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lesvendllndo .•8ssegrooosl~ fioi sondar o 
, '. a 	 -I;;' ambiente 

I, CtUEGOU AO RIO o SR.do futuro. •• • A\R-THUR BERNARDES 
dame~~' ~!a-o ~U~'iC~~~~ ,~r:r~;:, .. ~·~-za.: 

Oal1-o ..l. 11\031 •.~é( prophA ..... l·'.:}~ ..lo ar. M. €t .,a_...~ara ~ag~u:er~~~:e:·c~~Z~~?~e~f~ad~~~~I~c~bf:::~e,pt?i~~~.~ 
1;1 U. f1' u,." v-~ ....." U. ~ U - Ma 	 outra explicação não tem a' presença de um official de 'pb/MtI: 

da presidencia na gare Pedro Segundo, onde fóiJevar;; ",mpri
. 	 ..J 11 N th . ' mentos do sr. Getulio Va'rgas. .e u.8 me. a ·aelxa . 	 A noticia que se tinha da chegada do chefe politicomilláro 

~ra a de que havia seguido para Viçosa. de onde tão .cedo. Il1o 
tornaria, sendo esse o motivo principal da surpresa da sÍla cf,c. 
gada. 

Contrariamente aos seus habitos, o sr. Arthur Bernades."em 
vez de seguir para a sua residencia na rua Valparàiso, prefêriu 
hospedar-se no Hotel Copacabana, onde se encontra e o~;tem 

T,,'ativa de morte eontra uma grande figura ',da revolução.-
Predominio da politiea mineira.--Desastres, Revoltas, ~i~Hcf:so~~rsad1U~~~sts~la imprensa e políticos deSej~:~~ctt '~: 

Hoje. logo depois do almoço de s. ex. houve, 116 . Copacá
,r. bana uma importante e IQnga conferencia. A'que"a hora, chegaram 

juntos áqucllc hotel os srs. Oswaldo Aranh., Juarez Tavora c 
O começo de um anno novo ItemDOS. um Jivro ~obre aquc:lla ~._ . Dois padres terão POSj.: r revoltas que serão abafadas pe- Oós Monteiro, send(l immediatamente introduzidos no apartamen

~ saudado sempre com o fervo- pylholllsa, sob o trtulo «A VIda Içao de ~estaque ~o govern<,l . . 10 gov~rno. to do ex-presidente, com quem se mantiveram, a portas fechadas, 
roso enthusiasmo que a esperan- de Mme. Zizina·. Procuraram-no - C3Jrá um aVlãa, sa~I!~. :. - Palrará ameaça. ~e. mor- por espaço de algumas horas. 
ç:I faz gf:far ~o coração de to- no seu consultorio, á Avenida cando personagens em evr. te sohre lima das pnnclpáa-ca· Apesar de abvrdados sobre os iins da visita. aquelies tres 
dos nós. "Do novo anno. só Passos n. 27, afim de obter as dencia no actual governo. '1 ' beças da . Revolução.. vultos da revoiução se recusaram a fazer declarações desconver
venturas. só felicidades esperam suas prophecias para o .proximo .:- Morrerão tres vultos po- -:-As flllanças . do Pal.z melho· sando. Sabemos, entretanto, que o assumpto da fntrevista refere 
os pobres mortaes, na eterna il- anno. O sr. M. Camara atlendeu hhclls que se acham depOl:-rrarao e o cambiO subIrá de 7 se ao actual m,?mento político, muito cmbofa nada de . positivo 
lusão que os túma resignados e o reporter, gentilmente, e deitan- tados. . . ,. ' 8. . houvesse transpirado. . 
que lhes dá corage!!, para en- do as car!as~ começou a f~zer as - A rol.dlca gaúcha. ~e. - O Supremo Tribunal julga. 

Greves, Incendios e TerremotoslI . 

frentar, .com um SOITISSO, os as- suas predlcçoes, que abaiXO es- rá. ~ubshtUlda pela pohh~a rá um proce,so sen~acioRalissi- Sera' POSê..1eve'I? 
peros embates da existencia... tampamos: mmell'a. mo, que demolirá cempletamen-

Por issafoi que s~ conl'encio- - !'lo 3nno de 1931 !allirão - Haverá na Europa uma te a reputação de um politico 
nOll chamar de ~dla de anno duas Importantes companhias de grande guerra. impondo-se o de evidencia 'no passado gover- I' h ,.. 
bom. o !'de Janeiro. seguros. maximo cuidado com as in. no. Um novo- r'op eta no ex-uontestndo 

~ntretanto, as ~artomante.s, as - Re~islrar· se.ão tremores de vestidas commuulstas. .' . . --O communismo tentará pro
syl:lIl1as, as Qyth<.:m,sas. que dlle~ terra. e Violentos maremotos no _ Haverá uma grande epl. vocar, ·em seu beneficio, uma . "Telegramma do Rio de J a-I rosario.se trasc(ls de homeo 
ter a prescle~cla dos acontecI BrasIl., . d ' R' nova conflagraçãs mundial seno neiro diz: pathia. um livro de annota 
mentos. conshtuem uma excep· . . - Ha;, era um pugrlato entre e~lIk~~ist~~~_se_ão suicidius do, porêm, esmagado e d~strui· uA policia catharinense ção e muita correspondencia 
ção. Elias não .se preoccupam, JlI1zes, CJm grande esrandalo no d " . "1'r 'li" _I do pela colligação das grandes prendeu no antigo territorio Em meio aos documentos eo 
apenas com aqUlllo que o novo fôro. e "allOS pv_l ICOS e 1l1l..,t~, !-<__-, contestado um grande grupo Ié!)ntrados figura uma. carla 
anno ·possáitazer*bom. Pro· - 9 cambio subir;; a 7 e t /2 res . -- ' . ", 'I, ! ·,,?.!~~e~r~~~~i;a se 'tevollará de lanaticos que UlliC!1v"V<:ID de Antonio Fer!'cira Maciel 
curam c;tesvendar e~actanl.ente os depOIS da quebra de numerosa.s . - Haverá. . novas deporta- contra o pagamento da contri- perturbar a ordem. datada de 12 do corrente, 
acontecimentos traglcos e Impres- casas co.mm.erclaes e e5t~belecl' ções de pobllcos. buição de guerra á França que Tambem foram presos ,João avisando que se acautelassem 
sionantes que se possam dcsen- mentos tabr!s. .. - ]·Iavcrá grande rou· procurará reagir com viol~ncia. Ricardo da Silva. que se di- porque o governo já sabia 
rolar no futuro.. -: Havera uI~a tentahv,: de m· bo na Casa da Moeda. As outras nações intervirão em zia propheta, e Theodoro Yos- das l'euoiiies, mas o coJlecto 

A. ES<;!UERDA qUlz ~ar aos vasao est~angelra .n? BraSIl. - Haverá um numerosos favor da Alemanha cuja divida te. Esse ultimo passava por de Campos Novos, sr. Rodoi 
seus te.ltores a sensaçao das . -:- Sera. proh~blda pela po- incendios, muitos delles [ar- será perdoada, fi~ando sanado novo Christo. '. pho, faria o possivei para 
prophecI3s sobre o. allno . que, !lC~a a, Clrculaçao. de :-alguns midaveis e propositaes. o incidente. Dentre o material appl'C- despistar. 
dentre de poucos dias, vai co· JOInae" que 'lppalecerao em Satisfeita a Rua curiosidade, H' . I b lo hendido consta grande quan- A policia abriu inquerito a 
meçar. 1931. despe diu-se o reporteI' agrade- - avera um VI? ento a aas tidade de santos. bentinhos, respeito». 

Em vez de ouvir apenas ul~a Minas Geraes conti!l~la . cendo a ge~tileza co~ que o no . mar •.send~ mUItas d~s ru 
~sõa dedica~a à cartomanCIa, rã ~ dar surpresas na polltlCa sr. M. Camura o attendêra, canocas mvadlda~ pelas a"uas· O Dn. HIIPlnue RugO rerlamaI SU)·c.·dou-se O

1. " procurou ouvir duas,'para :00:- naclOn~1. . . . e dirigimo.nos ao -O d~. Oetulto V~rgas . nãO l 'I U 

parar, depois, as predlcções e ver - Uma das prmclpaes fi- será e!elto para p~e.sldencl~ da ullla sqn"'[~nda ao seu Das~!I"o t H 

se havia connexão entre ambas. guras do movimento revolu. Re~ubhca,.e . a pohhca .g.aucha IH WUJI 'IlIIU poe a ermes 

Esperava-se que essas predico ciona l'io será victima de ullla CO NSU LTORIO DE se~a subshtUlda p~la pohhca ~~ . Q~r. dr. J-knriQu.e RUPPI Fontes 
• ções fosse'll inteiramente oppos· tentativa de a.ssa.s~inio, por M NA'I'HAEIXA Mmas Oeraes, colhgada com dmO'lu a «O DIa " . de . . . 

tas. Todavia, rom surpresa para parte de um JlldlVH1Uo que me. _..... Estados ~o Norte. '" RIO 76 S t 
nós, lêm ellas I=onlos de conta' será tido corno louco. installado á rua Theophilo Ot- E. te~mmando, declarou Mme. Curitybe, uma carta e ' . .:- . - . UICh.OU-S~, 
cio bem sensiveis, exactamente - Haverá tres tentativas de toni n. 63. !\ime. Nathaeixa, Nathaelxa: copia de um requerimen- estd .tal ele, em sua rei 
naquillo que contém de mais im- revolução, sendo uma delIas que é urna das mais conheci- Deixo de predizer tempesta- to entrep;ue ao sr. gene- denc!tl, em Itapema,so 
portante. · militar. . das ~chiromantes da capi- des, crimes, desasfres,suicídios, ral Interventor,' em que festejado poeta Hermes 

.... - Haverá forrnldaveis tem- tal. possuindo vasta clientela, mortes de po'iticos e incendios pede uma rigorosd in- fontes . 
OUVINDO OSUCCESSOR DE pestades e enchentes nos tres tamuem dispensou ao repor , porque são cousas que têm for· vestiO'ação nos archivbs -:::::::::::::~::;:; 

MME. ZIZINA · Iprimeiros rnezps. ler atlencioso aclhimcnto. çosamente de acontecer, dentro '" r "l 
Mme. Zizina foi a mais celebre - Declarar-se'ão greves nu Eis o que Mme. Nalhaeixa do seu curso normal. com o das repartições publicas, 

cartomante do Rio e deixou um Cent.ral do Brasil e n ... L<,,.? - prediz para o anl10 que vae co· desenrolar das dias .. e não é no sentido de serelll cons- ANTENOR MORAES 
successor, o sr. M. Camara. seu poldma, havendo suspensao rneçar . preciso ser sybilla para advi· tatadas quaesquer nego
antigc discipulo, que publicou ha d_____ - Haverá em 1931 pequenas nhà·lo. dações que envolvam oo traIeg~ 	 cirurgião-dentista 

A substituição do sr. -Plinio I Paris sem dinheirn nao EID~lD ~DS Pluolu[ionarlos, feno seü~~~reril1lento do SI'. RUAJJcOOORO N.26 

Casado no Estado do Rl·O nOIl um "lolIJo rle No"! IInrb dr. li e nr iqut·: Rupp ba~e- . __ presta.. ~ cNe! ~ork ~eraldu T~~ n ou-se no facto de ter o DOIS "ARROCHOSII (I 
Rio 26 - O cOiario de Noticias. daqui publica a seguinte I São Paulo, 27 - Informações ne. publicou longo editorial, e~; referido jornal, em seus 

nota; , correntes ~as .rodas gove.rnamel~' termos elogiosos para a obra de numeros ~e 7 e J do ..... 
cA substituição. no palado do Ingá, do sr. Plinio Casado, 1taes daqUI, dIzem q~e o sr. J~ho reconstrucção do governo provi- corrente feIto allusoes !IO Recife, 26 - A Alfalldea:l it 

\ que segundo se espera será um dos novos ministros do Supre- Prestes. que possula deposltos sorio, dizendo que o Brasil cedo seu nome. numa aprecla- limou v sr. Estacio Coimbra a 
~ mo Tribunal federal, s6 poderà ser feita depoisdo regresso do no total de 634 ~01\tos no Ba,r emergin do cháos da revolução, ção de caracter gemI éÍ recolher, deutr? do prazo de 48 

sr. Mauricio de Lacerda, que se acha ainda do Uruguay, chefian- co Fr&n~ez c lta~lano. tentou le-I para tomar UII1 logar 	 mais inm.· POII·tl·ca. catI1{·l r.in~nse.. phOror'Vase'nJ.aenqteuadne":o/doe s:069b:rle900sS7m7G
do a embaixada especial da Revolução. Antes da sua volta, por- vantal·os em P~ns, onde se en portante no continente e assuI lr :; a! 
tanto. o governo provisorio não tomará nenhuma providencia em contra, por .me.lo di' saque. 'Inma posição mais fOlte. apresen ' OenÍl e os varl~s. IÍells teriaes despachados com isenção 
relação ao caso, embora já tenha sido indicado pela Alliança Li- . Co.mo. se s~be, o govemo pro tando·se como um exc€lIentecam - da s~a carta dlrllnda ,a de direitos, para sua usina de 
beral do Estado do Rio, para interventor, o nome do coronel vr5~no mterdltou to~<?s os d ~- , po para o emprego de capitaes, "O Dia », destaca-se o ó; Barreiros. 
Christovão Barcellos. figura de grande relevo no ExerCito e que POSlto~ qu~ os pol!hCOS mal;; \ graças á seriedade do prOjZram' em que o sr. dr. lienrí- Identica intimação foi feita ao 
teve brilhante actuação nos acontecimentos revolucionarios. em eVIdenCIa do reglmen .d~cal· ma financeiro pusto em vigOr> que RuPP diz: sr..Pes~oa de Queiroz, por ma-

E' além do mais tambem fluminense nato' . do tenham. nos bancos n~clonaes No mesmCil artigo são elogiados terral rmllorlado as 
. e estrangeIros. O sr. Juho Pr~s- I os homens da revolução e, a se- . - «Nenhuma divel:get~- condições' para a usi:~~sSal~àe~~e_ 

I tes, de ~ccordo c0!ll ~quellas 111- iguir, o arti:ulista diz: cO gover- cla tenho com o 51. dr. resinha , na imporlancia de... ..1 111 ImpgS·se lDIIlpl a I~éa da lonsura álmuponsa forlllacçoes, ter-ser!'- ja. rebellad~ no ~o sr. O~tulio Vargas não ne- Nereu Ramos, sobre o t22:246$G63 . 
.~ . • contra essa d~term!naçao do go cessltou mais do que algumas qual me externo, como :::,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

. . . -:U.- _'- ve.no r~\'oluclonarro, acauteledo- semanas para traçar um comple- sobre Qualquer cidadão, \" ;;;;
E d,lzQue os governos}ortes nao precisam recorrer r~ dos mtersses da, Fa~t!pda Na- to pro[!l'amma nacional e intellr- criticando-lhe os erros e 

_ a força clo~I~I, acaso lesada p"r aauelle~ nacional. O resultado dos se s lo ~o1i~soapsal~e;:;if:z~~nb~::'aff~:: 
,: Rio.26 - Os governos fortes não precisamlecorrer à iorça. pohtrcos, sacand,,! contra o Ban trabalhos iniciaes, na dirrecção eIOgiandO-. lhe as virtudes, feições no BAR ESTRElLA, á 

-O O....,. IOb'.o . insinuações . potheses f!,-voraveis á . ce~ e Itahano e arnear;an- r dns ~egodos internos, ~o resta- devemos ás Pr.,a 15 de Novemhro... .~ ~ritica . as e hy cen-I co Flan pois viver 

·'sura"dos"IPr,naes. e culpa O sr. .Assi. Chateaubrrand, que sugge- d.o. p~ot~,tar o saque, se não Ibeleclmento da conconl!a e Ina c.laras. , ' . I 


riu a -. censula ao governo revolucionario achando a cousa mais fUI I)dgu. I reorganização nacional terr. c a· 
 I __ 
nilúril~{ãI,1~b{ÔIÓb?' que . ant~sque, se levantem duvidas .cóllarinhos du ros I ~::::i7~st~~~~~~~~~~oum~u:ra~ Supleme'lt(Semanal GnRoral EII'S'larlo Palm-" 
I rt'lptUO di: 'UI cohdilcta. deve' d~c1arâr, sem r('deios. que ;, -, inrug-aveis SÓ na dé força ,própulsora':<, ·,. I'" lIIuatr,ado I' li! " 
cü~ria dl cemura e' aó 'a admittjria '!=0!ll0 u~a , imposiçi!o : ALfA1L\I~IA i- ~ COfII a 00S$.a ed içãode:.. hoje; Pelo avião da Condor cheaou 
~I.I d .. ' orça, poli li liberçlal!.e de ériti. \:a ~não repre., sent!l ". um CARDOZO FróU.froD Ac:t:::J:' fl.rnnos dj, tríbu'r ( ntro ílOSSOS hojé a fsta (apitai procedent;de 

~:dc~, ~=OJd:4tr~~~rr: C~e1i~~~t~fa~~~Oj~~gfi~f3:'; 	 ...:: SelIO Sbou t~'fdS.~~1I~'t~3J " dO ~rto ~I: re o sr. ~e ml EIi$í~. 
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Empresa' heiOll8l'I "Havegação·HIB~cte 
Tr<lnspol'te ra}lido de pássngell'os e de eargab com os 

~ 

paq.~tes «Carl Hoepeke», «AMIW» e j...!:~Jax) 

• 
Linàa FloÜUllOpolis-Rio di Liaha Paranaguá, ascalan- Linha 

Janeiro, escalando por Ita- do por Itajahy e São Florianopolis 

jahy, K Francisco e S!lntos Francisco Laguna 
 DIA 5 DE JANEIRO I 
Paquete Ilrl HltllCke. dia l' 	 Anna Novo! 'N&va Serte.1 
• <i' 

Paquete ADia. dia 8 Patf.lif~tQ Ual, Paquete Max, 
dias Mais n01 grulldioso sOJ'teio 1Pa"uete Gail H.ePlte. dia 16 días ti e 20 2. 12. 17,27 

Paquete IIRiI, dia 28 	 1 premio no valor de 4:850$bOO 
Saídas 

Slliwas:ás 7 horas da manhã Saidas ás ae horas ás 21 horas 	 10 premias no valor de 30tóoô )
10 premias no valor de 10$'000 A viso-~~~?cgemRi~~~~:~í'a.de passageIros e cargas e leito pejo 

PASSAGENS: Em vü;!a da grande procura de llt'commodações em nossos 

vapol'cs; scienti[jcamos IIOS srs. interessados que t;ó assumirclIJos compromisso

COIll os cOIDmodos reservndos, até ao MEIO DIA da saida dos nossos vapores. 


ORDENS DE EMBAlíQVJ:;:-Parll facilidade de serviço só dare mos ordens 

de embarque nté ao MEIO !.,IA da saida dos nossos vaporel!. 

::.:.... .iP"ra passagel.s, freies, ordens de embarque ~ demnis informbções, com os Habilitem-sf! Inscrevam-sE! 

l'roprietul'ios 


Carlos Hoépclle S. A. 
Rua 8enselheiro Marra, n. 30 	 1- ' .. A~~~~~i~ - .,.. ... : . ~ .~. -:. " '" . ....." 

A ' Credito Mutuo Predial» no afan de profeg-er ao!J5'n1"D"ó,('O 

desta cidade e scie:üe da afflictiva crise que ora atrm'essa


mos. vem por meio deste convidar a :odos 

quantos queiram emprestar~lhe seu concur
so para ang-ariarem inscripções. E' trabalho 


lucrativo para pessoas eletivas.
Peitoral de Angieo 

Pelotense 
 Outrosilll avisa aos seus dilrl10S prestamistas que 

o habil clinico pelc!e!1se e dis!!ncto secretario 4~ dou· está rehabilitando cadernetas, dispensando
to C~ntro Medico do Hospital -da Santa Casa de 

Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expende sua os pa2'amentos atrazados. 

.pinião, acelca do .Peitora! de Aogico Pe)otense.: 


1IImo. Sr. Eduardo C. Sequeira. 
Os resultados inequívocos por mim constan temente ob· 


tidos com o . Peitoral de Angico>, preparado nesta cida

de sob a \'os~a direcção, levam-me. cspontane.1mente â .pre 

goar a~ suas virtudes therapeuticas c a aconselha·to COIt

fiante em toelas as molestias do apparelho respiratori. 

acol."f'anhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce·se 

de tim modo tão elficaz e prompto, quenão se deve hesitar 

em pr~f(1ri· l o a qualquer preparado cOlIgeucre extrangeiro. 

Apreciador das suas quaiidaàes b~l;;amjcas c sedativ3!!, 


~j~~l; ~~:t~e ~~e;~~er°d;~~~~Use~~~:~~~~ a' ~1~i~or~~rgdaG ~J:: 
gariSa~~~ótas, 2 ile Selcmbro de 1922. Pe.nsão Central(Firma reconhecida pelo notario A. r::.Ficher). 

Exigir o Palmal"l IingcD Pel8tellse 
Licença n' 511, de 26-3-9l)6 Rua Conselheiro Mafra..R• .44 

Deposito gelaI. Drogaria SEQUEIRA - Pelotas Florianopolis ' 
Em Curityba na Drogaria tilegel cli t::tzcl, Minem\, André Ricamente mobiliada com moveis novos ede Barros, ele. Em Florianopolis: Hoepcke. &, C., Rau. 


lin\) Hum &; Oliveira, Fodolpho Pinto daLuz, Viúva Cbriu· com o maior escruPlllo hygienico. Cosinha 

lovam d<! Oliveira. Em Juinville: Hellriljue Jordan & C., 	 de la . ordem dirigida por perito cClsmhelro 
etc. Em paranaguá Alberto Veiga ':;: Cia., et~. contractado espp.cialmente para Que as .-re


feições offerecidas a distincfa freguesiâ"iQue
•••• ••• • ••••~G~O nos honra. seja a mesma de completo a

III!Hnl! l!1! uma mobilia COIIJ grado, pois, não poupamos eslbr,ços em
UfJ 11I1I"1l1l p!eta, prt,o de oc- -------.------ --------  empregar generos de' p'rimeira Qualidade. 

asiilo. Rua VIse. Ouro Prct o 64IJj1l21~rtIli1lillill2ll21.~lilm~IiJr§lIil~] 	 com a severa fiscaliseCão · do proprietarlo. 
Aceitamos pensioni~taS )tílternos a"preçGS 
modicos e fornece,nosrefeie'õés a domiciTinturaria da 1doda lias. Excellentes inSt~a'çõé$' sanitarias com 

-0- excellentes banheifós 'quentes e fflo . O'lei
.nfm: dar~rioS 'ahenrc; de uma visih•. é •Rua João Pinto 34--Phone 31/II C:~mplptamE'l1te refor?1ada e contando com pess:->al ha It~' Con••ih-ê/;~ M.',., 44 (aob,..)blhtad6 116 ramo esta esta casa apparelhada para servir _ 


da melhor forma a sua distincta freguezia. 
. La.v..agen~ e ti~tllras garantidas. 

111 . .A TmturarIa da 'Moda.I : .. . . .só. emprega nos seus serviços 


-,.. :.. ). .c. . material .extra;
·~lm.:; Cllir.laEl~i~ nltrÀC't no tnb;dl:o e nMt4id4 P1~e 

,\ O esqueçam. E' n... rua. Jo e Pinto. ,1... .henl. - (Phcuix e t lmieQ 
t<->f-IONt=:. .111 f nome do Je2ithno emp) s

;lro). Exija na pharmaci oItUBENS DAL BRANDE norre ( ....IN PIInII. o 

•....................i ' l'n is nnli~o, C)l11ais usa
do o mais conh ido 
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1\ PATRIJ\ - floti. 	 ] 

'Secção Spcrtiva IPela. 111.... Servi.,.. ~~i"'r l &lIIiis 
-. A.1Idk .- lDz c:oobcetf a FUTEBÚJ. licl~nle ,do JDtd~ oiftdoo ao - la. IlItIIln... f' ....._..... •• ..-... I Em 111.... .~., •• c.

f",,- ...fj~...õ~ ..... " , , ,- Dctliy, d.undo que, par I"mi· ••~.. _... 01 -- O 5qlItllt5 -...... pitIo Reif de _ &.I 
'-":,111 • '~~"":t;~~.F06 E. seus ' ~,!, COItIin.~ ao campcona· !\li .31 de le o KdSnIo ""lO' ... .,... lo, IIIOdfIkando o rC(ll..... . .......... r::: ... 
1N~,' é ,um~~entlroso. e to"iJ!I cidade patrodnMlo pt!a fe· r.nle enlrc 0& doil. o J~' IC' para o ..~ aalUtlr ' ~_I ~ O 
ni\"~est~: nelle a vcrilade.• 1060 deraçlo Calhwintn~, m~lllo! rtmvan a laa"ldadede r ií.U' R~LTADO DOS EXAM!S .0 che!e do Governo PrQ\>I••. Iftterveator ~_ 
I. 2, 4,' ,. _ I 'OI?, -nIII. no C!ll1,1po de ~, COfridas lodo. Of, dontIlleoa. I. I0I1o dar RcPllblJca doi &MdDI....wo ct. ~ ele N. 

, ;., ~ LuIZ, Oi _va/or~~~ qU;d.rcs ~:l,p, Rh9ótkku o lkrb, pcdil,.Jo I 4 .nno '.mt"'"O IUIlIcSoo do &6011 r~t .-odI • " ..ieiç&s 80 li. ~M.. 
~.ATHOJ.YCJSMO Avahy F. C. e c.-~!hlettCf} C:.,.I,p!"a re..l~~ill-º (Onjur:1a do dlln rro{. H,or/~"cia C. PU.to etr o ~!' do ..nIio 42., do re- coa Antonio fdíx e Souu. 

Te Deum A.mbos e~lo opllmaTente,CO!: I:iUreClonas, p • nt bc.Iccc, um ; Ilullmtnkl par, o I«VIço aoU.&.u. _ 
- locados n3 .'ab~lla,. sentia de es" modus I'ivendi que permillihe ApplovalÚU. aNIl tlJsIúr(<cflJ tlunno lO ~~k)" 1$.Q3.l, de Afi d ..a-

NI Sé Metropolitana, ltr1 lu- penr ~ plIrl'da Interessante. . 'à~ manutençlo das relações r n·· rau 5: -Aracy Pinbdro. Edtlh l -n de \anliro <'.c 19U, • ~n. d' .:;ri e " ...- I ~ncw~ 
gilr no proxlmodia 31 ás 19,bo. Em ,cas? íle empale o _~ue . e Ire as d~~s_ ~oeieaat!es ~ e~a m~is Botelho; Elzlrà S._L H. a Car I~ pdo de o. I II·t, de 31 de I~ a, mlrtC·••...,.. 
'-' soIenDc Te Detun em I\CÇAo ~m posslvel.!"lo se mod•.focara a ampla IIl)erd~de. para os propne- ' ílãso, Rl.ialina Xavier, 5yl"", Julho do rr-., anno. que pu- I.?.J:O hora, I ~ c.. 
~'pelo bc:ncUcioS _dhtrr· s"u~.;~do&}!,esmos. P~'S eslão lanos e prof,sslonaes .do. I.urf. : ~rasinh. Dlls. ,~, , .. I lu a ICIIlnl. r~: tüa"netlte de Letra 

. ~te o anllO, hav:ndo em egualtliUe de pontos. ' Tornou o ./f!cke~ e rnslsllu em,_~1AflP,ovadtis plenameitte, grall ..§ ;!' -Podello .recna:&jar R.. - _ 
~a I)mçam com oS. S Sa- ..p~ -B I ,~-x "AI' t que, em obedlencI2 .ao . voto d~ 4: - Auc'lila Meira, D3lcema Caro Itsll~endo li condiQ6et di eondu. Proer4m1e di Parto ~ 
~, , - . . na o a . " nllran e sua assembléa, reah~arra corro ' d')so, Isaura Azevedo, jtnny Bo: cla adml >fkddu : tbrlOU 110 paquric c-..-... 

T«ItI ~;"i.oclaf,'Ões rellglO!;lIS Lamego ~as em todos. os domlngc;>s e fc· telho, Maria dos Anjos Bahi.; 1< a) -ol 8\r~nt()l qlaC rsuve. l~ RJp"'f . IIlTI oml~~ .. 
--- p&te na solennldadc. . C n~dos, a pa~lrr de Janeiro, n~o Maria do Carmo lima, MãI'ia rem('orn 'perlelf COQdIQ6c\ pby. BlIpda ~ do RIo ~. 
• - N.o campo ~o Gymnaslo a· sendo posslvel renovar o accor· ff.ncisc~ S~ntos, Maria Merce' slcas com v ÔI$ la ' :. ac composto di 46 ~, .. o 

~,~ Ord.eaa~a tharmensc,.realrzar-se-á, . am~nhll, do aclual Oll acceilar oUlro, Ides Magalhaes Maria Ramos á saude 'mil~: a I Pt~lDl.a • ClOIftIIIIndo do trwIGI'Ic ~ l _ o. an!,unc,ado matell entre os mesmo c?m modificações, Santos, Norma Gevaerd, Ondina ximo ' res ,ptr u o no ma P,dIc<oo. 
Na mlssa' das 8 ,horas, no di" pr~mclros.e segundo~ quadros do Suggerra, porém, uma fusão Silva, loila Vela. sar "0\ s' dq~a.rtOt d . totll doi -lido ~ 11"_, c:IIt-

I ', de janeiro proximo serll) .com· Pc na &la e A/miraI/te l.ume- das dlla~ ~ociedades, . em. basesI Aflprovadas simples;,~nte, I!rau drloc ~, b.,~;i~~~~~~~~'~~~ ~ IlnIbem, di...... ,..,. 
reridas ~ menores e_m,~,orcsv go., '/ - _ que pOl;erram. ser dlsculrdas. ,3:-Adelia Regis. , Nycia Medei· mero de candidat03 exceaer~a ,es':: ~enp.. 34 lIfIICO" da .... 
aos sra. Rallllno Dcschl;l1'ps, Joi\O O t nconlro. dos segundos A este OffICIO, o Defby res-,' ro~, Thereza Faria, "'oi~nda Me· se limite deverá. ser feitá"' eico- 8Jigadf. que aquI,. .....' 
Joio Domlnoni e AntoniO Water· Imllls se dará as 14 horas e o pondeu nestes termos : deiros lilah Oevaerd- Ih' t I d nar 
kcmper. dos primeiro~ ás Ifi. .llIm~s . exmos. srs. drs. lin- ' _ . a rl1or0h!m~n ~ pe R ;o~ JCta. ~ · _ 

- As equjpes do Pé lia Bola es· n'eu de Paula Machado e Adhe- . 4' anno masculino ~ em gU;' a. e -f.tcon te; 6 ! pe. Em sub~tiluiçlo.o u. c.pIMo 
Ch.lama t~o assim organizadas: mar de faria, d.d. presidente el a compe enCla mil ar e serviços; Reif de P.~", que " ... 

Noproxlmo domingo, 4 de Ja· I TEAM ~~~~t~~~'~b~~/o~ke.~ffi~~hde ~~. PrO!. Wanda Mirosk)' ja~~~~~P~i·m~~trJ!~e~; ~~~:; ~~~i~er~~=n:o'~,h é. 
IlClro, ~ceblSpo MetlollOli- Waldcmar cx~s., datado de 17 do correnle, A/lprovados p/mamei/te, grau condições e;tabelecidas aCima até e da gUlrniçlo' fedcnl. o ". Clt

:::.: dei ÔIlrir!o, ~:nt~6 ~~~::', Alpheu r:uclydcs em. que . me commun~cam não 4:-Alcide~ .Rocha, Aleino ~er. o limite maximo do dous terçoe pitlo Marcos Aulonlo hIhr • 
Bento André Waldcmiro sei acceltavel o convlle para" n8ndes, Ahno Moraes dos San- do_ total dos sargenios dll cotTlpa· Sousa, 


.i.. Cathedrll. João-- Oclavio -Dcodozio-..Cho. reunião das delegações das duas :05. Antonio V. de Oliveira, Cleo' nhla, esquadrão oU _blt~rja, man o " -


IIooledadede SAo VI- colate-Magnnho. - ~~f~~~:~,~' ~~o~u~ f~~(/~:i e~~~~ g~:~, si:~~~~~o- ~:~~~~,nJ~~g:~~ !~1~;e;~; ; mesmos enterros pam a rá ~:~l:il~[:d:~~= 

eeate de Paulo 11 TfAM permitia ,l1anter a melhor cor· de Souza, Juvenal Pereira, Narbal ) deI ois do d ' sem multa, dos im~t8,fdl .... 


. _ dialidade UI!re as duas .socieda· Fernandes, Nelson Carneiro, ~ey· ja~e;to 'e man~i~gun o reen~a~ dustria.e proflsslo ~t_ .. 

Misse em aeção de gro(os Inncu . _ dcs e a mais . ~,;,.pla hberda~c naldo Brhr, lenon Bonnassls. di ' es e labe _a~ as _meslI ~ xa sanrl.r", ve~lculQ;; e;:~ 


"shel Mano O, _ p_ara os proprrelanos e prohs · Appr.)V~dos simple~mellte, g~a.u ~~s ~~atr; nl1l!~~'d~~écl~nali~' la'!tes! todos . correspondêl~la1lO

Na intenção doe membrOl! subs- Pacheco Nestor Joao ~ lOnaes do turf. 3: -Clovls Bonnassls, ClOVIS maximo da mctad d I t I d e prlmetro semestre do .nno dê 

~~f:Ir~"'::'nti':lS gd~1 Nito - Mario S -- Cycy -- Mario L. A directoria do Derby C/ub, d'Acampora, Eugenio Pellegrini, argentos da com ~nhf , OR os 1931. -' 
. 1 do E do á -Orlando_ tendo tomado conhecimenlo do João Serraline, Laudelino Coelho, drAo ou bal ria .ri t'd a, eaqua· 

ta aptta. e . iA ,ser cele- _ mesmo olfieio, manifesta seu Luiz Miranda, Orlando Daminel. I '1 ri e , an I os os ~es- Realiza lIlI proxima segun~ 
brida~"': mlSSl~h~a ~ta~ doe R~alisa.se amanhã em Joinville sincero pesar pelo rompimtnto li, Oswaldo Monguilholl. Pedro 11 os cri e os para a selecçlo, da.feira, ,_ l)_horu. niàis um 
São ~ éa=l M t lit nlt- o jogo amistoso de futebol entre das relações de cordialidade que Ignaeio da Silva, PelY A. Mari- d) - depois de de7. alill03 de sorleio da ~CaiIa Mercantil Rio=' oximo dl/ 1 ~~~on~1~: as c;squadra do Amefú a d'aque!. ~a dezenas de annos c:ram mano nho, Rrnat? Pinto, Srlv!O Oe· serviço, Iodos os s~rgentos .queIBranco. . .d!eJ:. áa 7 horas ~e 4a. ieira. Ia .:.dade e o Palestra de Curr· lidas entre as duas soçledades. vaerd Sylvlo V. de OliveIra. ~atisfac;am as condlções_ aCima, Além do. ~rcrnlo maIOr de 

Pua esse aelo em acção de tyba. Apresenl~ a 'IV exas. os pr~- - . m~ependente de rengaJamento, 1:600$ havera mnumeros outros 
graÇII pelos bclte'licios recebidos -. testos de mmha elevad3 con~" 3' "nno femrnlno a~e completarem 25 annos de ser. menores. 
pel Sociedade 5 ~a das pessoas PnÇI esp.rflaa dera~ão (2) - Palllo de FIOl/ftll , , . . . ViÇO ; d . dge:ero.a. e pr~vidO pelo Con. _. pres;dente do Derby C/ub- . [Jyot· lbrahu'I'la ,Matnbnnt e)- os ~argentos que até a pre. N ~VO esvlo e re
selho Central Metropolitano, nlo Inaugura·s~! amanha, na CI- A PATRIA aa.e- Aflflrovadas com distillcção Ulau sente data contem dez anno~ de o'lstrado no cor. 
só sIo con,idados os subscripto- dade de T'Jucas, a nova e 	 Ad r B k E d' ' ,~ d' bons serviços até completuem n • d I d I 
rIS mil tódas as pessoas que se magnifica praça esportiva do gu.a aos seua 001- ~- 'd eC I~ a'N'1 UI~ ~c~ c 25 annos , satisfazendo as condi- relO e n aya
iokr~em pelos trabalhos des. Brasü F. c., um dos rnais v~lhos labo.adol'es plena Rm~, ~ /e ? , Bz~ lhO rrg;el~ ções de ~plid§'o a de conducta ci- Estamos ucn.ramente in' 
I!I IfISÚÚI ' - de CaridQde que é clubs do Estado. Com archlban· llberdade de opl- ~p ae ., eronlca o e o, u vil e militar --&- • 

a SoeiedITe"i ndad f d cadas pavilhão e devidamenle nlão, alada que em cema Povoas. ' formados de que continuam a 
rico üzana:. u a por re e- plain~do e cercado, o novo de_oo61'do oom a ApprovalÚU. plenamente, grau cln~~r~~ c~~~s i~abilitados gom Se verificar os desappueci' 

gloulld é um do~ me hores da ol'lentaoii.o _da- 4:-;-Clotilde fe,,!eira, Inah I?al. oal de q.ie trat: agi~:;a : o r~~!: mentos de dinhei~os envia' 
EV ANGEI.I8MO federaçll<? Catharrnense,? que o cto.lal. 10th, Jacy.nah Bnllc;>, La,ura SoI~8, sentedeate artigo ex~ePt~ados dos pela colleclona federal · 

c1ub de TI)ucas se acha filiado. 	 Lenyr Faisca. Marra Juha Oarcla, . •. •. d I d , I Estad 
'g-Ja P_abyte.laaa Plra essa inauguração, está 	 Maria Arnelia Andrada, Maria da os 't:'USICOS, ccrnelelros, c1arllls e e ~ aya, neste • O. 

pr;:,jeclada uma esplendi(!a. fc :; ta, Dois ter(,~os de Oloria Silva, Yvone Andrada, ~í~~~ceS:'n~odd~ s~~é . cor,l§t;~-;:n . Ainda agora, csl.a .•~o 
-. - Independente com o enc:mtrc d?~ co~brnados b 01 o t lulma Monguilholl. art 9')' S ViÇO V. . o mquento .na Admlnlstnição 

- . ,Bruslf/U!//se, Marclllo Dias, SPOft raSl enos na os . . ' . . dos Correios, para se apurar
Amanhll, domingo, a~ Ii c as Tijucas e Brastl F. c., apó; um3 AflProvada~ sllllpftsmef!te, .!,!"Iau g)-os muslcos. e COl'ne~lrOs, f It d . t d 754 

111112 horlS haverá l'UItO e pre · partida infantil e .uma churrasca Uma das mais uteis. c,eações 3: -Appolonra Bahia, Alice Ou. c1mns,lelegraphlalas, artiflces e a a a o regt~ ra o n.. ' 
g<lçilo tio Evangelh? em:" telllplo da, n. mwo c~mp(l , ao mtio dia, d? adual gov~r~o.rol, sem du- Ira, Dinah Cardoso, Lindomar o pessoal e.pecialisfa dos serviços contendo a Imporl~ncla ~ 
da Igreja Pr",bylerlnu&_ Indepcn · Vida, a do Mll1Is C" O do Traba· Cardoso, Lucia Lemos, Maria da de saude c velerinaria, ·"té sua exo 1:880$155 -que deveria ter SI, 

, dente. 'TUI 0onsclhe1ro Ma(ra, R EMO lho. _ . . Concaição Barcellos, Olindina cluel10 do Exercito de l a. linha ; do remettido pela agencia 
y 23. . _ _ . . . . Ern~ora nao tcnha~os arn.da Sant?s, Ollilia Billencourl, Time· It)-os especialistfls de aviução postal de (ndaya!. . 

. Ao me!" d.1a rtunlr-se.a a E~- Realiza-se t crç~-felr~ prox.m~ a propllamCn!e, a qu~stao socla!, za Dias. e carros de combate por pra:sos O d f I f . 
.~oIa Dor"mIClal. para estuda0 1,1. Secção Solemne da Liga Nauhca IIn verdadeiro sent!d~ d?s pal- successivos de tres annos até sua novo .es a que OI. no

.~; bIicos.. , de Sanla Catharina! para enlrq,ra zes .europe,;,s, o Monlsteno nem 3 ' aono masculino exclusão do Exercito de 2n. li- fado nest~ CIdade, ao abnr·se 
:.. A entrada e franca e to~os fi dos premios conql1lstados m s ul - por ISSO ~el.xa de exercer ~m .. . nlra ' a mala Vinda daquella loca. 

-;;';" cam cor~lmentc c~nvtdll~Os ILr. as regatas, pelos clubs desta .mp.orlanlrsslmo .papel na vl.d.Po PrO!. Acczndtna B . Dias .~.. lidade. 
-,'·.· pal'l usisI,rem 8S reullloes "Cima capital e do interior. nacional , quer orientando e don - h lO de Janeiro, 18 de dezem· O t d • de I 
o,: emuueradas. __ . gindo os ramos de actividade que Approvados CO/li distiJuf ito , bro de 1930, 1U9 ' da Illdepen-1 agen e o corretO n· 
':,' A'l'HI.]<';TISl\'IO . lhe eslão affeelos,querprevinin· grau 5: - Alvaro Luz, Marinho da e 4[ da Republica. - (Assi· dayal, ~r. Hermann Kn:tzch· 

do uma siluõção que, bem ou Malhia~, Ridualdo Portilho, Moa- gll9.dos) Getulio Varglls - Jose mar, fOI suspenso das suas 

Reportagem NO CHILE . ~ealb::~~e~~ . refleclir n3 socieda· t:e~~~~dm~~I,()RO:\~h~ida ~~: Femalldes Leite de Castros.- f:-lI_n_cç_õ_es-:,_-:-_,::,,::_-:-_ 

Um índio ganha IInt.1 corrl
c 

O Dccieto _que regulariza ~.en. va, Allamiro Di Bernardi. - -----· ·..---------1 J,oteria de Nátal 
A redacção deslediario recebe. d" de 15,000 metros Irada de Imm.granles no Palz ~ ApPTovados plenamente, .I!rau Centro Popular Na séde da Loteria do Estado 

':: 	 Com agrado. trlda reportagem contra um cavall<J q.ue de'e~~e os empregados ,!3 , 4: -0sw.lldo Silveira, Ruben s . realizou-se hontema extracçlo 
QUe os seus leitores lhe queiram . . ') . clonae~ nas empre~a~, companhlas fangier, Carlos Tonelli, Henrique Essa IItil associação recreati· da Loteria de Nalal, tendo sido 
mandar. . TEMUC,? (Chile) , _6 - l!m 111 - ou SOCiedades, e~lgm~c no seu Behr, Romeu do Espirito Sanlo, va, cuja finalidade é proporcio· \ os seguintes números sorleados 

O essencial. é que seja clla adio araUC8I11O, de nome f~hz 5a· quadro ~e fUTnc~lonanos , de 10- Wilson Luz, janny Castro. João nar ás familias dos seus associa· I corn os premios maiores: 
expressão da verdade. avedra, a~~lou uma com.da. de da~ _ ascalhegOllas, 'p~lo menos Lemos, Americo Oliveira, ~ilton dos divcrsões atlra~entes, b~sea . 1 13725 250:000$ (Rio). 


. _ 15 000 mclro ~ com 11m l dval!o, ~OI.S IC. ~OS de bras.I~lr.os natos lehmkul, Oswaldo Rodngllcs, das na moral chnslã, realizará I 17429 20:000$ (Rio).

R(c~ tlmbem IPI0rrnaç~)es gan~ando fac.lmenle"por uma d,s, c, !ndub'lavelmentc, digno dos Aerondino Rocha, nos dias 4 e 5 de janeir? vindou:1 6364 10:000$ '(Rio).


te~honlCasde qualquer occur- tancla de 100 melro.. maAo~es louvores. I . A fovados sim lesmellte Ulau ro, na sua elegante sede, maü·, 1111154 5:000$ - (Joinville). 
rencla. _PIla serem apuradas pc. 1-' nG_ L ISM() que '~e;~:;:'rii~v~c~. ~â:::~SãaO ~.~ 3: -.!~apoleão D~~mbert, 6iwio lIées dedicadas ás crian~a~. 11222 2:000$ (S,. Paulo) 
~,.cu, , ~leres. . empregados das firmas eslran, Alves, Ci~ Corre!., t-feilc;>r Mello, Será rppresenlada a linda peça 11198 2:000$ (RIO) . . , __

À . ' ~ :atruz quer. ser um lornal UZCUdUOl soffre 11 P! Ili! de ge~ras . nâo determinasse que. os Osny Frcltas, LUIZ Couhnho. N atal de ~esus, ornada de bellos 1498 2:<M?OS (lIapehJllJ!~a)
notICIOSO. verdadeiro c sem pre- suspensAo dOIS terços f'lssem de brasileiros _ ____________________ quadros VIVOS. Com o premio de~ I :ooos. to· 

, Ierencias pr,ssoaes. lIa los aconleeia que inleressa· qs scenal ios sãe . de ~rande ram contemplados .05 brihdrs de 
-"-_ ___________ _ ___ NOVA YOR~, 25 - A com- dos chegavam a fazer com que effeltc;> e profusa li IlIumrnação nume~os 17.607, ..Rlo; 5.m ~. 

_ missãode pugilismo de Nova esirangeiros senaturslizassem,pe' ••a.l1el1'OaIO amo. electrrca do palco. Paulo, 13.846, RIO; 16.9Ol ~RIO
COMMERCJAES Vo,k suspendea indefinidamen' las lacilidades que lhes p opor· da ,Patrla é • má'a ,-- Enlrará segunda-feira, em 0rande 14.6!8, -Laguna;. I~-

J te o pugilista "i'aulino U zcudul1, eionamos, e, assim. pl'ehenchiam nob•• daa , virtude., ensáios, o grandioso drama Nos· R!o; 475.4. ~I<?; 17.063, RIO; ~ 
por ter concordado em bater-se as exigencias legaes. do homem', 01v111.., sà Sellhola do Pilar, que ser~ RIO; _l~, _Rlo, ''''_ 

y.rejo de genero$ com um adversario que estava Esses estrangeiros porém, sem ."do; ,. • tt:.~àl -'cdÓ~ ,d~sempenhado pelo corpo sceno· , CAMBIO ":_'
~ O" w-"uinles os prer que suspenso pela rclerida cummis· que na alma lhes vivesse o dese· V:õHõ:l~~.íi'~'-~Dtq e.- ao do GentIo. ' V ' h j i 
' • . ,IIS _ sao. jo de adaptação ao nosso ambien· 40 vo~ OO••9A9'1l, ' , f ' eilsaiador da peça o sr. Fe· Igoraram, <? c, as segu ntes 

VllJ!Oflllt,.aI kllo, para os I'TIn- Esta ,kcisão da enlidade pu, te nacional, agia"r apenas 'sob OS ambl!'~tt!I ·1~óP_D·,,,,,; lix Bràndao, , ,' _taxat par~ a vel1 'a ~ éI~l.es , 
dple-J F*'OI, "no com",ercio a gilistica norte·americana loi ",o· impulsos de seus inlerpss~s peso :::.!-,u •••da.!!:L-:a-, -A dir~c10f!a do, Ct'.droe~tá nesla prllça} 

ur..;o dcIfa ~~ital: - ~~ai~~~\d~~~e~~~r~"~ ~e~~ii~~~: sO~~a ." li~i;ra , syn'iI~n~ evl . • .....Ddo õ yoeao ::!nt~~~':':!~fa~ka"c~:r:~ó fJ~olldtes 4 61 164 (ti)
AJIUQI' crlll. 000; aSSUtal' ler basco c Primo Carnera, q.ue se deljcia:)\ ,,~rd!l~~;~.~sn ustrçlo, -plrlto, .bea....d.o forM nto de /lUIJ. quc wr60 "rloco IflUC, 

cc"., t8IlO; ltfOl, ,$1Il0 c,.$800; encontrava entlio, por _cHello de como, vae' eIlJ.<por ;,sl, apperrccr .1101'0100, a.-te ...o- tx.R!ldos na nll ,14e, dua. \/c. Fr 111l\III0 
ban~ ft()OO, larlrih~ de mlndio· 'úína ' p~nalidade, irri'lledido , de deili,ro do Mreal4 dÚlS, qliC ~ ° ....ntodJMoU d. H- zn por IrrntllL M~rw-ou", 2$4M 
c:acçedAJ, 1500: f~JIrlIu de "111· 'parliéipar\ crp qualqué: combale. prazo 111'1 g UI c~,*la rxt· ooaatrueoAo a.elo- -fOI"" ron'csldol dilMofllu Ura itallan.a l6l7 
ctioci Inferior. " 90: IUlnha <lê. !i>~i ,"" ? , i. cux:o. DaL 41J10rl. d ....n. de lodes IlOno,r" !o~ h "nlmri E.o:udo ~-",o 

IIIIJbO. ~ btlala,'-m, I0Il ~ - T U UI" Só qt.o;1ndo, pUI &I qUU/Of.· 4. ta."..... Doe•• -..m 11M. CoIllóc Pcm.... Ui\ü4 PIICta tSI_ 
doho.2I500: arque. 3t2OO; fel·· IKhrtie... DIo l'xistÍlr.., IYrio-j ....4a. Licold, aollr.. maeslr(' Or a' PCllROU'O UnoltUl y 7t700 
11o,I4OO; " riM di! 1~.t11OOO; a omp..-"n. lU•• rc:l.çlI.~ o nlel bIbIIrl.cloa. ~ que se pcHk no PomptU, Raymundo Brido"'1 Ptto.p.aptl arr...Uno lJ380 
c.U.1kOO, ft(JOOe 31ClW;man Ocrb)' e o JOCkty Club " rf(Ofrer ao, mll.lludo ~,I - JKofn,or Odl n Fernandes, JJdia I~ 
td2a (8-.,81000; u bAo lo'n· ck~,ao, «ltll\((tir~,qllebnr. ·· Odavio OoalmarAu, Aly "".cha
vIf...... c:alu., lIi)()O , ~:Jo. RIO. 15 O D,I", Cút" C o do·se a pt1~nl.,an deter...j· . V" D S um b"fteH~ do. Manotl Oomn, Ptlíll' Bran· /':"&neo elo Brui! 101'&111 'ICl'l-

NtI M.-" Jl.1HIItJ: -Ca",. 'tJdQ 0"" tcab.tm de ron>!ltt n..... ,D L !'r, ante e no- dIo, P Mio MIChedo t Dlllte di_ Vlh~ O'olro, para Plr-to 
verde, 1d1!;... 1$fr(IO; e:arae de &o" rt!açGfs Tudo iuo por,,". ob I mal. YO, , rQ Deodoro n. 32. a Idt, pelo. rtlcvlllltl I." de dlteilol Iduandroe., 1 lua de 
pcAeo, 1$4W; 0Y0l, durb I~. No di, 5 do 'Ofrentr, o "'C· _Ia "IcalillÇlO. Tra.... no smo Iocal_ viçoI P'"1IdoI. I por mlt 1&'0Il10. 
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Te Deum, na Cathedral I 
• 

~' Paç? , ~~~í~ que,.,n,o dia31 co cor~.nte.. . 's 19 Ilota!', 
(7: ..fhoras".~a~11?1.te)," líaver" .... ~ ~ M.etro~.hla.1la, soIc~nc, 
'1 c. .PcUII!'o.~~ ~acção·de.·gi'liçaS ,a No~?Sen~!>J ~IO$ QC " ACompanhia ,Tr.... lIIZ 
r.eficlOs receoldos durante d ' anno .e Bençao' como~S. Sa· 
ciàlpentó;:deventio ton}3t "partc 'Aodas' as ,-\~soc!ações ; r~l~~,
gio'sas.' ,'y . ',i' ;,) , " '" \,, ' :'" eFar,. de Florllaopolls 

Floriánopolis. .24 'de -Dezembro de 1930, 

I'. Clelllr.1lfe ·. AiiguSt~ ~Brueflill;': 

servindo de secretario. 
N. 1- 6 - 2 Ófu~.,Jat,ab;s' s~us dignos 

cliénte's "<''Ordenações 'lia Calhe'dral 
Comlllunico que, "0 dia I" de janeiroproximo, na MiS&1 de 

l'ontifiClll, que C(lllleçal',i um pouco antes das 8 horas da manhl, 
s.:rão conleridas vl\rias Ordens menores e maiores, a subditos deste Boas Festas , 
Arcebispado, entre as quaes a de mac:ono, que será conlerida ao 
SlIhdillC0I10 sr. Raulino Oeschamps; c a de Presbytero ou Sacerrlo 
ci'l a", ni.cORos srs. joão Dominoni o Antonio ,Waterkempel·. 

Sua Excellel1cia Révcrclldissima recommeilda todos oS orde· 
II ,IIIJ.. . oisoraçõe; do, Heis, .tesojando que todos relem, "ada vez 
1l1;IIS, pelo augmento das VOC,lÇ;ie5 sacerdotaes da Archidiocesc. 

r'lori~nopoiis, 24 de Dezembro de I !J3U. 

P. Clemente Augusto JjnLCIIÍlI.~· 
servindo ,Ie SCC1'útario 

N. 3-8-~ 

.' Chrisma na Cathedral 

'~IUf'II-:t 1il '·I1 \ ' I;U" ' U;·. 11\" '1' .1,· I I ~ ..... 
um rornel·llII,'n h• •Ia .. r:llII,,.a. " '1'" . 
,,'l l l ,.ara c>.: nilt ~ ";1 I~' .• ':m, 

' 11II~el~~[:;;',',:ll:,';,~;c~:~~~:.:t~~~~~~~~,h:h:~ Numr 

URS. l::~i~:~~:~:i:~~~:~ll:;'~:~~~;~~~I\~':'~':;":~ 
t ~1II -to allno!:! de cxi~tcnei,,-as 'Pilu"L~ ElUlf!I"t~·u 
De \ViU, l"tl1:cmo:os-lhc o ulferl.'Cj;ucnto 
.I,! C! 'I\'iar 11m fornecimento l.;Mlli ~ u. 

Oil CoaI. ... ..... ,... :.~;;. tt.{ 


I', Clelllente Augusto Bmelling João Bayer Filho
Clladjutor da Cathedral l,i,~,'.:~:' u~~~':~~il~~~a:;~~I.!:.?d~ L.......:=:: .:~~:.:..~:.,~: ..~~ .. ..,. ....~~~ 


I';2-8- 2 

... -. -'---r -.-. t·.. ,._-\ Aflonao Wanderley Junior

Iv~ e 15 O (( (I 

I 

ª,wrr}
I Rua Feiippt~ Schmidt. 9 . '~ \~~Ti~~::- o t1 ue ,tíFt, i - FLORIÁNOPOLIS·- ~~iíij~~~s\~'A 'iEXiG~---:-

,~ \,< . J) /::, -'" 0 '-'-' I O AEMEDIO OUÊ F.Z "ÉFFI TO EM 24 HOff~S 
_ ::.:'~ PreçOI no Districa Federal L . 7$500 o fr.aco pequeno - ) ,YI);~ ' _. _ '::'=":\(~::.-:=----.. 

RI. 12$500 tt fr.-.c:6 IrlI.nde 


1\" / ,. . ---=-~ Lieenciad.. »eltt D.N.S.P. aoh o no, ' 145, 
Á?l l,~' t ';;""'" 
I -. ,

I~~ . ':'.,," !J íl 
~~ 
-. ~)I.

não odeixa iradeanter
•

PARA impedir que o resfriado degenere em Uma 110.. OI........ 

pneumonia ou grippe, a classe medica do 


mundo inteiro ordena sabiamente: - "HãD O 
 com·..'''''' 
8creCII'(;/ id e PenthodlJ que tem sempre um grande e variado stock de tudodeiu ir IIIfcInate!" E, para cumprir esta or
Os conhecidos pioneiros do Ra- ' quanto respeita a esse ramo de negocio, pelos meno

dem, nada existe tão digna dc confiança como a dio cam Screen grid, os labora· res lneços da praça. Receitas .são sempre aviadas com 
torios PlilLlPS lançaram no mer escrupulo e por preço reduzido. "ltI
cado este novo aperfeísoamenlo. 
E foram bem slIccedld.os, por- EDUARDO SAl'ITOS 

I'
Urna ou duas-doses, tomadas a tempo e de accnr- ~~..~t~ ~~~~~~~,:~o~o1eI~~~~S~~: Prllça 15 de Novembro n. 27, csqUina da 


, ,lo com as respectivas instrucções, não sóment(' tR~~ c;r~Vi~~~een l~;;d~ó ~ntrC?le 
 RUA CONSBLHEIRO MAFRA
"lIh'iam os symptomas caracteristicos, como O que toma o seu manejo mUlto 


tambcm cortam o reI'...... '11 lIIIft.m todo Vendas por atacado e a varejo
r!âr~~~d~~m~~~~I~~~ 
pe..ígo tk 11m••omplk4l4\!ào, pureza de spns e de .' I 
A INSTANTlNA não transtorna o estomago nem a 

c il bcça como os prt:pac;tdos laxativos a base de quinjno. 
 ~rVna~:I~ll:anp~~H~~a~~ il_M!II"~~_"~. 

no ultimo estagio a 


N .. ep"". "hu"';~. I'JNII-~ 

...on'". faum f!strat:o.! Não flem"re 

"m ,!i",.... 4í",. ,,-.,er resf~a4., por 4Yf:R '.":. (~~t I
-4 de porrulli$ 'ónsi",ifí"onte 4". porO!!ça! Te- E ~


nl,a .sempre #Í mão ... ~• .,":dn"" der. 


lie JNSTANT1!\iA! 


~ GRANOE " CHilE 
11111 apparclho 25 t O na vossa , rcsidcncia c 

l C : ,ltC0 1llIllCI1<',,,,í por gi. ':; . _; ......t : -.:._-- _. desâpparêêem 
CASAR STlI. Hl1.IEU &; C I D iCrcPcnuoanlénlC com 

Ru. Conselheiro n."., 57 ---~. dois comprimidoe 
de 

<l ue, ••Um dl..co, n.ttltuem ao orpru.
mo o leu eJ do normal d aaude. 

A eA I'.A•••aINA 4 .......... --.................. 

• 
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o ESTADO-Sa~Hdo 27 de o...In.... 

' . DET I I 

Invasão de S. Catharina 1=.....J OE~~~:O 	 ....
'" pelo Sector Leste CONFERENCIAS PUBLICASt Diario Vespertino ". 
EIIJf.UHoI'II ESTlIIO ...... No Pavilhio sito á Avenida Hercilio Luz Bm rac nte NllDlao d. c-. 
Director: ALTINO FLORES 

. 

(Conclusão) ve eillão opporlunidade de COI1S- esquina da rua General Bittencourt. ~=aodo ~:ra!:.c;:!~le: 
Redllclor: ~;ft~~.s'1,~ ~~~~o~~~a~ad~rig~~: ~~dis ~:'caa~:~e~a~u:lla~o~~i~: , , TttEh~!\S~, ~:T~~II1~nlo ~~re::::: 

Ger~:t!~I~o~o :~~~ROS ~~~~~i~i~!~~II~!;~iac~;~:~fi~~I~~ ~~I~srr~a mm~ralé i~~~~~~~iV~~ 

loura Borges que o destroyer Ma· uma calma admiravel, e de unia 


ASSIGNATURAS: ranhão eslava novamente aliran' coragem invulgar, alem da pre· 

Anno 35$000 do sobre a villa e pedia reforços. cisão com qUf determina, em 
Semeslre 18$000 O lenenle Tacido com seu pelo' meio das rdregas, suas ordensNumero avulso $200 tão e uma melralhadora pezada de commando. 

bem como farIa munição, alten- ' Na madrugada do dia 25 de 

Redac"i5o e OIficinas ã deu immediatamente o chamado, Outubro, fomfos, com o meu ami· 

rua J';;io Pinto n. 13 seguindo num Irem expresso. lIgO Dr. Nereu Ramos, os primei· 


estaTeleph 22- -ex. postal 139 Acompanhei pessoalmente ros a ,penetrar ,em Florianopolis · ·~.
diligencia. Quando chegamos a afim de nos entendermos com I!I I11III ' 11111 ,, " ' 
Laguna e soubemos que o des- as autoridades que ainda perma· I ~ " J . 
Iroyer se havia rehrado da~ imo neeiam ali para a entra<1a triul)I' ~ Domin~o, 4 de anelro 

I situaÇlD no Estado do Rio m~~a~~~~, r~f~~~~~nc~rr:iU~ue phS~b~~ ~os:;~t1:~!~asque foi a ~ as IIPIII~I ~B SIIIi II ' 
amanhecera Capitão, anoitecera chegada do General Assis Sra· ~ 

Os cortes que serã.o ef- Coronel e acordára General re· sil ja se maniit'stou a implensa I!I A's ,19,45 horas - Entrada Franca 
. gre5sou a Tubarão dizendo que com ab,olula verdade, mas, não é li! 
tectuados nos ven~lmel1- estando a garganta de Annitapo- demais resallar aqui as ovações rXIIXllXIlXIlXIlXIlXIlXI1XI 

tos do tunccionahslllo lis tomada, deixara a sua tropa frementes da população viclori, CClCCICCI':'ICCI~~_~_ct:I_ . 

'fri., '_,."DPI9~,~.;',' !ln,,,, ' ,'"""",' ·,O_,,',,\,.~~.~bro,lPI'; .l', ", 1,I ,;,:,."', ,' . .
1lIir.1: , I;~IIIII "I'" 

Te,."r,·..,..,ç,a~f. ,.eir,'a ; , 30" de ~ezembroGil'I~,,' ' IP~.','II M' " " -:c'"iil>",',.N, IIIllíl, _ 

c, ~

I. ....111111111 

S ,-" " d J . 
exta"'feira, 2 e an.ell·o

IiIiB 1!1ífI1 ' llPtoi'7 

. ~ , ' em Braço do Norte, isto é 60 ~i' ~ndo insist~nlcmenle o General qunlidade de Governador do Sul, : fi l'ecusa do "di- naense! esphera onde , se .,,,gi.;,;;·, 
RIO, 2. - Podemos n~lorm_ar lometros do lugar onde lhe dls, Assis BraSIl. os que mais se distinguiram fo. I • "tam,juIzes do pórtc moral"d!l 

com segur,:Inça .qu~ a slll1~çaG selam que havia inimigo, esta' E, ao mesmo tempo que as Iram sem duvida os Srs. Santo I nhelro novo Clotario Portugnal, ' Fe!i.,nt..•,o•.,...,...'.'....,·•..'••. 
no Eslado do RIO e a segulIlte: belecendo nesta cidade o seu familias applaudiam e se expan' Vac~ari de Arar~nguá e dr. Syl. ... Teixeira, Carlos Guimal'úes, 

O acll1al governo, empossado quarlel gencral, até o dia 16, sem diam em alacres manifeslações de vino Moreira Lima Sob. em Tu- Bom Retiro. 26 (R. G. do e' outr~s. . , .>' 
a 28 de oUlubro, encllnlrou. ~m mais ter conlacto com sua gente. contentamento, o povo se ma· barão. O primeiro, como substi. ,Sul) _ Generallsou'ae, agora. PreSidente d.o Superlor,!,rl~" 
cofre 150:I)()~ e uma dlVl~a No dia 1O c~egaral~l as forças nifcsíava por outra forma, arran' luto do distincto companheiro' a não Ilc::eÍlaçllo dos bonlls. bu~a! de Justiça, chefe ' ~de , 
de cerca de 5O.~OOOSOOO. Do s do coronel ~Irandolono do 20, cando as placas de ruas com ? Fontoura Borges que sahiu logo A maioria dos negociantes pohCla, professor de direito!" 
coupons d~ dIVIda e~tren~, um corpo e no dia 15 as do coroncl 1I0me dos algozes de suas h· á campo, organizou em Araran- desle povoado e toctoos os 
de emp~~sllmo I~rle ar~en~~~~ ~arcellos do 40. batalhã? Eslas berdades e das riqucsas d 'J seu guá um armazem de forneci- negociantes das colonlas pre. 
e outro lI1çlez, ,Ioorou . g. ,~rças permaneceram aquI alguns Estado. . mentos, em cujo posto de ge- terem paralyz!!r os ..eliS ne. 
no revc.lucloua~o r;:;g:lal o" .At~ diaS tendo uma parte, as do ?o. foi uma scena veldadel~amentc r~nte se houve com louvores goCiOS do que receberem eg. 
21 deste mez .sla,ao ~~ncl~"doe corp? co~mandadas pelo ma,)or t?cante, a entrada em Flonanopo' de todos, altendendo os solda- sos 00la8 em pogamenlo. 
os or~monlos!. acredltan o·s~ Camllo Dlogo Duart~, se~U1do IIs. dos revolucionarios as familia A IIrma Henrique Faller, 
que surJam equ!hbrados, sem cn para a scrra de Anmtapohs e Passaram por Tubarão ccrc!1 dos voluntarios, o povo neces. uma das mais fortes deste 
ação de noyo~ Im~ostos. . _ uma Gulra .força sob. o 'COmma!l- de- Ires m;1 homens. Nesta localo· sitado e á população em geral. po\'oado, lem recebido, de

<;!uando a 51Iu,3Ç',0 do funcclo do do capllão Rodngues da SII· dade onde moro e tenho basras O segundo, dI'. Sylvio Morei. 
nahs~o, o Estaao se acha e~ va para Imbituba e Laguna onde relações plocurei soccorrel ' os ra Lima, dedicando'se, incança' 
condIções de ef,fectuar o paga feram reforçar os destacamentos meus pailicios c 'lodos os revo· vel 'nellte a todos os reclamos 
mento dos vencimentos de ou~ de civi~. . . ,Iucionarios que vieram, de modo Ida~ forças, da gente pobre € das 
t~?r~, ~bran,gendo todos os mu ~o, dIa 14 ~Ol rece~loa ,aqlll a a que nada Ihe& faltasse. familias que pr.Jcuraram recur. 
nICIP!o.~! poIS os _de m~~ores nollcla da brl~hante vl~tona . das , Podem at!est~~ o esforço em· sos, merece, especiaes elogios
posslbllld~des serao auxlhados forças do Major Camli!o D:ogo pregado e a solocllude dos meus Não é possivel OIniUir nesta, 
pelos m~15 prosperos: . que tomando a Garganta de An- amigos daqui, as forças regulares Iresenha singela, mas verdadeira, 
. O.s corles de vencimentos :r-I. nitapolis con~egui!l para a.s ~r' do Coronel Mirandolino, Coro· os nomes dos meus amigos Àry 

tmlprão a~enas os allos. fun~cl~. mas revoluclonanas a pnmelra ne; Barcellos, Coronel Massot, Santerre Guimaraes c Alvim Nu
nanos. O mterventur o~ tera r" vicloria de rccontro sangrenlo Gencral Assis Brasil, Corpo Me- fies Teixeira. 
duzidos _de 50': .. e os de_ men<?r 110S avanços 110 sul de Santa Ca- dico e as colunlllas de civis de Aquelle. incorporado volunta 
graduaçao .num~ prop?rçao mais lharina. Francisco Lummertz, Fontoura lio desde Porto Alegre demons
ou menos I~.enllca: O mt~n:entor No dia 16, ás duas horas da B,)rges, Israel Fernandes, Luiz trou logo um espirito de orga' 
e seus aUXIliares Immcolatos na' madrugada chegou com o seu Gomes, a Legião Oswaldo Ara· nizador emerilo. To'nando à si 
do receber~m alé eslc momento Estado Maior á Tubarão o Ge- nha e a Legião Alberto Bins. a tarefa de commandar o corpo 

Só o brao apó~ ao .pa:::!amen~ neral Plolomeu de Assis Brasil. de transportes, se houve mi~ter I'ccebel os, c'lusantlo, como é 
to a todo fu~eclo~ahsmo. C! No mesmo nwmenlo da sua che· Com especial menção cumpre com tal habilidaáe, que si não faci! presumi!' serios trans. 
peque~os fun~clo:ano, afinaI nao g~da, se!" descanço .n~m v~cila' destacar aqui os serviços presta· fora elle, de certo, não estari:\. tornos â pOPUiP.ção que rcom~!:~ao CÓft- aloum. çoes o IIlustrado olhclal dISpu' dos pela Estrada <1e Ferro O. The· inos no lugar aprazado em dia tanta solicítudp. e boalvontade 
Divorcio no Uruguay nha .t~do de ta.1 forma e ~o~ tal reza Ch~islina. sob a direcção do e ~ora como () fizemos. A des- Me :prompti!icou a recebei-o,; 

Divorcio absoluto-Conversão de precl~ao que I1l1lgu~m mais h~ou dr. Annobal Costa e Chefe do peito das absurdas ordens dada correntemente. ' 
desquile em rlivorcío-No~o casa- m3chvo, Os b3~al~0~ da Briga· Trafego, Sr. Miguel de Souza pelo Comma!lda!'t~, novo p~s~o O BtlllcO do Rio Grande do I ADVOGADO 
~enl<i-Solicite~ inlormaçõ~s gra- d~ com uma dlsc!phna e ordem Reis. ~e~llUm empregado, quer que elle se .IIlShtUIU, o. caplt~o Sul, uqui continua recebendo Acceita ~ausas, civ~is 
tis ao sr. F. Glcca Monhv~déu ou d!g.nos de ~ncomlOs e as forças das ofllclIlas quer da Estrada te· Ar}', como fiCOU conhecido, aglO 
aos represenlan~es no B~as ll srOl- clvl~_que vlllham chegando ~a ve qualquer momenlo de desa- sempr;! com muito acerto e so· 
DEROT, Feo. Glcca-"Ca~xa P~st~l Leglao Oswaldo A.ranha, Francls, grado em se porêm aos serviços bretudo com uma precisão que
3551tSio À:~~id~uRi~uB~~~;;'ulll3~ co Lummertz. LUIZ Gomes etc, da revolução. Os mach!nista,sem mcre~e registro es~ecial, que aqui
~~~~\iO de laneiro. ' como que t.oeados por uma cor- se revezarem, os fogUIstas sem- consigno COIll mUito praz.er. 

renle electnca marcharam para a pre a postos, os outros empre· O segundo, o meu amigo AI·
flspirar;:ões da mu- fr~nte ~mas pela estra~a de An·"I • IIIlapohs, outras pelo IIttoral, ou'

IhEr brasl 211'a tr3~ p~lo centTo e tod?s com o 
Nova York 26 - "As mu. ob)echvo ~noco, collomad,? em 

lheres brasi1~íras não desejam seu .tempo. P!llhoç~ e Eslrelto. 
K<imenle o sullragio, mas di· Fmda aquI a II1I1~ha actuação 
reitos iguaes aos d(\s homens, de soldado volunlano. 
tanto civil como politicamenle", - _ 
diSle a senhora Oliveira Lima, ConcJusoes: 
membro brasileiro da Commis- Por accJamação de todas os 
IJl.olnteramericaoadeMulheres municipios do sul de Santa Ca
falando Duma reunillo doPar· Iharina,elll documenlos queguar· 
lidó Naciooul de Mulhen'ij. da come retiquia historica e dos 
Citon a oradora o caso do BII. quaes dei sciencia telegraphica. 
tálh!o Joio Pe8S0a, commande- .10 sr. dr. Oswaldo Aranha, fUi 
d I h EI ' K 	 I d d G d 

gados emfim, mostraram tanto vim Nunes Teixeira, no dia dG 
inleresse em attender seus deve- nossa posse de Tubarão assu' 
res que, dir.se.ia nenhuma per- miu o cargo de chefe do Trafe
turbação exislia nesta região. go da Eslrada de Ferro, lugar 

Salienla·se de lodos entretanto que, dias depois deixou, para en· 
a dedicação do digno funcciona- tregal·o novamente ao sr. Souza 
rio chefe do .Trafego sr. ~ig~el Reis, chamado á conlinuar. no 
de Souza ReiS. Desde o pnmelro posto que elevadamente vlllha 
momento da nossa invasão, o exerccndfJ. 
dislincto patricio não teve um Nesse lugar, como no de in
minulo de ocscanço e, dispondo termediario entre os auxiliares 

volvidas pelos SeUS innume. 
ros Ireguezes, diversas ímpor. 
laneias que hllvillleito remes. 
S8 aos mesmos. 

_ 
Guarahy, (R. G. do Sul) 23 

_ Os Bancos Nacional do 
Commercio c Pelotense , nes. 
ta cidade, aS5im como a maio 
orla 10cllI, estão recusando o 
receblmenlo de bonus do Es
tad O. 

O commcrcio' allcga que lo. 
mou eSSa medida em virtude 
dos alludidos estabelecimen. 
lOS bancarios se recusarem a 

~!t: ~:!iea~~~::Cadorn. deaolto aIlllOll qoe ..... 
v.m dlrtl[iDdo a laculdad 

com r.ra COIII.,OI 'ncl., o que 

Ih ti"m vaUdo o melhora

.Iodo por parte d 1l8<:aU
A~'lo tedera.1 do proprfo 

Dap&rt meoto N.cloo.al de 

Eífsinâ, ·Õnd 08 rel.tortos do 

,sl'Fdesembargad<lr CavaI "ti 

~êm ' ,'s'endo recebid08 em 

;grande apreço. 


Cathedratico de Direito 


';~::~~~c~~ ~et~~J~~~~~~ 
totado, timbrado pelas m I- , 
mas caracteristicas do lirllta. 
gem intellectual que lhe ;c,on~" 
qúistaram destaque . I'nere.cldo ~ 
no seio dd magistratura' J>ar~~j" 

em todos esses ~o~tos o sr" 
dese~bar~ad.ol' Vlt'lra. ,?av~
c~nti Imprl~lu e ~sta Imprl: 
mlDdo o trilho brIlhante ' de, 
sua possoge~. ' ,'/

Dev.e-lh~ alDda o Par~ná a 
o~g.ao!zaçuo do .Parana .~n~ 
d~Clar~o. , excellente _pUblica
~1I0 bimensal,. on~e SII.O ven
tilados os mais IDte~essantes 
l\ssumptos de douIrma e de 
juri5pru~encia, annaes onde 
foram msertos, ~urante al~:. 
gum ~e~po, os Julgados do_ 
nosso ~rlbuna1. ~ 
,Ao Illu~tre dese.mb~rgador
Ca~alcanh, sob cUJa d!recção 
mmt5ls n;t<lÇOS catharm.en~es 
se tem diplomado em direito, , 
«~Estado" apr~senta etf~
SIVtl _congr~tulaçoes, exte~sl
vas a m.ocldade academ~ca 
do P~l'an~, pelo grato mO~lvo 
de t!'-o_ Justa e merecida 
I'celelçao. _______ _ 

'i Or. Ivens ~e ,Arauloo I. ::t 

I 
os boous em re!ercncia5 50' commercléles e cn
mente em transaçõrs de co· 1111' naeS. nes.·ta Capital e 
branças de letras. 

em Qualquer comarca 
do Estado. 

Camisas de seda de Fernando Machado, 10 
\'élriados padrões Te!. 1265 

___,_____ 

alFaiaTaRIA CARDOSO Al!snlon DO 8l!II!RnL 
11 l' n 11 11•• 

- n tI',"", 'd ( 11 " DSmOLOO AR",IIRFa ema oulnlulP ~S brlllS w no 
n.PIi'11I Rio, 26 (Via aerea) - Acha' 

111 ir ' se exposta na Cooper(lfiva.M.l~ 


litar a espada eIfereclda,âo 

Berlim 26 --Falleceu o di- general Oswaldo Ar'tnha. ,,~~; 


ludo com uma presteza admira· da Estrada junto a mim e junt~ r\!clor das fabricas Dornier --------~ 
vet, principalmenle para Quem ao commandante das f.orças aquI sr Kober mais antigo COllatO~ " 1 Á 
c?mo nós cO!lhece as deficie~. aq.u~rteladas o sr; Alvlm .!'Iunes rador do' COlide ZeppeJin e Ui! '1ue calor! Só m....O 

clas de matenas da. companhl3 fOi 1Il~.ançav~1 pelo que ~ao lhe rols nons8vel pela eonslrucção ao 6A[1 ESTRELLA e ,.- . 
I d t I d e tos ,. 	 chopl' gelado ,Cathilri_n.' tIIH

a~~:à:~er~r~~3ae:;:~ce~~a~: :~aS~1 ~~ ~~~i~ ~atha~i:!~aE~~ ~l~rae:~~~e°d~eTI~~~ezae Ch~i~~ reg~e~~ ~~~I~~~:f~~:lt~s~esa~ Iidif~dOiPirõlmReiirOi1nBa~AiiOi·aie~reBlai1Erii-~liiiiiiJii;iii
do que durante' a re\'oluçllo lal caracter investi funccionarios tina, não teve jamais uma solici· a glave falta commettida pela Il . 

brasileira as mulheres tiveram administrativos em todos os Il1U- tação que não fosse prompta- commillldancia Je Tri!i~o Cer- 12IlBIIIII1II~~1IIIIIIII 

um papel comparavel ao dos nicipios sob a minha assislencia mente attendida. Se me fosse rêa no tocante a requIsições de 
'Domen.. ..... go\ernamental, nomeei autolida· dado premiar tão merecedor func- guerra. Em as todas, partes ,onde 
~-------.~ dts e restabeleci a vidacommer· cionario, decerto, para elle, soli· p:lSSOU seu encarregado do ser· 

, / c "~''''_' . sial tanto quanto possivel em tal taria com justiça, uma promoção viço de requisições a queixa , é 
AIJUA DEi COLONiA emergencia, e estou seguro enconlraria por geral. Não respejtaram"" na~l!: 

. fi.l1RIL- Mantive;me nesse posto até que parte de lodos os comm~ndan- Avançavam cm 9uanta cousa en-' 
, uma autOridade legal para toda les de forças q.ue . por aq~1 pas- contra.vam á vlsta., ,;,Te.nho em

~lIf~lu ~ ~..~nlradat ' Estado fosse escolhida por quem saram um apOio mcondlclonal3. drposlIQ, n.I. munidpalil:bde der.1;;Súaaãmo~âío'c, ,o>~d~f~~. i 00Tt no ' lun; iniE~a~=a~: 1110 ~J5: ~~caJ~~~d~ :n:=: 
• con ado qllC dipm nl hlbl~lllea encomlo. ao Ir. . tI de Sou· luval de pd;c., mach!n&. de 

~=:;::~:::::::====--"! rt'! I !1lhy, U;un:l, Tubacao, La Rcl$ e pu'J cl1e ~ um g. CO$\Ura, 0011~' de CAftl11lra II"OS· .......... I Üfieant, Jaquaruna. UrulUnp lardao mrreciodo, nIO uquecetia as de bol6l!s. klll'I de~,•	 __ Crisdumr, e ,o\fa~~ aos qUI' ~m injustiça um pcdjdo d!! me- ~ . de cwctdl ~ede ,linha, e 
h..l.... " p6.... r~ Iilora de wnciTnC'IlIOl ao. 1IlC&11' mhOlJ..de 'N~.sdequeIIIIÍI i ConYld.do prio Iõlnl -mito ça~. 01lffVio. lia Ettrada de 5eU' 1OId..sos condUSII/TI re· 

Mos u ;til - It. ÁIIi:.uela amlRo OrMJaI Ptolomn.de At. ftfl'o, dtsde o .imlllta ruafda ,,",o 101 1C1a. ~. ,gue ~~.~. 
T ... "'D\'~. que TDID~ky, Da· li, &.uI!., wqui com uu fiCa· dlaYn _ lIl'enlQ ck e.t~, ..... a ~ do .m.......· 
ndOlI ....'alkllo,... d&ltllut- do Maiof para o Estmto onde pa&'0I com uma s.oYÍnu ~ to- dor em li_r pari '··~frc tu-
doa 4.. hlàel)•• d••lee-p .1· pC'muned nn lU. companhra u- ÇI ia raIu <Y JIIiseria. do o que ~.. ...- "t~ 
d..... do oon_llllo 1OO1II01Dt- ,i,findo o t~riwJ e IplVOI'IQIe De todo. os luncciorurios ,... Ou out,.. força DIO~ 
0010pr.1l04. URSS. bofIIbanIrio6o, Dn..."... TI- Wltídoa de mMKIo por....... na -. &r..I,. 

A C I ,1' ban Oasa _ 
___';....----::~~-------

sita á rua Felipf>eiSchmidt. n. 19.. cp:nmu
nica á súa , amaveJ " frCiUe7.la q ue acab a de 

reC-ebe' l' ó'nra u!' festas de 
'NIA'T:AilÊ: ANNO NOVO 
um riquis~im~ sortimento . 

de sedas voils, Inc.ohne.$ c outros lecldos 
finos, nas mais lindas e variadas cores, Ql!e
irá vender fl lif~llo !Ie reelllnl , pelo!' maIs 

con\'ldahvos Prt:ÇOS ~ 
N40 deix~m de \'isilu-Ia para

nAo perderem a ma"nifico. opportunidadct
de eUtelu r v nlajostls compra ! 

• • : : : • 11 •••• : •• : t .. • •• • ~ ". • 
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~....~..............................~O.ESTA... sab.bad....e.J....~ii." I~ s .)....
....OO- .. . .o n j. ~'m ...ii.............................(i


IGUI Ellel••OIIlOS QUaRTOS 

FlDRlillfOLlS 

e '!j).bjectos para presentes, 

, ••,iê.:se,comp".-se • reforma·se 
-v; - ,. 

' que" " ';,OALENOGAL,;do ;nOl *• ..cl ....~(O ...Ir.. :_ 
te ..p:ei~l"h ..<le cSYPtIIL1S clt. Fr d~o W. R ~ , 
o ' remedia .de' effei,o mei, ',pod~,()n 'e encfRico ~.dN 
e ton;co do ~i! ngue. ' . ... ., "'_~____, ::_, ____ 


Eil o que diz o sr. Louri"al d·A \' ill-cl.aurreur~re> 

.idellte "RI Pelol" , Ri~ Gr.r.de do Sul. . 


'Aa-' , IO quo .oHri duraot. 4 ol\nOI d" d.rlhrOl ,aec" 
co. p · l.j corpo toda, chegando muitQs a Ir. IlOrnarem ;'em 
rne·b!'!iClS uLt:ns.; !-cmpre lU 'purunc1o,scniindo .Iem disso, 
muib~ d .... r{:$ rcldS u.:ata ' e lDoal juntlls, prjncipalme~le nÕl 
j"dho. D<('oi. de ••r Ir.tad" pur diverso. medico, e de 
U ~4r nlUiio5 p rl.!t>a: ... :J ,. s illJt\S.·Ve .,$ periglJ!lU 'njeccões. tem 
cc L r o m=;:QT r<!:su!tado J ti, uso d o GALEi':OGAL experi.. 
n' t::nLJc do IJ :(! hotas !cr-siveis Ir go 80 k'lcc;ro fraICo e fi
c;:nJü cc~: p!et! ml::!!e bom 80 l ~1in ind r o !!eJ.fo. 

L O'U1'ivul d·A,rUa · chaurreur.. , 
O GALENOGAL é o meloor depur-livo. que ac:t.a 

com nlii i:5 en'C r ~lat r ' pidez e .egcr~ nç'a em qualquer caIO 
J~ S'yphilis ou mü ' cs t i~3 do Aancue, E' o. elle, s6 a eUe 
flue se deve recorrer, 

a \J,\LENOG,\L foi o unico d."ificado Da Graode 
E:-:rOlk,' G !1I:c r nl.i c:or.~1 do Ccctenar!o no Rio de Jane;ro 
<.'.mo P i(U' .\RADO SCIENT!FICO ond< rec: !"'u o mais ele
"aJo pre'o.;" - , Diploma ée lkl!Ia.-di&ti~cçao .Ila que 
nenhum dõ'pur"lh'o mereceu, 

E",onlro ' , e em 10.1. , ao r ".,macia. e Drogari'l do 
Bras I e d., R: p,j['I:c.s Sd-Amr.ric~o••. 

.Antes de [omprar pro[urem 

"A CAPITAL" 
Rua Conselheiro Mafra esquinól Rua Trajanl 

rropJ'ietal'Ío OSCA fi CA UDOSu 
'Casemiras, Brins brancos e 'de cores, Ca- ' 
misas. Cuecas. Pyjamas. Ternos de case
D)ira. Sobretudl)s, Chapéos. Sapatos. Colla
nnhos, Gravatas. Lenços, Ligas, Cinté:s. 
Meias, Beng'alas e todas as miudezas pér

tencentes a este ramo de nel;;6cio. 

Aviamentos para Alfaíaets 

graças ao" 
5HELL,

',;,' .
::1 ",:",""" ",,

: Di~~{f{~&! 
que um1som
no tranquiHo 
é de summa 
importa'ncia 
para a baa 
saude de todos 

e prillci paI

mente das cri 

anças. 

Atomize o Insecticitf3 

Shell com o pulve..iza~ 

dor sdcntific o SheU 

no quarto dos seus fi 
11105 nlllc:s de de ita1-0:0;. 

e:dcrminanoo 03 in~c. 

das que pcrttlrbnm n 

tiC U SOJn!10 c tr.,nsn;! {

I Ibc3 p c-• 


... al!ll'lil.a.lITllllrco• 
.. UGOT... no• 

. .. COHV-U.IteCZ_ 

. _ ;~O. TU::':::~::'''.~i.iI' it. ... ....--.........-.... 

". D~Aea que aznaaa.~ 


..........rtIII<ar_1IIIea 


vifAMONÃL 

'.. Da. ••eoABJlRKA8 .

;;4.-___... ...- .........: 

z:.-..,.... .. ~.t..................... ~ r 

Caca ..... 4••.,. ..................... . . 


...~y~~~~~~M~~e1
=t.:{~ ::c~:~~;':·.~~~... 

'O_,C••01 .".eu"... ;: ' ~-~ !- ~ 
( 'OWU;O .0 C.R~91 •• -' ~, .: . 

~;!e .•..,c~••••~~~_:.- t:::== 


!:'!sf.=. ~.--: ~--.a.. 

=~ .....==..:a. ~~dd~~-:"
=;:~=~~Ift.:$--~
=-..==m=r===..::~...::=".':"'"
........... ~.~
0..-.-. DROGA.RIA. BAPTISTA." "'".. ,.... -.., ..-.....

Oro.... ...-oo-_.s pata 01. ') 

Surgia á vida e já pHecia 
NI REPUBLlCI ORIEItTll DO URUGUaI 

o Sr. Primitivo dei Rio. re.idenle DO DepuiilmeBlo 
de Taqnaremb6, 8•• lecçlo diz: - Ded.ro que miDhà li- " 
Ihiah. Mari. Candi<Ja. de 3 IlZ annol. lolfreu tM' perllilaz 
luppuraç60 aum ouyido. desde • ed.de de UDl mez. Itê
poi, de recorrer a divervo. medicoI e a muito. ó''',,"OI le~ 
cura0••e... o meDor resultado. 61-. tomar o «GALli:NO- ',_ 
GAL. e cprn um unio. frasco dq.e santo remedi•• .. • elÍ
f.rmidade d~ que p~riolamente .olfria minha filhiilh. , deiap- , 
pareceu complelameate. ' e.tando ell•• , hoje. roliulto. mais " 
experta e MIA e II'IOfllor ;ftcorom~.•:~-, . , 

(I"irlllo reco.li.cicla).
O .OAL&lCOOAJ.. Mo"- do c_ ,...1 

.... e ....... .. .. _ ... ....;, .. o "'Ia ',_. 

O OA1,l.t;OClAl. I..i. . (I {~••~ aa E>:poni- jo/." etc. ÇtO ....,..0..1d. u . (.~ - Pr p6f.do Scj

, - ~ P' '';' ~. - O:PU>'M O ItOX.'tA.
di"~... . -, ~ • •.. ~.,;... o.... Ea
_ • •• • _ ~. li ~.aci... droptial do ~ ...iI. 
~I S.I A_,u.... 

R.ua r,líppe Schmidt e _uin. Tre jan, Répr. P. N. S, P. - n. 211-·2pOr,..17 C~, :} .\p.) 

: : ' . . - .. : . . . = ~. ". '" " .. , :. H • (-: ' I.: -1- . 
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o B8TWQ- labbaclo. 2i de hulabro de 1" 

~--~~~~------------------------------------------------ ._---------~- -- ---------~ 
I 
I 
i CINE IDEAL Amanha 

~:;., EI!1I'1·~.es! Hbr80 Buatim &. Filhos 
Exhibidor e sub-Iocado'r, 'ein todo o Estado. do5 Ilammo, tílm. oJI ParMIlKlnt, u,~ Path~. Protrramma A's 7 e 8 112 borasSaudades •• .'•. •.•.. Matarazz~, WMnCr 8(0$, e-Iç"
I 

J !iojt;. ás 8 horas em ponto, o sulj1jlT\C" drarr,a Far-Wesl, em C> .clos duplos. com
Uma super-producçào 
Buzz Barten e N~taline .loyce Lei na Mulher .. 1 da Ufa, com Compauhp,h'oS d.e ~.Jornada, 


Mady Cristians PREÇO 1$500 .''';:;'':::'. com Lillia" Rich 

J Amanhã - A's 2, 3 e 4 horas' - Grandiosas matinées com ',films escolhidos. 


Tentativa de suicidio l..m.w~ "A P~trla" 1~~~íS~i~a,ã~ ma 
em Jo·.nvlolle I CATttOUCI'-MO Conforme se vinha alll1unci- - "'y~f1~~r;=v. 11 'i.}) o 

r\ .... , ando foi hontem pOSlo a circu· .' W V- jaUi '.ii5'l 
o • • Pc!o nobre se~ho~!! d..Ma- lar o' primeiro numero do dia- a .A,

O guarda lIvros sr f 'ernando ria Gomes de OllvClra, digna. A P t . » de que é director ''- • 
o - o· ~e~~s~!e o~rv~f~trr~rPi30~3~ ~<lsr~ ad:;~~dO dr. JOão Bayer Dlve,,!o8·.: ~!'!!~l't!s,pTfJ.lend;.m d••,h,on., •o o

WIehrIng seCClona as arterIas á IgrCja do Sagl:ado Corsçilo Filho. . ,el estabe/endo um. dlct.duI. 
- Ih d h °t I de Jesus, de JOinviIle , uma A nova. gazeta a c::h::.~I~~i~~~ BELGRADO, 26 ' - A polida ,ettectUoaA ~ dt dacwtcdO pUlso, reco en O ao OSpl a formosa imagcm de Santo apresenlo~cs~ e~b~~ante e cri- officiaes, entre os quaes figu'ràrrlyàrios ;de~elevadá pate/T~. 

Ao cabir da ~oit~ de 23 do Itcm arrastado á pratic~ de Cnlharina. Ido: CO,m to;oo rlle baseado nos . Diz-se ~~e os officiaes e",! Questão' faziam parte de u Of
corrcnte, em JOIllVIlIc, come- Iccrtos actos que não p!'unam - te~lO~c,. d Revolução de Ou- ganlzação mIlitar secreta, que 'visava desthronar o -rei e modirjQl' 

çllram u circulllr boatus de pelo escrupulo c compost~l1'a, Itlljll.hy receueu, jllullosa, pnncIPI~~n ~Iistando eral acei- u regime. . . . 

se haver dado fi ruo lwaru- scnlara-se A mesa para jan- ncsta semana mnis dois filhos tub~o, q g Como entretanto a policia ' 'mantem· se em ahsoluto s\Itndo 

hy uma tentativa de suicidio, lar, tendo, a cerla altura, al- seus que desj)l'czalldo os ex- . la~oi 'b . I visila que lhe não foi possivel colher pormenoreS' a resp"ito. ' 

de que . fura jlrotagunista o tereml? com sua espo~~, ~u() punsões cngllllaüol'lls rlu ll!un- . : n l~~~r~ .a -O Esiado' de- ~ELCRADO, 26 - Entre os· d~ze.:'etc .C?fficiacs preo;~ RGr 

I!!l~rd~-h\'l'os sr. Fernando lI~c. cxprobava o g~aHSSII,1l0 do, cntregaram suas. Vidas f,e~ _I~ 1011 'a vida e abundanles occaslão da descoberta de uma ass!,c!açao mlhtar secrela que trá

\\'Ieh:mg. !"!CIO que tunlOs dlssabOl es ao se I'vi~!o de Deus, mgrcs- ~e.Ja le ~u lias da im rellsa. mava a qlléda do Ihrono e a subs!rhIlÇã? deite por oull'\> regime, 


AHlrmuvu-se quc o Ircs- .acar~ctava ao lar. . .. sando na espinhos!: carreira l,alres nas p g p I!lIcontram:se alguns qUl' occ~pam os mais altos postos do cxeréitó: 
louc~do, 5'm um ~omento ~e ; Ag~tado com as Justas mSI- sacerdotal: os revmos. padl'cs O, o})enU'ios de Tl'éS .Er~ I1ltcnçã<? dos conJurado~ deslhronar o rci Alexall(fre, 
a~ucmacao alcoolrca. secclO- :nuaç.oes de sua esp?sa, f?r~ AHred~1 do Menino Jesus, S - _ subslltUll1do~!:~ado r:.?:...uma dl~t!,d~ra. ,i' ,y_: 
nara.. com profundo golpl~'Las : de SI, nUI!! gt:sto I'apldo, rCI- nome que recebeu no saeer- Bi.H'I'aS entl'ul'aO C P f' I - - - -----",- 
ttl'túflas do pulso esql1crd'!, :nando Wlchrlllg, sucand.o de dneio u SI'. Horacio Ucbello, , ancurso na re eltura Club "Do' ,
{('ndo pl'rdirlo grande qu~ntI-i ulllll D!lVulha, deu pI'Olllndo filho. do sr. AlfI'edo Reuello Clll o,!,C"C? I' ze,',-"
dade !le sangüe, pelo que ril. :golpe no pulso, de onde co- e o rcv. Frei Niceto, da or~ ~ d B ' 

ra remu\'ido pc>ra o Hospital imeçou a jorra!' abundante dem dos frauciscanos, nome -. e rusqlle ./de ""gosto" 

Municipal. sangue. !>acerdotal do sr. Lauro Wer- Sabemos de fonte segura que Tendo renovado o seu pedi- I-\: 

O SI'. Fernando Wiehring, I Accorrendo varias pessoas, ner tilho do saudoso Pedro algo de anormal se está pass~n- do de demissão ° snr. Al'thur ' . _ 
que recolhera u casa ao cair : tr3nspo~taram a vi?tima para!Wcrner, que, daqui se l'eti- do em Tle~ Barr~s, por mohv~ Gc\'aerd, Tbesoureiro da Pre. Çom o. bnlhanllsmo ,~oslu-
da tarde, turvado pelos vapo- : o Hospttal MuniCIpal, ond.e tando quando ereança, iniciou ~c terem SI~O dispensados v~ feitura MUnicipal de Brusque, melro, rcalrz~>u-se a 25, ~.!lI~";;~ ~ 
res do alcool, "icio a que in- ; lhe. foram prestado os prl- seu noviciado no conveutll nos operarros da CompanhIa o snr. Prefeito Provisorio deli- Natal, o halle .~ommem~~!I~~, 
fclizmente ~ dado, e que o menos soccorro~. de BluOlenau. Lumber. . _ berou submelter a concurRO deste anno, dedl_ado ;i pet~ 

- . E3"" • - _ _ Taes de~l1Issoes prevocaram os candldlltos áquelle cart;o. Os ~alões, que apresen!ava,m 

~~ JIII V·~ O J l ' O certa leacçao entre os elementos O concurso foi realizado oa excepcl0!1al ornamentação, ferlà 

W VOd S o I WI I a esportiva E\ ~NGEpSM. trabalhadores do ~ngellho, o~ Prefeiluls,persntl'abanca('xa- com a:mmorad? go~to, estavam 
v. I a oCla l!( Amanha, dommgo, as 11 e quaes, ao que se diZ, se encon m:nadora composta dos srs, 11rofusamentc IlIummados, for
!li O -:;XX:=- -I -' f-:"' : ás l,? 112. horas, ~~averá culto tram dispostos a plo~lamar.se IDr. Leonardo Lobato, Guilbel'- mando um conju~clo encantador. 

9!E3DO, eE3-GE:311 f t b ' l . - P. pregação do E\ angelho em em greve no caso de nao serem me Krieger Junior e Hem'ique A concorrencla das, ex mas. 

- /'AZEM ANNOS IfO E.' u. ~ O , o .templo da Igreja Presby- atlendidas .as reclamações dos Bosco. familias e. petizes e ti ',enthusi

- . . '1 . Encontrar-se ao, amanha, no tcrlana Independente, á rua operarios di spensados. Foi a rovado em rimelfo asmo havido for~m extraordina
Jac~ace?~~~i~~ Perclra Cardoso. ~~=~~ad~a~~o~'d~ A~~h o~ A~hll~: Co~s,el~eiro Jl:iafl'a" 23; Ao MáS sahernos que o sr. t~llell : l<lgltr /ir. Gri{'o Krie&er, que ~os, o que bem nos fa~ ~rêr S~ 


S!as: Ruth Fararo Benta J - . - q y. meio. ~IU reumr-sc·,1 a Escol~ te Nery Curtz, actualme~~e ates St:1'à nOlll llado oara aquelle car . J~ a festa, ~om que a ~Ishncta e 

F' OI 'C... FIO !reA,,· - . . A DommICol, para estudos UI· ta da Chefatura de P0hc;a, tele- go a 1" de Janello Irdalga SOCiedade fesleJará a cn

ann.a FI~~, d ga e un ..a, o· ctuara como JUI~ _0 sr.. ~. blicos, em classes. Para assis- CTraphou ao sr. \Veimester dire- ___ . _ ____ ____ o _ ____ trada do Anno Novo, corolida 

dohna ~r a o'. tl!royde Arantes. Servlrao de l..\l· tirem ás reuniões acima en· ~tor da referida companhia res- Cr' d t do maior exito assignalando mais 


?!s: Joao Evangeh~ta. Cabr~l , zes. de linha eJemcn(~s do Fi- numeradas todos são cordi· ponsabllizando.o por quaiqucr Ime e mor e um triumpho ~a longa vida 50LUIL 

E
 dei' Ca~ro lelrelra, JJo~o g~elrelJse, dmmometnsla Lara almente convitlados. A lição anormalidade que possa vir a Em Nova Gallich cial doClub da rua João Piíito. ' , 
;vange Ista a oSla e oao Ribas e representante da F. C. D. dominical terá por titulo: .Pu- verificar· se em resultado da sua : . ' . ' _ ,~ 


Guedes. . . lo sr. Agenor Povoas. drües para uma vida chrlstã". dclibera ão Por notlclliS pal'tlcuI31·es. re- "eRlra "ol1moprllll ".....il

- ·Passa hOJe o anmversano Os Quadros estão assim orga- Fa!'-se-á ullla recapitulação ___ ç . cebidtlS d~ Nova Gallici9, sa- U URI LIII 11 lJIl1I 


natallcio do sr. Manoe! de Frei- nizados : Avah)': Boos, Bida, Phi- do que se estudou no tl'i- I O I d fl bemos ter-se !lado llsquella O CeDtfoçommercialdeCe_ 

tas C~rdoso, commewame. nes- lomeno: Octavio, Estcvam, Nu- mestre Olltubro-Dezemuro. f aR o I omeno tocalid ade, na preterila qUlnla- reacs, .d? RIO, teudo em vi~la 

ta capital.. .. Ima, VIctor, Arnaldo, Sabbas, Recordar-se.ào os priucipaes leira, uma sMgrenla tral:eni ll ele os preJul~OS causados 80S sc
-!,,~ssa hOJe o annlv~r~aflo ICaetano e Ruy. topicos colhidos no estudo Cirurg'ião Oelrtista que foi viClima o sr. Alberto I!s assvcllldo.s pela. ~etençil.o


natal~c'o .do sr. tnte. Maxlmlano Athletico: Pedro, José, Malçal, das vidas dos seguintes lIo- Especialista em dentadu- MOHel', ex-intendente .e juiz de de Dlercadorra~, . OfllCIOU malil 

Marfmelh. . Bruno, Oliveira, Santos, Manoel, meus e mulhercs do Novo ras duplas anatomicas. At- paz daquelle di~tricto . o qual uma ve~ ao ministro da fazeo' 


-:-fa;;: ~i1!iOS, hOJe, o s.r. Fr~-I Arnaldu, Martins, Silva e Qdilon. Testamento: I) Z!tc:harias e testado peloemminente mes- hl .assas~lnado em sua prcpria ,la. pedmdo lima providencia, 
denco DIn~z, alto r~ncclonarro . Izabel. 2) Maria, mae de Je- tre da Odontologia Brasi- resldeuc lã, tendo, 60 que pare- CRlftUpnt! nUI! 't!nl!pDI!I
Cd~r?t:!e;a~~rad~e ~~~~n~~ ~~ ! I Bebldasllll.<.COllse r\as ecom. I s!-,s. 3) Semeão e Anna. l4 - leira prol. A. Coelho e ce, por m?qil o rOllbl!. HnUH&l U 11 &lUl IUI ~ 

. .. . ~ I pOlas encolOtrareis IOn BAR ES· Estudo sobre Temperança, Souza. . A autOridade localmvestiga, A maitJna das dlanhéas infa!lsoc,eddd~ de Florrauopol~s. I TRElLA, !lO' pre,os onlllimos. I baseado nas doutrinas de Consullono Jua Ferna~. procurando descobrir os cri- tis são devidas a erros de al!'
. - Rell'lsta a ~a.ta de hOJe o an-I Paulo. 5) Simão Pedro. 6) do ~1achado I~ 3 das 8 as minOsoB. me,ltação, a alimentos muito goro 


IIIverS4no natahero da e~ma. sra. I Thomé- o duvidado!' honesto. 11 I, e de 1 as 5 ~o.n:s. dllrt.õus 011 mUIto doces. Multôs 

d. Rulh , Lobato Tolent!no, eS-I O to a r931 7) Jesus e o centurião cren- Pie os modlcos vezes, Ilorém, ~s diarrhéas são 
posa. do sr. Ary ~olenhno, ~e- orçamen par te. 8) ZaquP-ll-o publicano. 11 'I --- Melas "e l1e~a refiéxos de pY~'lte, de_Simples co
se~hlsta da Commlssão da Fls- A . - d d 9) J esus e o moço rico. lO) Os Lanenes naullstas U 11 Iyza 011 de IOflammaçao da g~r-cahra".ilo das obras do Porto commlssao encarrega a a Up U 11 ganta 
FAZEM A/l.NOS AMANHÃ' elabolação do orçamento do ~s- EhS .t'[ã~ aID-soauY~o~o~u~::~~ São Paulo, 26 - A policia prell- ALFA/TARJA CARDOZO J:loje, em. dIa, não. se curam 


Sras' Maria José Regis Natha- tado para 1931, cGmposta os c rl~ h '. t d deu em Rio Claro uma quadri- mais dlanl.~as com dle:as exces19lina AI~es Guimarães, Is~ura B. I sr~. desel1'bargad?r Tavares Suo -:0 p al'lseu c~nver 1 o . . -) lha que imitava o ~elebre bandi- • sivas n, m com os prejudiciaes 

da Silva e Castorina Lobo San- blmho, dr. Hen~,q~1.' Fontes e Tlm.uthco-~ exem~Io v~vo do Lampeão tendo praticado in- nolo"oso e hO"llluel x.aropes, poções gommosa5, mas 

. maior Gustavo SilveIra entregIJu da rnHueDclll do lar na Vida ' I . I ' U r II n sim com reglOlcn adequado e com 

hag<? . . hcontem ao sr enera!' Plolomeú pratica quotidiana. Do Evan- numeros ass~ tos, I.~C uSlve em O . b d . t' medicamentos que con batem as
Sn~s: Mona ~rmlnd~ Fontes, A. i' Brasii ginterventor fede. gelho de São Matheus será uma resldencra parllcular, de on- S manm on OS ma a- fermentações, como o Eldoformio 


Robeha .Caparel!I, Geogma Sebe ~a~ n~sESstadu, ~ referido trabalho, lido o Capitulo 5-a pagina de levaram 20 contos, e um o~: ram uma mulher e qua- da C"sa Bayer, e os casdnalos 

e ~ menina ~afla Fernandes. . ue lhe haVia confiado o titular consoladora e sublime das t~o.elll u,;,.a x~rqueada no multi tro creanças de calc:o. . . 


!:>rs!. H~nnq~e K,upan,. Alllno do overno . Bemavcuturanças». A ultima CIJlIO de Ilraclcaba, levando 30 Na zona do rio Jagu8 ry. no Os pnm~ ros c,u'dadps medlcos, 
~~n?t~~er~~e~alg~~=.r Silva co g __ _ _ das bemaventu,!'anl.as que é ~l!OS. Estado ~o Hio Grande d~ ~fs1~I~d~n~ :;:~t';;Il~$m~::~~:,:~::; 


T lã ' Q h () uma exhortaçao d perseve- "nIlIIUn"M Rt! liU"HBHII!S Sul, ha dias, uma lnvasl\o d( estabelecer um r~gimen especial

- :allscfrí-~. an~anl ' o an~l- , UeUI uc~ OU li rança na fé, tCl'mina com UUiI n HIII 11 unu li marimbondos cnusou serio com pouca gordura e pouco_as. 

versano na a I~IO . a exma. s.a. ullla promessa gloriosa: a do São ?aulo 27 _ Continu- transtorno ao trabalho rUI'al SlIcar, sem ellfraqu~cer o duen
d Carmen Cnban Blum, espos~ Pede-se !Í pc.soa que enco.ntro ''''alardão nos céus». "Rema- /Im as euch~nteB ao munici - co município. A Ilu,'em de linho cum dllla eXCC ' Slva, O EI. , 
do SI. Armand.olBlum, represen no trajectt. da rua Con •. Malra, v~ntl1l'ados sois, quando vos pio da capital e circumvizi. marimbondos a um dado mo- dolormio Bayer e os caselnatos 
tante commer':13 . João Pinto e Largo 13 de Maio in juriarem, vos jlerseguirem vhos tomando qUl1s t todos os m(lDIO cobria cerca de um scrão os recursos compltmrntaits{. ' 

-F,lz an!!os am~nhã, a exma. lima alliança com as iniciaes M. e, mentimlo, disscrem todo o rios um nlvel !óra do normal hectare de sllperficie. A co.- de grande valor, sobretudo par,,~ 

sra. d Mana CouhllJro _Cabral: L. M.o! datas 24-12-29c20·12930, mal contra vós por minha O Tie té !lc<:usaV8 hontcm: 5a de um agricullor da regl- combater as fermtr.lJ~õ~l. _ 

esposa di sr. Icnente Joao Ca o ohsequio, de ~ntregá'la nesta causa". «Alegrai·vos e exul- 2,70 acima do norm~l. Ao rol invadida pelos iDsec- dU~~~n~e~Jdl~~~r~l~r~ ,é~~:~ç:. 

bral do 4 B.__s::....._,____ ____reda<,çã<: que scw ::enerosamen- tae porque é grande .0 vos.so O Tam anrlualeby, em certos tos, que lhe m.ataram a aspo- mento de pr~lerellcià. '. 

If)r 6> ~ te gratificado. galar::l1o nos céus; pOIS assm! lugares, tomou a Avenida do ao. e quatro fllbos n1eoores, . ..

fi/~~fF~ Te"remoto n ._'" (lerseguiram os prophetas que Estado. um dos quaes tinha dezoito 


- -. OI existiram antes de vós». E' triste o espectaculo de mezes. " I Chapeus ' pá'ra 'ho-

CI' ll e Hal'l'edades AroenUna ----- miseria o dór da poplllação O mais velho dos meninos nlens ultimos ' m ode

v . . O decreto nO 18398 ribl:irinha Como nos an- tinha doze onn08. 1 o

Serão hoje ás 8 1.2 horas re- ''':Ia plOVlIIcta de Salta, .OCCOIrt!/l , .' DOS anteriores ha eentenas O agricultor se acha em _ ,': "º? 

presel:tada pel~ Compa!,hia Po- Jorle ttemo:. de t~r~~, ru/'/do I'a· O.sr. Gell~ral Interventor re~e- ::Ie lamB ius, .ã sem lar, pel'- eSlado grave. 1 . ,a,L"F"AIAJARIACIIIIlI 

pular a comedm .Capnchos do IIOS edi{i. IM cebeu o segmnle le!cgramma: RIO, de lido ludo Juan.o possuioni ..~,. 

Amor ' e um acto de revista com . Buenos AIres, 26 - 26 - Para os deVidos finS CQm· e tendo t3mbe,~ se rr.!!'is. IBMAIDI~B 0& I S 00· __" :'~_ _ ___ . 

sketchs, cortinas e .cantos. _ foi s(;ntido violento tre- 1I11!nico a V. Exu. q~e este minis- trado algumas mortes, , ..... . , ·III'.'II!· ' '·' Um. ob,••obr. o 

- No aelo de reylsta lomarao mor de terra na localida- teno, ~espc;Jn.dendo a co~sulta q.ue Na ponte grande do - Tieté. .DIJB,~'SIi li , >, ' B 11M ''rJ'' I 

par te todus os artistas da exccl d d L na na p ·O lhe fO I drnglda a respeito da In- falta um metro ,·e oiacoeti tá Df - t I ' T r.. elll ,on. 
,lente companhia que ora nos ~ .,e daPSellt ' d _ I - (erpr~taçãodoartigo7,dodecre- p,araa águliatti~lJlra"lr"do. n).De 0rt1~ d: :"ef:d:r~OD_ .pre."nt.d••o ,.••• 
visita vmcla e a a, e.:>mo- to 18.398, assentou que o artigo _ _ _ -'-. __,;,...... , _ - o .U Il ou ualatlr O Pio XI r.o• • • 

."" Cinê ,J,deal ron.ando varios e rlifi,cios. s,?mente se re!~re a !Ictos em Que vidar o. JI'ID~..:a~IPj\atnria em a':J::DCI•. 110 dIa U,': 

Hoje " 8 : horas ,~m,: pontC?,. !lJ · Dos escombros la fo-I !o~,pa~ t,e a U"'~o. !'I,a? ~endo esta ~oPo:: 2:do corrente u 9 ooroo"IBArtnlllW, que 111. a _ 


C'Írt(' fdal [oCálizar~ ,o:; beltoJJim ram' retirados trinta ~ um 'Il:r:s::~~ã~d~,t~~~~!!~~d~xQe~~1: : har.. da man 'n. Clpellll prt:. nlou o prlmolro 1'018111' 


~<:d:rr.'::t~~: mrtos, ra''dendo maIs de 1<', aélos lesivos aos inleresse9'iI~ ; d·C:!s.::Jo d. J. d S. S. ~.rt'd~:I:tr~II:'~(\n,:...a::-~ 
~nho de- Sua BIft"," e- NaIJ' se enla en OS. ~Ii~ ~i~;;O~ :!t::. - ftduogado- do Monto SorrA" eln 27 de parte dt.tllead•• ol>r. _ ,.. 
lief' )o-/ce. f f A InlMa.w ,CTktaa P id I arf 6 O ~Jllbro di 1030. IIIIHO... O .11111.0 1'01 ••• 

AmatI~1 ~ J l'~ boru gran- Oft- I. Af'fn. ~tru, SoeI.e.- ~ ,~~n.s~~di~e. as'::tdo M. H.,... la. t37 Tri.I.~ O Seeretarlo do r.ferldo Ir.",,,o .'1'''' 
~'::':'..~' mfanti., ('()fJl 111m. daok,tõoSSSIaM. ~"~,,, Mlrl~fro da JII 'tfça. I U~ 1',~iJ~ .,parto.r bro DItlltt. 
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