CHOAL ARENARE tall do no TERRENO 
di. 29 do mn de NoVl bro p P-, VtRdC-ie bonj,o ttrmlO no

SabAo Russo Im por melo dr te IIr~.dKtr a "'lelhor local da IVa Prntcknte 
todoI que « ,l.um lleres, ttlt-jCoutinhC" 

I 
"'.11111, car'u, c ltÔC' t que 'nl~ ('0/11 [d 11. • r •• 

~~~,:,*:~~,..!:t!..II~~~:.';:: ~~m._...,..,..._-:--:--:-_--:: 
10 .:oIM'o 	 Um I0Il1."0 • pl~ 15.1

1"1 ri. " • I d~ NovPlwo' d Nov..bla, DO ti,0'-_________• •• lelO. ITllla-H R _o ..wadD, 
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'e:E§~tadp 1J>~n:~e s~,b~~_o~1LbarãO ~!E'R~ 
.• Vem.nos do Sul do Estado '; qual<iije'~ pOllfo 'onde 118 ~er, ;; 

,'Diario Vespertino ~ " agradavel )~o.ti?ia ' de que Irarlas as.ecrregárem na' li~b,a, Op'erarios e camponezes 

EIqIr. UiIIrII ESTlDO L'" ;~h~~e~: P~n\~CI:~:~e o~ t~f~ I: Sc?à!~~I.ras parll a ponle até Rio, ~(VI. ure.) _ O .JÓr. 

Director: ALTINO FLORES Tubnrilo. I O sr. Lacombe pretende con :. boi (lo , 8 rnl1>, Ipr d.ndo I 


, Havendo falIa de rc<:~rsos srguir da casa Hoepcke to<.los ~~~a~~~:~ à~~:f:: 'Od;.·m:~ 

Redactor: quer no Thl'!souro MUOlclpal, ~ o~ pregos que rorem oecesso- lJalÍalhe nos entros"'ndu-Ilil" 


CASSIO L. ABREU dali, quer tambem no doEstado , r:os á p')ntc. m c • , _ 

Gerente: JOÃO MEDEIROS o s~. ErD4:sto Lacombe tomou i A;' gove~u,\ do Estado , será ~ida G~~:ue~leco~~:9t~ ~omu': 


a SI o enl:Orgo de levor A- , pedido, ao IDvés d~.quootla de pedaç.o de lerra e 'um~ chou-

ASSIGNATURAS: vaDIe a proJectada ponte, v~- 5410 COot08, que .la tinha, do paoll nllo conhece diflicul-


Anno 35$000 lendo-se para isso do 8UXI- C ngresso. aulOrlZ8ç:lli pera dadi 

Semestre 18$000 Iio dos amigos do progresso :~es.pender, apenas .0 ClmenlO Da' terra retira quanto ne-

Numero avulso $200 do Sul do Estado. Ilndlspensavel 30S pilares. ce 11 para seu u te~t 


Póde se mesmo dizer q:le ! A Prefeitura concorrerà çom e sJea sua fa~iIIa, s~b~a~d~ 

Redacção e Officinas ã a con8trucç~0. que. deverá] a .p.cdra e a m~o de ?bra e os das colheitas grande quan-I


'" p' t 13 ser de madeIra, possivelmen- v~Ztnhos nas ImmcdlaçOCS d3 tidaae de viveres para re
rua J0 ..0 10 o n. te com q11Rtro pllllres de al- cidade, desde a Passagem até 8 d 


Teleph 22--Cx. postoll39 venaria obedecerá a uma su- Humoytà auxiliarão com aI' m~ert os marca os. d
'. I 
I 

__________ bscril?ção popul!lr.. . guns J}a's dI! serviço " tro$,os/!i3:eén~~!.~a~ce:I~~~: 

ASSim. tendo Sido l~l(idOS, ja A pa~6agem da ~ollle st:ra ab- nahV3~ e fluctuações. 


I !..-. r.... Iril'las o!fereceram. seus vahosos ser- solutamente gratulla para tran- Os operarios que se eotrega
(IIIIIIII RIIIII ii ViÇOS, gõa:UltaillE~te, os com- seuntes, a p(, ou a c3\'al\c,.pa- ra", " det~rminados ramos ID
...... II1II1 I IliZIK' p~tentes engenheIros,. Dr. Ao- gand?~pcnas uma I?equcna ,on- dutriaesorecisam convencer-se 


QIIIURII I. W iIl D1~al Costa e An~i>D1o Mo~- trlbUlçao de 500 reiS, por exem- de que ôs productos não man
- telro. 9. Dr. Anlomo Montel- pIo, os carros c alHOS carrega- tém cotação inaltp.ravel col1o

Ma& não poderia ser ro csta Já estudando ~m pro- d?~ ou vazIos. Essa rend,l s~r- cando.os ao abrigo dé qual
. ' " Jecto e, com poucos dlllS, te- vira para a conserva da pon,\!, \ler risco > 

apphcado!! outr~s palz~s rá termi~a~l~ ~eu trabalho pint,ura, I'!tc.. . q A ucresc~Dta que Insistir em ..:.:~~~==-;;;;;;;, 
com a me::.1l13 qnentaçao para dar IDICIO .... sonda~cns, E pensame~,o do SI. Lacom querer Iesuscitar certas indus

da Itaha ' desenh,os. etc. , be criaI' um livro cha,!lado ~e trias e desejar o imposslvel. 

O «Corriere. del!a . Sera" de rc~!r=::~~~~i~~~r~r\~~a~,r~e~ ~r?~~~~o~~ ~sq~~~~::~o~e~:;; EUas !i\'eram o I :~U m~men-

Rom~, em artigo m!ltula:lo -O Sul, contribtlÍrüo com uma dp qualquer lorma,tivelem Con to do apogeu ~ Ihd'led des~re: 


ffaSCismo em todo o mundo', ~o' parcellR pnra o imporlaotlol tr,buido com uma dadiva. por v:mJ dlrv'd a a a ,e?a en 

mapor thema aphr~se «Ofascls- melhoramento, insignificante que scjo, para CIII. u ar e rumo, ••elxar .0 

mo não é .me."cadona de:: exporta- As orric inas da Estrada de o grande melhoramento 'll1e te' h~loral pa~J o c_ampo é a mlllS 

ção·, a!tr!bulda erroneamente a Ferro l'beresa Chrh'tina con- rá Tubarão. S"~~~~I~~~e~t~~~~:,~1 ~~m~~~~ 

Mussohlll , e procu.ra provar que1 correrão, tambem. por oUcr· Esse livro ficará gunrctado ' .' . • . ___ ____ • 
ao contrano, o ra.scls":,o resOlvera ta generosa de sua direcc:'l.o, peln Pre{eih:ra pora mostrar, SI,I dlz~ndo. AI?da sd f~ze~ lutltufl CI_Dl"I 1111 IMorte romanhca 
problemas apphcavels a todos com os parafusos e bl's"ele- em Qualquer tempo aos villdou- p anlaç les nesta epoca o nn UIUII 111 
os paizes. . , . tes que forem prerisoe, e a ros, OH nomes dos'qlle presta- e as co heltas se. aunuDcill~ MIIItao-. _O romallt.ismo te~~ ~migrado 

Para o arllcultsl~ ,o fascismo Dirceçiio da Es tl'll.JIl far to rem Iluxilio á grand~ I\splraçil(l ~Jra março e a~rll em algun I IIUf UPIJHI1 \par'l a Alllel'Cil do ,~ür,e e prO" 
representava_ uma Id~a ~e pro- transportar, gratuitamen!p., de Ida gente lubaróncnse. E.~a~os, não ~avend"o" opport~. Resultado dos exames do 20 curando ~efügio .em Los , A ngt:
gresso e nao de reacçao, mas - - \lI a e de cnvontr~, .:m serv,- e 30 anno do curso de guar- les o palz do cmema? E o que 
a~mittia, tod!lvia. que não pod~- ~ml2ll2llillt1l21li1l!J12ll2lfill2ll2ll21l21l21l21l21l21l21 ç~~os I~aba'hos ngl'J('olas>. da-livros do Instituto Commer. se' deprehcnde desla tragica 
na ,er apphcado a outros pal- l!I 121 O W h" t L" eia ele floriallopolis . aventura: 
zes. com a.mesma orientação da I A C r J .b r2I as IDU on UIS Foram approvados: \ Um P?cla, Robert Pew, ,não 
Uaha e Sim de acco~do com a s a --lIa11. o 121 sr. 

~ , f Alvaro Oliveira 8,5; Horst C. conseguIU IIn~onlrlr um . editor,• a nat~reza de ~ada naçao. ; I' IInnu a rança Büchler 8,2; Dalmiro C. And ra- que Ihc pubhcasse um livro d!! 
O Jornal sahenta que Musso- , IiJ 11 lillil da 8' Luiz E. Beirão 8' Eulalio , versos, cousa que tem acontecl

lini affirmara. a sua vonlad~ de ~ sita á rua felipp e Schmidt n. 19, CO:1l1l1L1- Cherburgo, S- Chegou a es- Andr{ani 6; Bolivar N, 'Costa 6;! do aos poetas das cinco p,artes 
Gue os fascls!as se abashves- 121 nica éÍ sua u1l1uvel freg uezia que acaba de ~ te porto o .Alcanl~'a, ' em que Anlollio N. Pires 6; Osmar Da- Ido mundo, Mas elle acredItava, 

, sem .de fazer _propag.anda. no Im receber para a~ festas de 121 viaja o ex ,presidente de, Bras il, minell 6; Laercio Lt'al 6; Ro- com o,exito do seu volume, coa
extenor mas nao podl~ d~,xar !Xl NA TAL E ANNO NO VO 121 dr, Washington Luis, O navio berto lankilevich 6; Carlos oay_ quis~ar ? coraçã? de um:! mo~,1 

~e reconh!!Cer com satisfaça? ,a IE !Xl deu elltrada ás sete horas, Não gnell 5,3; Limões Ratcke 5 ,3; Des,lIudldo, cahlU num sombno 
Imp?rtancl3 crescente da Idea ~ um riquissimo sOitimento ~ se sabe se odr. Washington de- Osny Raffs, 4,3; Osmar Dulra desespero, [ resolveu, vendo 
fasel~ta demonstrada pe!o. en 121 de sedas. voil~. t r icolines e outros tecidos IiJ scmbarcar~ aqui ou em Southam · 4,3; Paulo Bragiia 4. desfazer-se o seu sOl1ho, ~ata~-

1camlçamento dos seus inImigos, m finos, nas mais 'lindas e variadas cores, que 121 pton. Foram reprovados Ires alum- , se, mas por um processo medl
Rec~mhecia, fin~lmenle, que o ~ irá vender él titulo de reclame, pelos mais 121 I 1I 0S. Ito. Convidou a moça para al
fasCtsm_o all~ar;ava . pr~se'Ylo31!7;;] C' on\!I'd a tl'\,OS preço'" '. r2I M ~ No 30 anno, exame final, fO-',moçar em s,ua compan.J:ta, e, no 
mas nao podl3 fruehfaçao sem cc ,_' . , . ~ [I p.i~~ D seda nm ~pprovado~: Ifim da refeição, de{lols de .ter 
a P?~se do pod~r.; 35 res,;on- '~ 1\ao dt:IXeIll úe .\:.lslla-la para. MlIdi ~ U TheodNo Mirosky 9; Sebas-!posto no seu copo o conteu'Jo 
sablhdades e dl~e~,os decorren· ~ não perderem a l1lélg-nlllca opportumdacle tião Belli 9; [nvino Truppel 8,3; de 11m velH~!1~ vlOlent?, I~~an-
tes do seu exerClelO, _ [2J de efiectua r vantajosas compras! 'ª ALFAlTARIA CIIRDOZO Marcial Veiga 8,3; Waller S.:h- tou'se, e d,ng,"do,se . aquel;a a 
Divorcio no Uruguay r2I ; legel 8,2 Adalberlo Speck 8; quem I~ntt) amava, disse, beOCII ' 

, . - !Xl1Xl1Xl1XI1Xl1Xl1AI1AI!XI1Xl1Xl1X1"'lAIlXlr..~Il:;t'IIA1I"-'11X11X11X11A11X1 nual amelbnu de(!~lIa~nlla Leoberto Leal 7 ,5; Elias Mansur J do-lhe a saude:\~ ' ''e~~~i[il~':~~~:~i~~~~~e;s~~s~~ ~~~~~~~__ __ __ _ 11 I IUII UII 7; João Stepalh 7;. Odilo~ Ma- I -Scj~ feliz, E!n~ora? meur.DOO_~D::I~CCD::I~c.:!..Ci?~~~~t:'?
rntllÍ,,-So1icitem informações gra- Miss Paraná atrope v Il!SInl RI!HDBlrllRDO O 81tH. boas/'Iel"ra n fra 6,5; Josué Dlbcrnardl 6,3; ; I\m.or nao tenha limites! ~ e, la a 
IIs ao sr. F. Gicca Montividéu ou " li n 11 H uni' '! ArollY Costa 6,3. !ulhma vez ,que bebt'rel ao seu 
aos represe, nlant,es no R~asi t srOl- lou uma ~exa.genaT/a CO Dl! RLAGftHS o -Oiario Carioc a», do Rio, A turma de guarda-livros des-i la,10, <:;':"51Ota que eu beba á 
DEROT. fco. Glcca- Caixa Post~1 !'-- senhontll Gll<h Koop, fi UII . està cHectuando 11m concllrso te anno, que é a decil!la do Ins- I' sua fel,~,dadc! . 
3556:510 Paul? ou ,ao sr. Voln~y MISS Pilraná, quando gu!~va, \ Maceió, 8 - O juiz de di' que se eDcerral'á a 13 do cor. , titulo Commcrcial, esco lheu para DepOIS, de um trago" VI~OU () 
A. Glcea ~veRlda R!o Branco, 133 h:1 poucos di.IIS, em Curitiba, reito dn ?rimeil'" Vam de- rente. no sentidt) de apurar paranympho o sr. ' Clilo Souza copo e entrou em ,agonIa, Cou-

Sala 17 RIO de lanelr~__ a sua· Lllra!rnha., ,Hlropelou I claroll r ehabilitada li Socie- qlla! a melhor declamadora Dias. Isas da terra dos cmemas ... 


I 1'1 lI! I!BBDI! DIIR a sexagenana Idaltna Ban- Idude Anonym 1\ Banco de A- hrasileir" . 

11 li r DIi Il'In- 1eira, que iicou f(lfi.da, ~r~- , iugõas, que cumpriu !ielmen· Ali: hontem (dia 5), a srita. C h" T -o Luz e força 

I ru 11!1IT10n DO RIO vemente. Mlss Pal'ana dirIgIa It.) 11 concordala celebrlO d,; após Atxa S~mpaio rigurava e, m I' ompan la racça, 
- lit1 I o seu. carro com excesso de a sua rallencia. lugar, com 8,651 VOIoS, d f:l· pOltOS

Verificou-se em Cl1mbucy, velocl,dade. , A nossa talentosa centerra. e OrlanO 
no Estado do Rio, um obito Os Jorllacs chamaram ]l8- OIHS"l!CIOR I\oDt! Sl!CCnS POI nea, sra. Zelia MOellmann de VISO 
suspeito de febre umarella. r.a. o fuct? 8 attencão dn p~- : k111 li li 11 Souza estava em 12' lugar ,. A . .. 

A autopsia effectlvamcnte IICI~ , pü)S ,não é esta a PrJ-\ l!HnHl!onnO com 177 votos. lendo d CompanhIa resolv.ldo cobl ar .em 
revelou que a suspeita não melrR , .v lctlm8 da bella au , 11 U 11 H ZUa CoelllJ N~1I0, em 5' lu. guichets, tornaram-se desneccssanos os sernços 
f6ra sem fundamen!o. o tomobllis!a O sr. José P~lha uo de ,1e- gar, com 1.4H votos; Virgl- do Sr. José RodriO'ues Fonseca. cobrador. pelo que 
que fez a Saude Publlea a. , ~lIS, que eX'lrCla o cargo de 1"18 Lazz,u'o, em 13' lugar com d . h "'... fazer [Ial·te da mesma
doptar, na referida loclllida- f f A revista por IlDspeelor federal das obras 166 voto_; Margarida LODes elxa es?e sen .or ",e ' " . 
41e, as medidas de propbyla- rou- rou excetlenc!a. ' coutra us seccas, foi eXiJne- de Almeida, pm 33' lugar com Flonanopolls, () de Deze~nbl o de 1930. . 
xla que SI1 impunham. ' No Sat~o S,mas : rado. a pedido. 9 votos. A GERENCIA 

CINE v IEDADES., EMPRESA A MATTOS AZEREDO A'S 8 HORAS EM PONTO 

8SS-0SA $ $OI-:~_Sl'lAS 
QUINlA-P'EIRA ,o H DE ,'DEZE:M"3ROD1: 1'930 

Um drama social intensalnente 'emociol1ante ;e ;,'ctê liciosamente encanfa (fór.- Urn iihn i:I~ ~atção. Um enredo ~Tacioso e 
ultra-orij!inal , admiravell11.~nte desern peJih;1t1o por dois a rtista s de reconhecido re noi11e, a ~raciosa e bella 

_i\NNA Q" NILSON e LEWIS STONE 
o ~81 sempre querido e inconfulldivel num amhiente dt! lu xo estupendo. Super çrooúcçâo dil fíI:i1 \'lltioll<.:l 

ui!:llriqui~u ua 1'v\~lro Goldwiu Mftyer, 

http:f(lfi.da
http:procu.ra
http:s~r-cando.os
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,Lmnrí~4~~~tad~? 	 CREDITO 10TI 
-(}-ODE. 

Natal t .atal r
• __1,:Sanla Catharina 

Distribue 75 '[. em premios 
5!4 Extracção-PLAN~ AR 


1\ de Dez~mbro de 1030 1\8 I;) horas 

18 mi!lH!res-201 0 pre m ios 


16.000 b ilhetes li 1;$000 
. Ml'nos :6 por cento 

75 	 por cento e m pre miil ~ 

PREMIOS 


I premio de 

I 

I 

2 premios de 
5 


10 

20 

60 


850 
800 premo 2 V_ A. dos 5 

primeiros premios a 

2:000$ 
1:00 0$ 

500$ 
200$ 
IOC~ 
40$ 

40$ 

272:000$ 
68:000$ 

704:õõõ$ 
100:000$ 

IU:OOO$ 
"; 'j()O$ 
:4 :000$ 
5:000$ 
5:000$ 
4:000$ 
6:000$ 

34:000$ 

82:000$ 

1750 premio8 no total de. Rs. 204:000$ 
Havendo repetição nos dois ultimo algarismos dos 

priUleiros cinco premios passarão aos nUlIlcros immedia' 
tawcllte superion's. 
Os concessionarios ANGELO LA ltORTA& ela, 

,Administrn«,:âo-PUO! 15 DE HUV~MBRO ti. 2: 
CaiXà postal n. 50-F1orianopolis 

Apo.to •• licaree,opor compleio 
-::0:-

ManDeI JOsé da F"m:.eca 
do-m;~' :~~;.=~i~:~;:C;~~:~~n;~;;i;o,i~:o!'~IT;~~~: sYa;iliiica:la~:; 
po~ completo, pois para COD<clluir <:amlOhar tUlha que and ,r á. apal. ra~ela5 . CODdui.ld~ por bra~ó anngo, não pode,?do trabalhar, fUI 
J.con.seihado por dIstmclo nnugo. a usar o c;anlo e InCOmpar8ve( - ELl... 

S.e as fftbÇl1.S 
s0tihessJun 
A s moças. al i.:l5 te das as 
senhor,ls de ap parcncia jo
'\"t: m, n fi o t .: tn a Ineoor 
id t'1 .1 d os tr;.l n ~ tornos p e.. 

d:~=o ~. i .,~l ll~ r iT;~~.j .,~l1~I~~lt!~~ 
C.lt1Sar : physiollom ia aba· 
tid.1, face, p" lI iJa<. olhos 
sem hri1ho c c.1nsados. 
l )õres c pontad.ls na regielO 

lombar e n s;c"l s.lo os 
seu~ I' riJ11l!iro s symptoma~. 
Dc"ois. podem sobreVir 
affccçõcs ma is g raves da 
bcxig~ e d os rin ~. O s 

C~mprimidos de 
Hellnitol 
não só aili\'iarn, mas curatn 
tambem rapidalnentc essas 
pcrturb;tções~ Pre\'inem, 
outrosim, com segucaça, os 

~~~i~f:c~~SSi~~;pf::açasd! 
urina co das vias urinarias. 

Dr. Pedro de MOlra ferro 
ACVOOAI)O 

R/!!! 'orl Pinto, n:7 
(A lIos da Pharmacia Santo 

.Agostir.ho) 

Das 8 ás II e das 13 


ás 16 horas.
1_____. ______ 

l!llTIanrla"n H'O llgnhiill IO~i'n linS 
nlllulIU lili Ill.mhüi ~iI~~ uL
Passos a Hüsolial ~e Cariuade 

forne c imento 

[ premiô :;.~bo v a lor de 4:840 000 
1 premio ,(no ,.valor de ..200$000 
I premio '·· nO'Ff.valor.__ d ' lóô$ôot> 

lO premios -no valor.- de ' 
10 premios n6 · v a lor de ' 30$óoc)"50866'010 premios n0 valor de 20$006/ 
10 premios no valor de . 10$000 

Muitas isençoes! 
E mais 10 bilhe tes de 250:000$000 


ela Lote ria do Estado de Santa Catharina 

para o N.-\TAL 


Ilabilitlml-se ! Inscrevam-se! 

Contra iactos não ha a rgumentos! 

PRESTEM ATTENÇÃO- A .C redito Mutuo Predial._ 
enlrega immediatamente após os seus sorteius os Seus 

premios I1I1IJ vez quites as suas cadernetas. 

N ã o se descuidem! pag uem e espere m a 
s ()rte! A " Credito rV\lJtuo Pre dial » ea uuica 

que dis tribue premios extraordinarios ! 

11


rdoso da Costa 
A Viuva Miguel Cardo

so da Cos ta, Indio Cathari 
rinens e da Costa, Senhora 
e filha~ ,Demerval Altino da 
COShl , Senhora e filha. Oli
veira e Silva. Senhora e fi
lhos agradece m , muito sen
sibili zados, toda~ as de
mons trações de solidarie
dade na sua dôr, pela per
da do s e u grande chefe, o 

1 ~~~~;,;~~~i~~~~~ 
,.,..- __ .,_,,~v ....u, de · R'S · U _ OClO"'~-

:\ Pitç~ 
c ~dald i!, ' no : 

cvnstruido dI! 
E~se ·b~m 

horado a Blum, n3 . 
e'J(ecntiva eambial :que ; lhe : 

Aug~~tgo~ue~~~~~t'o~a:~<i:~::t 
.~J(ped ir o presente editai que se


rá publicado pfla imprensacafixado 

na fórma da Id. Dado e paUado 

nefla cidade de l'Iorianopolis, aos 

vintce so: isdias cio miisdeNóvembro 

do .1 .1110 de mil novtCcnlOS e triD"" 

E~ , Hyg'no Lu:z Gonz~ga, Escri

vão, o , ubsc revi. (Assignado so. 

bre 11m3 estamp:lha estadoal no 

valor de dois mil reis). Fhirianõ

polis. 26 de r;ovcmbra de 19:1>. 

Alfr~do von Trompowsky 


Está conlormc 

O Es~ri"ão 


/1ygino Luiz OOl/zaga. 

J0'\O LlGOKI 
e 

MARIA DOS PRAZERES 
LlGOCKI 

participam aos parentes 
e pessoas de sua amizade .... 
que sua filha Gilda contra
ctou cas1\menlo com o Or. 
Altamir de Lacerda. 

fpolis, 8-11·930. 

AI.TAMIR 
e 

GILDA 
carinho das Irniãs da Divi noivos 
na Prov iden cia, no t10spi Fpolis, 8-11 ·930. 
tal d e Caridade, principal- W.--.....----_,;"I
mente a a s s is te ncia desve
lada da I r mã Ida lina que a
cOlllpa nh o u o e x tinc to até 

os ulti mos m o mentos. 
A tOc! iIS';;S pes3 0 as qu e vis ita ram, quando en

ierl11o, fizeram o se i: v e lorio, lhe e n v iara fTI corô
<lS, co[]]pa re c e r a m ü miss a de cC?!PO presente e 
ao cnterram e ntc e a os que Il1amle~ta ral1\ o seu 
p esa r por meio de tel egrallll1laS, cartas e cartõt:s, 
a s u a gratidão C01l1111 0vida. . . 

A proveita l11 o ens ejo p a ra convldal-os .a 
assis ti r;í missa por alma cio s(' u ,c.h d e, .él rc[~l!-
z a r-se no prox il1lo dia 12, s ex ta -le lra, ,IS Oito 

h o ras . n a C a the11ra!. 

d.~. ~e:I~S~~~~;:'~,~;a~\~~di~;'~\~ ~';:",~:,':' I;~~;Em;iiiimrã3ãm.;i.Mi~.~i
prcceitu3 o parngmpho I1 tio Artigo 40 
do Compromiss.o, fa z publicu, para o 

XIR DE NOGUEIRA. , do Phanoo<eulicv-Chimico João da Silo cOl1heoi'!'cnll) dos inlereS5ados, '1 "", "Ió 

,;a ~ilveira , licando 30 caiJo..(le 2 meles f: com 3 ..i.dros ~~mcnte , âa~:~d~~ ;~~('t~.I:r~~~~~~r~I ~~i(!::bhl~)I~~~ Como 8. distincta classe 
ao .anta prepa,?do q~c lem "!.ancado da, morte certa, mll~are. de pes- ma I" ",,,dade " lio. pila!, pr,'postn., ' ·111 medi·ca considera o IIG''LEMOGlIl'' 
sC\as, que bemdizem a memOrla do s-eu .1Iu::tre de!c.obndor, comple· canas rl!chacj'ls, p:ll'a o furneciJllcn!o A 
lameote curado e com a ,·isla perlciti"imn. O que acabo de relatar durante " scm~slrt ,de janciro a jnnho Eis o que sobre cUe diz • p.lavra autorizada do 
é a expressão genuina da ,·erdade. e affirmo sol> palavra de homem ~~ ~~Jjl~o~r;~~~~~o~n~~o~~ip11~tSl'gU Il1 ~ eminente Prdes!or Dr. Franci~co de Paula Amarante. di,
honrado.. , " >S lIcar extra, Idlo. dito rcfinado oron. tipcliss;mo e querido clinico de Pelotas, R. G, do Sul. 

N d b 	 d 11 d · ·· ·1 d' I r u «Allesto que o preparado · GAL}:NOGAI,., lar 
lado gr:~i",:~o o seo,ulO a quem quer que sela, para, ar um a es- ~o:Im~llIr~~~nd~~1~rd:~iI~~);'.;o~an~: mui. do pro,ecto clinico Dr. Frederico W. Romano é 

~ q~ cligv h diclado pela voz pura e immaculada da minha ~,~;:al<i1~, ,:r::~~J~~sk~~. ~~i,~~~akil~~~I~: um exceUente anti-syphilitico e ....mo tem provado sem
conlClenCla, 9ue deve ler o lemm. de lodo o homem. que se preza tri•. kilo . anil estrangeiro, kilo azeltc pre que o tnell/?o '~I~aPlrlecg!"sdcoo» 'de Pal lla Amaranfe 

Nao qulZ dar elte esponlaneo 	 altestado, ha mal. tcmpe, para de Lisboa. lata de kilo, dito B.,lolli, la'" 
observar le eslava cumpletamenle curado, mas como já fazem muito. ~ de kilo,_dito Sol Levanle. 1"la de 
annol que esti:ve doente, e ' mando-me ~rreitamente "curado, graç~~ ~~°.jÔ~~ali~~~: ~!~;a~~~~~~ d~S~I"~:lfl~~~ 
:mDe~de~e::r~:::r:;~~e~:~L!;!~s ?e;ores ~~~~~~~uDa~.,;,~~::~ ~::'~:~:':~. ~a:,~t,"~a~~;'v.br~~~lt~~" ~~: 
cimento. l,a'I. dizer-vol que de 60 kilol que palava, alliagi a 90 kilOf. 
feli. e satisfeito auendendo com lolicit611e a minha casa commercial 

. Tenho 55 ~o, de idade e.sou por demais conhecido ~qu~
poli deode 1891, epoca em que vun de Jaguarao, que estabeleCI ml
aha te..da de trabalho. 

P,*:n.~V2·8SdS, laúremdedesl9talSo UIO que VOI aprollver ea'Slgno-me 
..-- e março 
Reconheço verdadeira a aslig~atnra de MaDoel José da Fon,eca, 

do que dou fI:, Em lellemunbo da verdade. 
Antonio Rohnelt-3° Notario, 
• .. •0 ELIXIR DE NOGUEIRA • . do Pharmaceutico-Chlmlco 

~°!c~n~aiS!;~jo~1~~;I~AR!p~bii~I:.o ~u~Ã::ri:~:~~o eque 
POdCl'OSO antl-syphilitlco e aHtl-l'lleUllla. 

tlco-Graucle delmratlvo do 6aDgu~ 

fé moido ~uro, k!lo,. café moido com 
aasucar, koio, ch. Llplon verd.e c preto. 
~:'1: ~~ ãit~ ~~~~~:~ ."~t,~~n~~o:~~l~ 
d. India em casca e moida, kilo. Ccva
dinha, kilo, ceoola, r. stea, c..olina Pc· 

;:'7~,~'oe ,;o'i"J~~~~~~aia~i:'~:d/~':;Il~;:;: 
d 44 k'l d · d 

~~c!a~~o44 tilos .'d~:~ dclt::'iII,~, 
d!ta de, ararula, kilo, ~ita doe 
k.lo, dIta de arroz, Inlo, dIta 
~~~~:'~;ij~~'~;e:~~a~ J~r~~~es" 
f,~I,,~~·:,~~~s. '~!~b:d~:,g7;iau~:. 
hcrva mall~ , kirO, lIerva doce',kilo, 
~~~~~e;,~aH~,,~t~f. 1I\~~~~~nl~~t~nl'U\~: 
ros, posta no Hospital, metro, mantei- _ 

fí,ao,~cco, ki!o, . kilo, ml

(Firma reconhecida) 
O . GAl.ENHtUJ.., conqui.ta gloriosa da 

ill~e~t~iTHisiMl~erM:le.~:!trd:dpelt: e Sd! l'J!!~~:-
Com um ,6 frasco do eGAI.BNOGAL., terei. a 

prova da slla graode ellicucia como .lepurndor e lonico, 
porque elle limpa e eX jJelle tedo. os humore~ que enve
nenam O sangue e que ,ao a causa de todos o. I\Ol!ri
menlos. 

O eGÁLENII(jÃL' tem muito agradavel s.bor.é 
completamente inolfensivo e ab.olutamente isenlo de 
.\I.COOl•. 

Encontra-se em toda. a. Phftrmacia. e Orogari.s do 
Bra.il e da. Republical Sul-American••, 
~. 2 AM. Apr. D . N. S. P. - 211 •• 2[10(1917 

_______________ ..._ _ _ _ 

á Rua EsteVende se• ,ves Junior n' 

93, o seguinte: - Um guarda rQu' 

pa , uma cama de casal (Imbuia), 

um carro d~ vime, com molas, pa

ra recem na~c ido, um lavatorio 

com pedra marl'lore, um par do: 

columnas, Ires poltronas de vime, 

uma mc&a de copa, um li!tro iir 

gles, uma machon3 de escrever 

Continental. Iypo de escr'ptorio.

duas malas de couro, um appare'

lho de louça para lavatorio e miu. 

desas. 


Senhoras eS8Rharit!1 
A bel/eza só é perfeita .. 

, com o Céi bello ondulad~
Mediante 5$000 ensina a ·re~ 


de um o ltimo preparado, ~é- fi
ca em 500 reis, completamente Inol
l~~Si~~d~~~Ci~~i'~~a ~ c~~~~~ti:: 

por 15 lI i ~s /I·\m, Beatriz. Caixa 

Postal. 2636-5. Paulo. 


(Estado de S. Paulo) 

_ ._ ___
Aluga.se IE.ln casa de fan.li 

la, quartos mudo 

commodos, ..:om pensão, 
para familias ou moço de 
tratamento. Os quartos 
tem janellas. . 

A tratar a . rua josé 

Vei2"a. n. 21, 

Pm~edl~e UI 8h • 
V~nde-sc uma opthnapropr"ie 

dade na CIdade de S. José com A.~ 
agua e esgoto, espaçosos apo' 
sentos c excellente porto de mar 
para banhos. 

InformaçOes com o Leloeiro 

Francisco Medeiros. 


o no.so pe!lSOal esla sellura

do, contra accldentes no traba

lho, na elA. ANGLO SUL "MI!

RICANA (q ue tem a mesma ad

ministração da SUL AMI!R1CA). 


A utomovel I"ord . 

~!"tI!"o tYrQ<~1\'~},;' 
-n6IDB~Se: ~?m~~~c~:p~~: _ 
cru fQutp.ado caIO Itlnltas . t" 


lhor t • por prtÇ<l d, O«l· 

.ao. 

Ver I tlat.r rt~ Rua CanH11llc1. "( 

10 ~Ilrl~, 


http:Aluga.se
http:conqui.ta
http:s('u,c.hd
http:Agostir.ho
http:pontad.ls
http:CODdui.ld


1.5 

~-tP0r m otivo de balanço ' VENCIDA PELA DÔR-,'o ',j,;T" < ':::....A 

.Câsit .Dau.[a 	 I D6r Chronloa na. 
ICo.ta., Can••90,A' rua João Pinto n· 9 Dór de Cabeca,-:D:

Durante este mez offerece ~ sua distilictà fregüê1;ia. Insomnla 
com um formidavel sortimento de mercadona 


recentemente chegado,.preç?s c;ue 

jamais foram Vistos , . Porqttc .."". v.s. IM" ,.

Damos a seguir os p~eços de alguns artigos como co";""lCt. Ja .áJ. 7 
sejam: Sedas 

25$000Fulgurante de s.;da êstampado, ultima. moda me~o 
19$000 Qnantos lD iUHl~'CS tle ulOlI lerl'iI n. W il t. I'< 60 __ 

20$00ú ,.ôm com temO!' chegar a \: 01'1\
Fulgurante de seda liso com l,m05 de largura "e:o:i~tenl'ia.. • ~ • \ -' ..n..
Seda mongol o artigo liso mais em moda 

12$000 Mate o ladrão 	 de levantar· se pela lI\~nhã para v.~~ ~,~-:;e[ê~~n~~x:bd~~~,m..Crepe geolgete Francez em \O cores • tratar d Oii rdfa7.t'r es d ia l' jnR r 

!'Para nqnell;l3 flue Bão t OI'tm'u(las ~~:I,~{ii~~n~\o tl~~ e~l~'~!,i"~~~
16$000 

~::;::~~:::uim liso artigo conhecit!o 	 9$500 do seu p eja dôr na cintura cn que tôm 12$000Crepe gloria em diversas cores . . » 	 que d clli c"lI·· so ;'IS ~n i\S t)Ccn pi\ç"'".-'~ 
Finissima seda Frtlnceza para camisa em ltnd(ls » sangue! incomm(,dadtl ~ pOl" dôres na. cêl,1J1'ça mi::;I:;~I~j.\~'~:~~1t~§~Él~f 

padrOes . 16$000 e pelo Ht'l"VllSi slJlo , ~(; I) e..1{foJ'f;odc FHI'/ lcII.'1 11 1l~ ri II~ e na. · bexiga, potlem 

Mou8stline de seda ilunca. paõa camis as ,)11 com- lc'ant~H··5e da ('ílma I: um l, i!-U·t y· "'! Il \'r ulna 3 11' 11.4 "11. I lIl1'3 CQSnpnl\"'Ar & 

qnc <4.e remf!díll inida18$000 o. pequenillos w06quiloe fazem mai:. r io. Sã.o h Ol'ri \'t'l!5 as dÔi'l'~ f l " l' 
rall:,lr;: ('um <:. • 
b llil :u·,'àf) 1.!{·I!t'!i ,·õ\.!õobrcn. s u i.le. 

victiEllll ~• 	 bina,;!o Tecido finos » ~ do que to,ln$ os fe rus. A rcj,r a~ ~(, Hi.t.·U I nu ;. l.Hi i ~a l"- :;'t..: vu c,lÚ A p;i rn.·i, :t " '/. 'I \l U \' .:S. f, ~ I lir oom o 
4$800 f nz('l" qualquer m nd 1lI1'n to, e a. mardl., o hupallldir; lUoe lluh·;lS c Jli~ 

Finlssimo linho belga legitimo em cores metro 	 r.~.I,\~ll::: i ~.~ :.::l;;~;I:~ ~ ;r;!~;,.~~;{~\T~~i~e ~i~~~ d cmia.ll ucuc lh o seu 1"~8Iro.l\;.iu.!al' (, 1'C vida se couYeil (~ n u ma c!a!'ga. ~\ s4$000odema5Alpaca de SEda em cores ~	 tJue cllet'l atof!UCUl os c otes flue lhe . ,il o d ÓI'ctJ ch1'i:· nic:as n a einmra e l' lH ~:i~t:l:;::::~t;i',! ~,'~ ~ II~':;,::· : I~~i~.;~; ~rl;~ 1T.~rllr:4$000Opala de seda em diversas cores • caro!. Puh·crizc Hil. t odo O CO:') /O ~ão i ll fHo:';qs f:~'l! l1r' JS OI! " ,.;:, 1. A ;\~:· : :m!n rl :l:! Pilulas De " ·i t r. 
Alpacll de seda estampada em desenhos moder- • 'd e Dí'sol'dcns u or Hin:,";. E::( . ·~ lH~'1J (: .!:~ · ·I.I :'!l.IlI{'~ l li! illl ljr~.,~'\. nq e~;têrinr da 

nos lm rinc,ml dm·idi!lu ·.·l! t(· O sangm'.5$000 Ftil f! i llrllllh ·ci con i,'a Wüscal', llJQ3· t·a i ,: : ~ . l: ~. l ;t I:. :I r:i. ~: . ! .fpoi q iõô; riS Pi!õõ!<i.'i 
5$800 (ruilo~, paJg al!o, l rat;.:llt, r(tl'w igu.li, h~~ 1 a· I h; , ·\· ;; (,. ..· ,·1'1\<1 .· :11 :!os J:lil ht\c!!õem todoa 

Gorgurl0 de ~ed~ 	 Disso J'1,•.'sl1Ha 4l !1C os yi'l1CHGS e Co.- 1!:. : .'./· ' ,lu ll1l1 Ud lO.la!, ItCrCCVf'j ol5 c os I!CU!! o vos.. I Ct, f[c u . 
lIivo uo hum(~:I. N~o JUnucba. N:rucon.. 

~500Camtraia meio Itr.ho em cores 	 i1D pnl" ';,"a~ a hl'c t!.l c-;nn it lh o ~\ (n 

Opala Suissa legitima . . • 	 funda I~lit com 0 3 uutro~ i n 5Cclicidns. 
3$800 09 mú:cn!tH; das cnstas. P. os mM. GFF;;RTA GRATIS 

Velludo broché a phantasia arllgo propno para » P rocure o snldn,Jo n a laia amarcUa nen '05 S:\'ll~itiv()s, b l'('r~ ,1 : 1!-; C PA\lA ~ECOBRAR A SAÚDE12$000 rom la faixa prctl1. 	 irrit.ados, u\ \ ' iUln n S Wi. doll):': ,:--averlO 10$000 Velludo brach~ liso 	 9$000 :~~:r~~~~~\(~~l~(~:'~!; I':lfio ~~ ~~.~~ II E:M':'TT~6~C::/~MEE~~OCOUPON 
Jersey encorpado em cores modernas 

6$800 	 pn os ci o F.H ll g llC q l j{' Can5:illl a lh"o r 5n(l. E. c. D.' Wiu .. c • . 1...,. 
Scdinha lame em cores 	 :O..:r.:o. ~ ., !, C" i"ll ll d o Çoncio Sa4.n a c in t 1l l':.\ , o j'h CIHnatir,Illíl. o4$400 	 ~ ; C' ~1;J. ~oit'Q.Crepe inglez prelo e brancO lumhngo, n sciatiea, (·te .• com pre2$800Merinó preto do melhor artigo 	 11.~:\.:·::;·::::;::~ ::,~. ~ .; :~!~~\. i l\·!\'.~eL·i1~7.~ 
Crepe egypciano propri~ p:ua kimonos larg Imt : 	 gnentos appiicados .(·xt el'i Ol'IOcllt e 

' p<.t l'<j ll ~ (IS4$200 	 bend( ra lamb"lu 111 1-
\\ :n ~.u;t ... ", :(; :; ~ I,.~ !: . 

3$000Crepe eg"pciano para klmonos largura 70 cel. 	 Dã o pode m Clu'<.ll-a, .\' !.I 'I~e .. ............ ... .. ... . . 
5$500\- Voai chifom em cores afligo finiss.imo • eDnCIIHI O nu PllarmacelltlGO4.5500Voai chifom com seda e a phantasla 1Gb,. ..te Remedio5$000Sedinha americana em diversas corres 

Possuimos um formida~el·;.>;rU;~~-t:d~\~aes Iliii•••••••••~••••••ii ~~:}~:I:~0~~f.H~(0~tI:\f,:',::ii\~;i:t~~: ~;}
, estampados desde 1$300 o metro ea•• I .es. ""~'A'~\\lli ! . 'I' : ~fí/://finissimas C"'chas de seda Dara casal • uma 52$000 VERDADES QUE ~~<"'~~':""·''''''\\:\',~i . , . 1 • ~ _ , , ,, ;9~ 
ColchaS Mat~raLZo pala casal em. todas as cores:. 14$000 
Colchas brancas Dara solteiro t" cldo em fustão • 8$500 SECO~{PLETAM ~ li · ~ 

52$000 • AtteHo que tenho empreg~, muita. veze., o depu~t~~~la'!1~I~~ fi~:oq~r'::~~oC~~~ ~::r~~~ largu- : rador e tonic'l do sangue .G \ LI!;;oiUGAJ,., do: provecto ~ e ~ • -%,:%"://'l-7{;;'/"II/lI l1 rI I 11' \\\\'\\\:"'~""" :'''-~'~ ra I m,50 metro 12$000 collega dr. Frederico W. Romano, quer em doentes com PAR-" ;:OSI/R 'f,! H1S ' fiE 'A BEXIGA......,-
Atoalhado meia largura Im,5O 6$200 :r.anife.laçõe ••ypbililicas, quer em atacados de rheumati, 

Atoalhado branco e em cores lalgura Im,50 • 3$60() mo, alcançando .empre eleelleote. relultados. Assim, 6rmo o REMEDIO QUE FnZ EFF'EITO EM 24 HORAS 

Linho branco largura 2m2. artigo conhecido • 12$000 o prelente em lê de meu grau. . PreçOI no·Di:stricto Fu iuad Rr. 7:50 0 o {rasco pequeno. 

Cretone lapa a melhor artigo larg. I m60 • 4$700 Cang".,,, - Rio G rande do Sul. lU. 1 2~500 o fr_sco crande. 


Cretone lapa largura .2m .» 6$000 D1'. Raul Aza1ltbuja (FiI'ma reconhecida) lJr.cnci.d.s c> ~Io D .N.S.P . • oh o J\n . 145 . 

Murim :niss Libano Igual ao extraagelr<J Peça 24$500 «Cumprindo um de\'er de gratidao, tenho o prazer 

Murir:(Siio Jorge artigo sem goma • 18$000 de communir.ar-lhe que, solfrendo ha dois annos de um 

MurillJ Lydia marca conhecida (Reclame) • 23$000 };I,;ZKllA numa pern&, acho-me radicalmente curada eom o 


.'·Alvejado Virgem peça de lO metr(ls ( o melhor uso do V0S50 maravilhoso . GAI.1<:NO GAL. 	 tendo engor
artigo • 11$000 dado muilo pesando, hoje, depois que tomei esse santo re


Alvejado Familiar marca muito conhecida 10$800 medio, 6 kilos mais do que pesava anteriormente. Autoriso

AIVe,ado Ollidal arligo sem &oma . lhe a faz"r de,te o uso que 'eofender. 

PaalW para C!!lç.hAo largura J,m5O (Pe chincLa) 	 Pelotas -- Ri" Grande do Sul Pensão Central 
CbltAo eslalllpadôs e'm desenho~ modernos 	 Delfina Alves (Firma reconhecida) ~ J:;
Guardanapos para jantar .. Duzia 1 O eGAl,KNOG.\,L.. do celebre medico inglez e
Guardanapos para cl1á 6$500 	 Rua GDns~lh~irD Mafra n. 44nolave!. .vphiligrapho dr. Frederico \V. Romano purifica 

o s.ngue; /orlolece e laz engordar. NAo contem aleooJ al Florianopolis 
~ . Tricolines, Zephir e Brins gum, nao exige dieta nem resg~..:-l'! e ,é muilo estomacal. Ricamente mobiliada com Ilioveis novos c 

Absolutamente inollen,i,"o, pode ter us.de> por adullinisslmos tricolines de linho e seda em 	 COI11 o maior escrupulo hygien ico. Cos inha 
bellos padrOes .. metro 8~500 to. e cr••nças de ambo, os sexos. Elfeito. r.pld~s e p •• i

d e l a . o rdem dirigida p o r p e r ito cos mheiro
Trlcoline de seda America padrão de seda 	 4~000 tivo. em toda. as mol •• li •• • yphiliticas.rheumatic ••, d. pelle, 


3i800 
 de., 11log l!e oU \lenereas. contracta do espt~ciall1lente p ara q u e as re
i~:~~::~: :! :::: f~~~!~ô~~t~~a~~~h~C~~~ 7$5()(} N.2 Amd fe ições offerecidas a distinc ta fr e g uesia que 
Trlcoline de seda Paris artigo supericr 3$900 nos honra, s eja 1\ m e sma d e completo a 
Tricoline mercerizado em cores garantidas 	 2$900 gra do, pois, não p o upa mos e sforços e m 
Tricoline de algodãO em cores firmes 	 2$200 e m p regar generos d e prime ira qll <l liôa
Zephir inglez legitimo 	 1$800 
Zephir nacional em cores firmes 	 1$400 c o m a severa fiscalisa ção d o prop 
Zephir America em padOes modernos 1$800 Aceitamos pensionistas internos a 
Pinlssimo brim de linhO creme para ternos corte 30$000 modicos e fornecemos r e feições a 
Brim branco melo linhe para ternos metro Iios. E xceJlentes installações s a nitana s ~;ggg ªIQCUI!.aiD•••t.!.i!l~i.,••I.~••·IH.C••I.,Brim pardo colleglal do melhor anigo e x celle ntes ba nheif(Js que nks e frio s . Qu 

ram d a r-nos a honr<:de uma visita, é 
Armarinhos e li.rtigos para homens Peitoral ele AngicoCamisa de trlcollne Inglesas Rua Conselheiro Mllftll, 44 (sobrlldo)

core» (Reclame) uma 15$000 

Camls1I de tric:ollne Rayé artigo multo co
 Pelotense 

nhecido 	 13$000 

13$000 
 o habil clinico pelotense e distincto secretario do dou· 

Centro do de 
Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expende sua 

• 1 ~rJ~~i~a~ec~e;:~li~a~~~ ~:mÔ::~a~~ S:1:nços : 11$500 to Medico Hospital da Santa Casa ------- ------ -- - - - 
Meias de seda de fio duplo, lindos padrOes par 	 3$800 opinilio, acelca do .Peitoral de Angico Pclotense.: A sciencia por seus maisMelas fio de escada rajada. GranJe moda • 	 2$400 IIImo. Sr. Eduardo C. S~queira. 

Cintas de seda 4$000 Os resultados inequivocos por mim constantemente ob· 

Lenços typo pvramlde inglez duzia 16$000 
Lenços brancis meto linhO 	 13$000 ~~o:o~oamv~~~~~:;~liO~ele:a~~~\~~~~~!~~~:e~~~aáC~~:' a utorisados representantes 
Collllrinhos de puro linho um 	 'rt d th tic Ih I o o ,-Jenloto medico e competente bactereolagi_ta, dr. Aytet2$500 fi~~f/iie~U~~d~ls ua:Smo~~~fl: da; !p~a~~~~ere:P I~at~rr~ Maciel, formado pela Faculd.de de Medicina do Rio de J....,iro, ~x" " 

Armarinhos ~~o~~a~~~~a~ã~eCm~::' es~~~~pet~,aq:e~~~ ~~ç~~::~~~~i~~ de ' Gra:~: ~':P~:riz:~Á=loV:~:e~GrLENÕG~lti~~ Fr~~ , 
Sombrinhas de superior seda com cabo volteado uma 37$000 em preferi·lo a qualquer preparado congenere extrangeiro. . rico W. Romano: é um preparado eflica! DaO IOIII~Dte no trâtamento 
Sombrinhas com panno superior 12$000 Apreciador das suas qualidades balsamicas e sedativas, de ulceras 'yphililicu e do rheumatismo em suas formas ; como toin-
Sombrinhal l'ara crianças com tecido a phantasia 8$500 e. tou certo de que o vosso excellente • Peitoral da An· bem em o~tl'as alfecç6es oriunda. da impureza' do UDRue, tendo ain-
Chiealal Japonuas Duzia 9-$000 gico» ha de merecer dos meus collegas a mais laria vul· ree')!Dnle.'MiI,I-o a absoluta __Dei. do .lcõol. ICIDpre-pereiciolO 
Car~li'àt id~ !fhtisshno cromo cem alça uma 23$000 garisa~~ótas, -2 de 'S'elc:mbro de 1921. ' prellUOI<:J ,aJlio ot otâaD!i'!t0i . !'lo, .fleeta o alOlllaIO _DI 'o. inte.tj
CarielraiJi-1le _coitro , - • 14$000 (Finila reconh~_cida ,pelo, nptari!,) A. I!J'lckr). I""'"I~uu"uu,_.' - iIIadc?'" mddinl<lo.meDte DR AVRES MACIEL (Firma

',GlfãrilàDlOS, a attençlo da nossa fre,Cuezla para o n05SO gran" Exigir 'ó ........ .. "In .,...IIUI '.' , . 
clt iilh/Íllc-litó de molas di ICda que eau .IIJOI v~deDdo por .. preços '- depurativo" e .tonico do litigue " ~uell~ 

• bantll al..oa. 	 Llcenç.a n" 511 . de 26-3-9\)6 _ u ,,'I:_ ___ '~1à - tia de -_~.' 
ApprovrU •• raacr "011.. compr•• pan u pro~J..I In - De~alto geral. Dr~~ - Pe1ucü p!"Ift ale • cIeatf" ~ • • ypII.iIia::a'i.rJ=do ." Cl40rl .. 4c " ",de 1I11I1cW1r c por 4~~~~~~~~1: itor~~~~"ê.• AR!'~ __ ~I::I c ..,.:~. 1&-"< . •• rIww..ci_ c_ • • 

GASA OAURA 	 rc:...~~~~r~Jl~';I ~:,:;'~~lIj~M·N~ O Galenogal =~..t~~:t 
:R.U A. J O Ã O PJ:NTO N- a cio":. n. P.&li "' V a ~ dQ, p&... .. ....a _ _ a M _ lOdu . , P\anucin I Drot";u .. 

__~ d~r~faa.c M ie IIIU as 'ltacIU ICtIo r tal excJu'ln·,.I., 	 r"A~~ ~ ~~ r;,1t-~ N. ...HMI.........4M....I4IM.... 	 ~1I -2-1(~-1917 
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CO:!~:t~!~:do I~;;.~~~~J; . ;~ 	 Azere=SEmpreza A. Maltos 

EIl•.. ... ::/~:~o.fJ:-t,D~:E~~:O:.::,~~~~~8o~~~~~~!~. ~:, Manhã:' I~:~~:;~::;~,,:':,,:, ~:!m ...".O......... J E 

. RI<;', 9 (Via aerea) -.0 -Correio da Manha· em .. a.rhgo de go Tenorio e Emilio Brognoli. iI .......' . 

tllndo.dlz ~ue_o sr. Ge_tuho Var~asv~e ~ncontrando OIf!lculdades Joven;: ROIllCiI Teixeira, José liJ 1J t ....,.. .. ,. PATRIA .E FAMILIA
,'~~US 
para orf;alllsaçao da tareta revoluc!onana, as quaes lhes sao appos- de Penna Ptreira e Roxinaldo li! I:.; 

ÁCb
Õ

rl1M	 W;;:;f.t~I~'ª:~1?I~i~:~f~:,~~;:::: L"~~1~~BB'g:ffiBllR I 	 · :.~x. :~: ;i 1t~~.• ~~N~EE N ({F.	 , : . .c~ p,	 r K
(!~e tomaram parte n'l campanh~ COfll Alhança, aqUi no E~tado, I'assa hoje, o 3nniversario na , 121 	 .',~·I·a ......~ ... 9~....v......A V.·c".n· · ... ·. , ,·.>!( .· 01uça-O 

• 	 $0 ~1J!raram I!a.luta em perspec,bva de ,tomarem ou retomarem as talicio do sr. desembargador jo- ~ lUI" tlu R,", " 
pGSlçoes ambIcionadas ou perdld~s. M.Ultos desses elementos Que Sé Boiteux. Erudito pesquizador 121 • 
entraram para ~ luta .sem ol~ar pnnClplOS elevados, !,ão se acha- da nossa historia estadual, o sr. ~ Reportagem cinematographica da RevoluçãóVíctoriosa "eo'tS.f?lUlo 
"am em o~traClSmo Jrrem~dmvel,. mas .para elle <:amll1havam com dr. Jose Boiteux. que pertence 121 AS primeiras escaramuças do poyo. - OI:!\llP&steJlametJto '#d~s 
menor /aPld,ez. ~ SIU'ce"ao presidencial, com dOIs .nomes em de- a diver~as associa<:ües literarias ~ iornaes. _ Os discursos revolucionarios do Dr. Marrev Junior. _ 
bate, nao fOI mais do.que uma excdlente ?pportul11dade, um gol- e scientificas e o~clljla a presi- 121 O incendio da Casa Amaral. _ A Bastilha de São rjaulo. ::::"::' As 
pc. do qllal lhe adv~r!am :vant~gens matenae~. . . I' dencia .da Acad.emia de Letras e IÃI 	 • 

. O !esullado fOI lI1evltaveJ. deposto o sr. Washltlgton ~~",S e do Instituto lilslorico de Santa !XI geladeiras do Cambucy destrUldas pejo povo amotinado. - As,:: 

as sltL!~çoes estadoaes, todos os d.cscontent~s achar~m, propicia. a Catharin3, já publicou numero· 121 casas e os c1uhs de jogos assaltados pelo povo. - A chegada dàS ;~ 

oc~aslao para assaltar o pt,der. VIeram, assIm. as prullelras desll- sas monogr"phias d~ inestimavel 121 tro~as da \'ictoria, - .Q general heróe .Dr. ,Getulio Vargas çhega ' 

Jusues. _. , . _ . valor para o conhecimento de IÃI S P lo O dellrlo do povo f)'lullsta Irmanarlo t ' 

Em qua,l toda a ~lIa extellçao. o Norte orrerece o espectaclI- homens e cousas do passado ~ a ao .au '. - J 'd U M' I C con! as orçasI,] 

iu ~e .um vasto aglomer~do fie indi.v!dllos, revolucionarios mal barriga verde. < "!XI revoluclOnanas, e os gel!eraes li 0['(;>. Igue .osta, .Ioao . Alber.to c: 


sallsf~lt(l~ com a revoluçao. N~ Espmto ~anto, ~IO Estado do RIO No dia de hoje rec'eherá o 51'. 121 e ... o enterro s y mbohco do Partido Republicano Paulista. . ':;: 

~m MII13"' 1e em :? Paulo o ambiente cada \·ez lI1alS se c~rega, amea- desembargador José Boiteul(, i'n 121 .:. '.' 

çando del.agr~ç:lo. . . _ mumeros comt>rimentos de seus 12Ii1I21~mliJl2Il2Il2I~12I1!11211211!1121121121121 


Prosegmndo, diZ o -CorretO da :"\anha-: amigos I 
<Da enlycvistaquc? ministro da justlcacol1cedeuao -Correio "Fi:tllQ<'?in-.Q 10 O Sft RlnLIBII LI!OKI!L Forrnidavel Uma reclama':.lEa"" O

do Povo', hOJe mesmo divulgada nesta folha, peprende-se que o '. f1 • II 11 U U _ ' .'i ' 

sr. Getulio Vargas, para ficar com o programma da revolução te- :or telegramma parllcular, sa· 1l!LI!600PHn no 61!HI!RnL explosao ' tt d"d " 

rá d~ se desfazer de varios amigos. O Paiz não póde mais confiar be se que falleceu, honte.m, em U 11 HH 11 11 n I Rio 8 (Via aerea) _ Che- a en 1 a 

se aos riscos das facçõ~s da 'politicagem que o arruinou, sob pe- Porto, Alegre, a exma. VlUva d: I!r'ORI!S 011 CUHHA gam ~oticias, de Porto No-

n~ de retroc,:der ~ desmorahsa~.: tarefa revol:,~o~~~a. Seria a ~~sJ~n~r.~~~adOs~=~llR~II1~~~haf ru 11 n . I V?, de um desastre pr~ve- O sr. prefeito da capital segun
n,orte de um Ideahsmo, com o quul o povo se Iddlhfl.ou, perque 't dA' R Porto Alegrc, 8 (Via mente de explosão fonmda- do verificamos, attendendo a uma 

~ insurreição foi muito mais popular do que politica. . ~~;eS~b~~ho~ s~~mp~~~~~ d:~ aereu) - . c;> . sr. Ataliba ~el, 'quando era transportado reclamação dos moradores da rua
. :\ ~ - -- ~ ~ . tropas gauchas revolucionarias LeoDel dirigiU ao Ge- para ~ estra~a de ferro o Silva Jardim, incerta em nosso
se. 

'Í.i ~ lJl rill <h)lJ Uú))('f\J @<h) w.,)-m do coronel Waldomiro lima. Deral Flores da çun~!I, matcrla~ bc\l~co ~as . forças diario em edição passada, deter0 .&.." ...,.., 1.. "',.., 1.. ,.., .." 	 que desde o prlmetro revoluclOnanas mmelras na- minou aos srs. fiscaes Que to-u.· 
~ mome.Dto ~a victoria re- quelle sector. ' massem providencias afim de

11... ~~ VolUCIODarla procurou A explosão occorreu ás acabar com o habito, Que se veri
~~~a m ~U~~ ---=-- - coufortal-o com o teste- 14 horas morrendo 34 pes- ficava, de ser aquella via publi- I'P A" m~nho de flua antigl.l a- soas, havendo muitos feri- ca pastagem de cabras. ~ 

Rio. S - O -Correio do Povo> de Porto'Alegre de hoje, pu- G;m~ Ual'iedades ml~ade pessoal, o 6e- dos. I\ssim é que podemos confir
blica em destaque o seguinte telegramma: :kknls JDütPi Cl Q gUlnto telegra~m8: Entre os mortos Est!í o mar, que e~a medida foi loma

'0 Jornal' diz que está se tornando incomprchensivcl a al- F']' .PosI;) em I!berdade, sr. Manoel Larque Corrêa da, pois alli haquelle local não 

tilud" do governo provisorio em face dos desmandos praticados ,~rn lIa. com .os ..meus !llhos, sem de ?á,. major e. redac!or .do ~e vê nem mais um daquelles 

em Pernambuco pdo interventor. Diz. qUf' se poderia desculpar a . COllfo~me vmha sendo. ~r.nul1- restncç.?es, pcl') Coro- cDlarlo da NOite', daquI. ruminantes. '. 

nomeaç;10 de um intervcnlcr s~m idoneidade com a justificaliva ',da clado ~OI, ~lOnte~'l1 cX~lbldo o ~el JOllO ~1,lJcrto, ~,on- Dl!snS'[RI! In !llTlIIII 

confusão do momento. Mas, depois das provrs concretas de insa- beN?"rllm . DelL, Patfla e fa· !tnUO a reSidIr em I Ira- O I ~ A' 11 n 11 11 IIllli!l 

ni.1 moral e da falta de senso commum que o 51'. Lima Cavalcanti mia : . . Já, permanecendo nesta i r vDns e rauJo OI! n11!1!L111 

tem dado, ao SI. GelUlio Vargas tem-se o dileilo de manifestar es- O fllm ~uJo ~nltech? glla;~ capital por algum tem- ' • U 11 IInuu 

pant" pela sua indiffcrcnça acerca dos desmandos t~o comprometo tor~o da lf1depet1denCI~ da J ~ pO. Pretcndo, logo que ' 

tedores para o plOprio governo provisorio. lon,a agra~~ou s~~~:mmJClr3, levaI,: possa, levar-lhe pesso- AÇ>VOOADO . . Deu-se hoje nu estrada de 


Accrescenja que a exoneração arbitraria e violenta dos ma- ~o ao ve el hent~ro de Carva almente o me~ _alJraco Accelta causas, ClvelS Angelina um desastre prove
gistrad..s [>osto< em disponibilidade em termos equivalentes a uma ho Adu~s te ,IC et _s c~le~raes. ~ a nossa gratldao. Fe- commerciaes e cri - 1 niente do (lapotament~ de um 


!1Z'íientede,;;;ss?O l1~O PGd~ .cr cnc31 ~da como matelia que e poder ce!l- papeis ~nor Ik~n~[.~10 RI! a} eS~~~~ . > rue i en<;~wtr? minaes ne,;ta Capital e omnihll~. re~lI!t:mdo do mes
trai deixe as alltondades de Pernambuco. b t C amme fo' !Ice 'Ih f me 101' nc suue e . ec- 'I' mo a morte dc Camillo Ber-
I 

Traía-~" ,kllm atlfn(;;do eonl,;;o judiei.iio,cujo prestigio e :ro '~<r d r, ~ marave osa t\toso abraço>. edmEqUtadquel comarca nardes da Rosa que veio fal
o effidcntc exercido de suas prerogafivas foram annunciados no ~ad ~:~d~n ~i~r~cnor exagero, . O s a o. lecer no Hospital de Caridade Y 
prograJ11ma hberal. como UIl1 dos seu~ pontos capi~aes. Consentir upoor angus~ia d~ espaço não De Toulouse ao 81'0 em Fernando Machado, 10 em virtude dos ferimentos r. 
que a falta de senso moral e de ~QlI1hbno mental Imposto .a Per- nos é hoje os,ivel dar um:; 110- Tel. 1265 cebidos, e, ferimentos elll"1JI: 

nambuco contra a vOI!tade da sonedade pernam~ucana esteja, as' ta mais det~hada do ue' é o 6 d' tros passageiros, enl" alguos 

511n , falseando gr?ssel!am~ntr as pron~essa.s mal~ sagradas. que film: 'Deus. Paina Fq T • Ias U du 110'" graves, que tambem se eneoo
os chefes revoluclOnanos fizeram ao palZ, Importa ell1 mamfestar l f r ~ anil la, o m e tram recolhidos em tratamen
lasllmavcl descaso;í ebserv3ncia dos compromissos mais 501e 01l1e· q l=-- r~ ~m~s ~~anh~: . __ .. ,:,,":XX :~. _ I,ISBOA, 8 - Por motivos to no referido estabelceimen
mente contrahidos. 	 uJe aS ~ula>, sel a I<:J~II Esteve h?Je em no~sa reaacçao intimos realizou·se nesta ca- to hospitalar. 

A:>os outras considelaçõe~, egualmente violentas termina di- ~da ~ be~~_fel"cula d\R~ss\an o sr. M~nllo Campista.. agente pital um duelJo á espada en- Amanhil pot'menorizaremos 

zendo:'A situação de Pernambuco envolve a plOpria honra do go- mencan I~ ;ue,s em up as commerclal da Çompanhla Aero- tre Manoel Palma e Antonio o facto. 

vemo provisorio, presidente Getulio Vargas e Oswaldo Aranha a.ctos, o que ara c~m que o Va- postal nesta capl!al que nos mos- Melo Breyner, ficando ferido _ . ' 

não pedem continuar assistindo, como eSpi:ctadores impassiveis, nedades apanhe nova enchente. trou a fotographla de uma c~rta o primeiro. Nao recebera mms seus 

á humilhação do povo altivo de Pernambuco pelo despotismo G I Pt I d em que pel~s datas dos c~r!m- vencimentos em ouro 

feroz, mais ridiculo e mais despresiveis, que até hoje provocou eoara olomeu 8 bos do correI? pode·se venflcar --------- 
a colera daQuella gente altiva e valente. . , • que do CorreIO de Toulouse ao

=----'----=-----::--. . ' _ ASSIS BraSil Correio do Rio, gastou a mesma V d Por motivo O director da secretaria da

Para as Damas de l@.11 G>fl fidO d o sr. \\:as- por via aerea ~m o.s ~vi~!:s da- en e-se de mudança,"G.uerra ~~l1!municou que o mi-


CaridadE! hH~gíon l ~ l.d;r, o L<>oris o sr, General Assis Brasil re- quella compa~hla o ItlslgmtlCante vendem-se um piano quasi nO'lnlstro_ dlTllIllI a? seu collega ~as 

. . Paris, 8 - Chegou a esta cebeuos seguintes lelegrammas: lempo ~e 6 dias, tempo este que vo, uma mobilia de quarto, ou- Re.laçoes Exteriores o segumte 


Esteve hOJe em nossa redac- capital o sr. Washigton LliÍz Lages. 8 - Queira receber a refenda companhia pret~nde tros moveis, camas, uma gela- aVIso: 

ção o sr. 9scar Sohn, thesour~i- acompanhado de sua Jamilia: minhas felicitações muito affec· ainda diminuir, c!.0tando essa Ii- deira e bem assim uma garage -Em referencia ao bilhete de 

ro do exhncto Club Concordla" sendo recebido na estação tuosas pela sua merecida nomea- nlM de navegaçao aerea de no· de madeira desmontavel com lu- 7 do cor~enle, tenho a honra de 

que de ordem do. sr. Pedro Leão Ipor alguDs amigos brasileiros. ção para Interventor. Abraços. Vi- vos e modernos Il)elhoramen- gar p3ra dois automoveis. co!nmumcar a v. exa. que man
de C~mpos, preSIdente daq~e!lal R'ed i 'd' 'j I' d· ..· dai Ramos. . tos, . facilita-se o pagamento. dei suspender 0_ pagamento em 

ass'!,cJaçãO, en~rel;'(Ou a adf!1lll1s- 1 IIlIaO as I DIDe s a[asa Porto A!egre, -- 8. Saúde V. A rapidez com que faz a Rua General Bittencourt 23 A ouro dos venclment?s do te- J.._ 
traça0 de~te . dF\nO a q~an!la dei ROMA 8 _ Cerca de 900000 Exa. ao pisar meu berço, fazen- entrega da corr~sp~~dencl3 a nente-coronel GensenC~ ..d.e Va~-
89S4SO reiS,. $aldo da liqUIdação proprietários de casas- desta d~ v,?tos pelo fe.liz exito de sua Aerop?stal bem JushfJca ·a pre- --.-:------.-- cencellos, a quem permll.h conll
do mesmo dub. capital acabam d red . d I1lJSsao nos destll10s de nossa ferencla que a mesma goza do nuar na Europa, em vista. do 


Disse-l1os ai~da o sr, sOhnl20' '. os alugue' e uZlr e Patria, reorganisando a querida commercio e d~ todos aquell~s Insft'tuto seu precario estado de saude, 

que essa quantJa deverá ser pos- I lS, terra barriga-verde. ' Que tem necessidade de urgencla como consta do telegramma 

ta a. disposição da Associação Aluga se em c a s a Desincorporado, ponho meus em slla correSpOl1dellcia. Polvfechnt"co transcripto no mesmo · bil~.ete,
. 
dos Damas de Caridade, e que - de fam ilia serviços ao dispór do comman- percebendo, porém, as vantagens 
poderá ser procurada, mediante Ibons quartos defrente com dante e que tive a honra de servir. \ 11 Realiza-se, hoje, ás 19,30 ho- de seu posto, pagas em papel, 

/ recibo sellado, que deverá ser Ijanellas para familias e moços -Respeitosas saudações. Antollio fOR-fon ~~~~ist~~~~ r~v~~l~~ r~s, a eleição da n~va directo- na directoria geral . de contabili
entregue ao referido sr. Oscar II de tratamento. Com Pensão. Rua BottÍlzi, ex-cap, Director H. M. dade:NoSatã~Slmas. , na desse estabeleCImento de dade da qu~rra, .. ao .,pro:urád.. or 

Sohn, para ser achivado. José Veiga, n' 91. Torres. ensino superior. que conshtulr.> . . \ : 


·1 Quinta-feíra 	 IJ~~!i;I~'(;) '~;' ; 
I 
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