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Na :ChéfattWalt;' de 10 coronel João Alberto 
Policia .d~ '_]stiaicto " ., no Cattete 

Federal ILO "., ' ,- ~ I t d" d 
-0- 1ge1ra p~ es ra .~ t~rventor e 

Diversos factos occorridos hontem São ~à.tilQ'{€om ~s represent'1~tes 
, -:\~;;'o AVIÃO DA CONDOR) da impr~nsa ali açréditãHlJs' ", 

o dr. Coriolano de Góes licia Civil do Districto Fede·  ....--""í....---
",apresentou-se :~~a~r3~d~md~e~r~fç~r~~~I~ Rio, 26 {Condór) - o ct~onel João Alberto, nomelido, 


Apresentou'He, hontem. á co observem e façam obser. pelo chefe do governo provisorlo, interventor em São Paulo, 

Cl'ntral de Policia, o dr. Co· va~ o seguinte' esteve. hontem, no palacio do Cattete, em conferencia com qUlilÍiêló __...... c_
~e~~uovi;O~ ~~~~~h~~Pg~"p~: Ite:'e~ Q~~C~I!~~~~Sa~iopl~~~ o sr. 2e!~t~~ ~~r~:~~CiO, o . iIlustr~ militar paleHtrou li.geira.\ :::'~~1;;~:;~ 
hela retiro~.se, estando scn., oUiciaes o uso da linguagem me~te com os Jornalistas, ali acreditados, tendo, a seguIr, ac· "o os ..Cóiftpri~icJ!'s!5âimIllÍ,\" 
do regulanzadc o passaporte Imoderada e cortez perfeita. cedIdo em ser photographado entre os nossos confrades. .!rolropina~. · que evi"'m),,~ 
para o seu embarque. mente compativel' em qual. . Nessa pales~r~ com os ~epre~ent!inte8 da .imPl'ensa ca., o curso das " e"tê~fdãdes ' cIO 

Fora,"!1 oostos em 1~~e~e~:a3:~sc~:~c~rdf~~:~~ ~lgc:~;~:;~s~;J~~~\;~~~I~~if~!I~q~~ss.~infi~e!~~~~n~~nu:t6 ::e1: d~;~~j~faFn'Jti!
liberdade ou commenta.los no intuito agora, Isto é, prosegulrá no proposlto firme de realizar a em geral (grippe. lipho•.calairh05 


Tendo, como o dr. corio'l de apurar a justiça e a ver. obra da Revolução. Rem attender, em absoluto. aos interes· inleslinaes. ele). Peça se.pre:' 

lano, a cidade por manage, dade mesmo em caso de de· ses subalternos, que,.por ventura, appareçam, sejam elles Comprimidos Schering de.. , .. , :L...._ 


t~~~d~~s~~s·s~~~:~n~~ ~~ : ~e!~:;~i~~on!~ tu~~~f~~!i~~ de qU~~r~~~~ni~~ g~~I\eaffirmava ,?sse seu proposito, afim · · é··0.. ' .. ... ..· .,-"U;ROrT'R . "..lt~,~I,,,
Castro e Sollieri de Albu· ' algum. dar publicidade ou de ~vltar má interpretaçã.o de terceIros! e, portanto, explo- ' ••" 

querque. jnoticia quanto a assumptos raçao tendenciosa a resp~lto .de suus . attltude~.. .. I---=---------------::=--~--

- de que tenham conhecimell' Estamos certos d.os mlllltos patrlOtlcos. (lO dlgn? offIClal ~ ~
0 i 
Vae para a Ah:manha to. por motivo de serviço. e a sua ach!a~i'io á frente de S. Paulo so podem tru7.cr i7i: ~ (~/J.\l • ~ .);JCW,~ 
Esteve. hontem. na pOlicia,1 quer sejam de natureza re' l reaes b:-ne[lclOs ao s~u nobre povo. . ~g~'U 


regularizando o seu passa., servada, quer estejam pen- JOBO Alberto allw á sua notnvel capacI~lade_ de traba- -;-_ 

porte, o dr. Pedro Lago, que dentes de decisão da aulo· lho, um [orte po~er de em~reendim.enlo.e rea.llzllçao.. sendo, :F~ 11,1:'\\ 

embarca, hoje, para a Ale· ridade competente; 3", que tambem, pOSSUIdor de brllllunle mtelhgt'llCHl. servl<ln por g U.lO 

manha. não é perruittido aos empre· larga cultura. . . I .. . 


gados discutirem pelu impren· Todos os pro.blem8s que affectum fi vltla do Estadu ro· Rio, 25 (Condor) O caso de São Paulo f<.>i deCld.do med:an· 

"\ais uma vez ouvido sa os assumptos relativos ao ra~ t'studaos. detlllnm.entc por s. 5 ., desd.c 11 Questão soci.a!, Ite accordo firmado entre II Governo Provisorio federal. e os pau· 

~teve. hontem:' msis uma serviço publico». cUJa s?}u~~o Já enc~nllnhou . ~té.os altos lllterpsses. ~u polttl. Ii~ta, represenlados pelo sr. José Malia Whitaeker. Em co!~seQuel1. 


vez. na Policia Central. preso <;a cafeen a. o~r~ Iruporta~tl8SJma. que estn estleltamellte Icla des5e accordo, o coronel João Alberto fOI ~1?me2,!0 U!terv~lI' 

tando no\"os esclarecimentos, • _ ligada ~ coll.ectlVHlade paulls!a. tor eU! São Paulo. Hontem seguiram para o v!llnho Estado. ! m· 

o ex.governRdor de Santa C.omo dev ell! ser 0rrga Ale~ dISBO. o corouel Joao :\lbe~lo . cercou.se. no gover· terwnt()r coronel João Alberto, os srs. Oswaldo Aranha, mm.stro 
Catbarina. dr. Fulvio Aducci. mzados os ploceSSo.",.em no de Sao Pa~l~, de vultos emmenttsslmos,.que muito pre· da Justiça, eOlonel Goés Monteiro cgeneral.J~arez Ta~ora Que. 

_ andamento na poliCia ponde:amente II'UO co~labore.r para? soergmmento mo~al e no remanso de uma fazenda paulista, vão red.g.r urr. programma
O b I Thesou- Por portaria de hontem, o material daquella umdade federatIva. onde o perreplsmo das dire::lrizes revC'ludonarias. Esse programma será applicado a 

. a ançor ?a. , sr. Baptista Luzardo deter· passou c;.omo 1.Inl sopro de desgl'a~as de toda a sor,te... todo o raiz. servindo de base à reconstiluição c(lnstitucional. 
. rana d? O ICla e as minou aos chefes das repar- Estao, POIS. de pal'abens. os.. filhos do g, rande bstado de T "Dlllj ns um a" e ire~xtinrãci d2 varias' 
Irregulandades apuradas ti~ões e .de ~c!'viços .su,?or. s. Paulo . .-._... _~_ __ .._.._._______ IlIiU la aSUl 'I' " 

o dr. B!tptista Luzardo, clle· dmados a polICia ~o DIsh'Jcto On t " " I' R' ;'HI 1d li I" 8II11II1' sotu!dad2S 
Te ~e pc,licia .desta capit!1I, Fed;r!ll. que, l'el~tJvalllente li r. nn ~mo !lar ~s Irã ao ID. . .enrm~ Dep~ nS~Dlla uassl~e m uO qnu [BtB Belem, 24 (Aeropostal) - o 
des~gnou , ha dlaS'.OSfunCClO.\org~mzaçã? dos processos juiz de F'ora, 25 - O: Osral ehtllmtaplo do .p'sll Conup [Interventor federal decretou a
narlos da secretarIa daquel!a em ~ndaml nto, observem o . A t . C I co I, LU IrUlUl 11 lU extinção das sociedades denomi
repartição, srs. Angelo BIt· segumte. 'SL n emo ar o,,~ que i ' P .' t- d L' d L'h d d C. 
tencourt Salvador Ferreira 1° - que as informações e se encontra nesta cidade! s.Paulo 2S (Condor) - Numa a, a o norte es ao ~us- ":. aSd IgSul a cu~ ~r a r~s~en~~ 
Franco eAlvaro Tavares ~e ~areceres .sejam . dados e~ onde veiu f,!zer. uma be- :\das u~timas ~es~ões r~~~zadas pensos todos o,s servIços de~~rã~ respond~r p~rante os 
Lacerda, para, em commls, lmhas segUidas, afim de eVI· quena e~taçao ae repou- pela Llg~ Agncola Bra~II_.r?. o e para o s .ul so segue a . podêres competentes ;lor Cull)35 

são. balancearem a thesou· tar espaço em .branco entre 50 seguira para a Capi- sr. Octavmll? Alves de L.ma apre· correspondencia ie doles que foram apurados. 
raria. estes e aquelles, l' R bl' f sentou um tnteressanle trabalho Rio, 25 (Condor) .- O Syndi. I O patrimonio dessas organi-

Esses lunccionarios apre· . 2° - q~e os documentos, ta da.. \,epu, ,~a no tlll sobre: . Bases para um programo cato Condor. communicou á im.! zações foi confiscado. Eram am. 
sen~ram, hontem, o seu ..~e· ~nformaçoes e pareceres se· rio COI I. ente ,nez. ~ta de re.forma. geral do s.ystema prensa que dcvido a situação cri· ' bas constituidas por moradores 
latorlo, .pelo qual se v.erlflca Jam ~resos por ordem chr.?· . ~oSS,IVeI11lente. ;S. ex. fiscal e tnb,uta~.o do Bras.I .. . ada pela revolução, qu~ determi· pobres dos bairros de Marcoda 
QU,: multas r~ram a~ lrregu· nologlCa•.ou pel: .c?~ne~ao VISitara 8dlo HOrizonte. O .s.r. Odavlan.o ~Iyes de LI' nou uma acciio eX('~5slva~de to· Lcgua, Pcdreira c S. João. Não 
larldades alI pratlcadds, o Id~s materHi~. P~Lllttll.do, IIt antes de l3artir para o ma lixou, de P~IIIC'pIO. ~m seu dos os apparelhos do ?yndica~o tinham a~ mesmas finalidade le' 
que causou, como era nat'!' snn. sua faml leltu.ra <; ._ev. R' d J" d t'1- estudo., o:; segum!es aspe~tos do Condor, cssacompanhm se Vlll gitima. e tanto em uma como na 
ral, ao dI'. Ll!zardo, ~ mms tando-se / sua dlsp~~lçao e I? ~ anelro.. ?n. e a. sy~tema fIscal e hb~tano. agora na conhgcnc.a d., suspen· outra a classe pobre exgotava 
desagradavel lmpretiSao. ~olloca.ç~~ tllmultll~rla, q~e vez .\ enha a fixa! reSl- ·Uma refo.rma ~ffl~az no. nos· der parte dos seus serviços para 05 seus parcos recursos em be

.. - Ilnposslblhtam o exan:te,. nll;0 dencJa. so systema .flsc~l c tn~utano de· o sul do paiz e tIJtalmente para Indicio dos individuos que as 
O expurgo do quadro dos sentlo, portant?, admlS~JveJS ---___..______.._ ve .necessanamente vl.sar os se· o norte. presidiam. 
íunccionarios da policia processos com..m!ormaçoes e C Ums cu. ~lIl~tes pon:o~ ~ssenclaes :. Essa medida. porém, é de cara· foi pJeso o Major Carlos Da· 

O dr. Baptista Luzardo bai. parecere~ esellptos ~ mar~em ompra-se sa pequt" 1) Cons.htu.ça~ da tanf.a de cler provi50rio, esperando cs di· Imasceno, ex· presidente do Con· 
xou. hontcm, a seguinte poro, tdOS .papel:.• por ser I~SO ,-,on· na. com quiulUl. illlol'mações pro~ecçã~f lII~ustrl.al. p;!)a t~I~~ ~e rigentes do $yndicato Condor ver selho Municipal de Belém, que
taria: ~arJ~ ao Im que se em em netas redução. ren ~ a an e~ana, a o ~ça? restabelecidas as suas fUII~çôes se achava unido aos -leadels

«Determino a todos os func· vI~{~a~ t d . . r~s :tdos~s mterest~duaJS' 3 ~ normaes dentro do pmzo inferior da chamada liga da liberdade. 
cionarios diaristas mensulis. • que.o os os empre O"" "d" I cr a e .e nave~aç o e ,ca a um mez, ,:ã--'õt--"'--d- - -' 
tas int rinos supp'lentes em gad?s que t~verem de preso Iffilnll'IPI!D de subsl \" b,otagem; 4) subs!ltUlção .do .m·_ -_.. --...... .- ,..-.-..._ .. -- - --.. II SI uar;:ao e uma 

, e. 'tar m[ormaçoes sobre qllaes- . 11 yO U posto de exportaçao pelo .mpos· H ., do. f 
commissão, ou que•. so~ ou· quer processos ou dc fazer o Roma 24 (AeroposllIol) _ O to territorial calculado sobre o O~IJe/l"gem t; pl'O essora 
tra .qualquer d.enommaçao ?Ulrespectivo eXI>ediente. indi· .Lavor~ Fascista - annuneia valor da terra. operanos ao ch,efe do Curitiba 24(Aeropostal) - O 
deslgn~ç~o, ~x~rçam f~lUc9ão quem nos mesmos processos, que o Senado a Camora e a O sr. Alves Lima estudou es· goverr.o paulista jornal o -Dia' publicou .uma 
;atOhta Civil do ~IStrJCtO de inicio. a data em que lhe Acad i' miu H;.lianu \"ão dimímuil' sas quatro medidas, Que consi· S. Paulo, 25 (Condor) Promo· carta do advogado Hugo S.mas, 

e erad, ~~. aprese: em, no houverem sido distribuidDs. o subsidio de Sf'IIR ml?mbros. derou elementares como funda. ,vido pela Sociedade Internacio· residente no Rio de Ja~eir?, pc
prazo . e . Ias, a? r. aecre· Ide modo que se possa, des<1e _ ..__ _ __,_ _____ _" 'O' . _ _ _ mento de :lma nova cstructura' lIal Beneficente dos Challffeurs dindo ao governo Jlrov.sono GO. • _ 

tario desta repartIção, o ",eu logo. conhecer qual a demo. tos Peixoto, ex-presidente do economica social, pela ordem em icom o concurso do Centro dos Paraná a reinlegração da prcfes
titu~o de nome:ção e: bef ra havida por parte dos ditos Ceará. esteve hontem na Cen· que as collocam que é tambem i Motoristas. realizou·se hOlltem, a sora Alba Guimarães P1aisant 
r~m. a ~rova t.:ac~on~ I· empregados no desempenho trai da Policia o capitão Ed· a sua ordem de importancia. «De·1 annunciada homenagem ao sr. que foi demitlida do cargo deI: eti sen o exc ~I os a o· daquelle servico». gard Faco. ex.comlllandante vemo, entretanto, ponderar que, i José Carlos de Macedo So~res, direclora de um grupo escolar 

a e pagllmen o os que, _ da policia daquelle Estado. dentre estes proble/l'.as, os tres · secretario do Intelior. desta capital em 1919. Por esta 
p:~cebend~ ~~aeT~e~~~~!,!~' O sr. Octavio Mangabeira Confirmando o que disse primeiros corrcspondem ás con'l Conduzindo os seus e~tan- occasião, o sr. Affonso Camar· 
n Acumpnr rads fi d J: parte hoje em se~ depoimeuto, (I SI'. Mat· tribuiçõcs li.o Governo feder~I" dilrtes, grande nume~o ~e socios go .governava o Es.tado pel~ p!i· 

\ 	 na~~, exone os 08 e ,parte hoje. pelo paquete t.os Peixoto. o CIlPitãO, Eligard sendo a ~ltllna da competenc/a I~estas duas aggret.t1lacocs. des· me.ra vez e ~ dem.ssão .fol feita 
m s. _ italiano . Conte Verde», o sr. oeclul'ou que I'eeebera da· de l'~da Estado>, - accentou o filou e~ au.tomove.ls pela Cidade em repressaha .ao !l'ando da 

• . Octavio Man abeira ex·mi. quelle 120:000$000, pura as orador. e depOIS fOI cumpnmentar aquel. professora o lornahsta Ccsar
C OIT!O dt:' em agIr ~~ nistro do Ext~rior d'o gover. despcsas com a r esistencia Afim de estudar esse trabalho !e~membro do governo, no Largo Plaisant, Que atacava o governo

funcc\IJnanos da p<?IIC1~ no deposto.' aos revol.ueio~arios . optimam~nte justificado pelo s~u IJoão Pessôa, pelo i~prensa. . 
~elo chefe de poncla . fOI _ Dessa ImpOltancia ficou el' autor, fOI nome~da U.II1~ !=omm,s-l I A DIT~ctoria O.eral do fnsIDo 

baJxada, hontcm, a segumte Dos 170 contos que re le, apenas, com 5:200$000, que são que está cOlIsbtu.oa pelos I' Mais um que parte.•• commulllcou ao lornal Que vae 
portaria: I" '" .restituiu ao 4' delegado uuxi. srs. $ylvio Alvares Penteado e Rio. 25 (Condor) - O sr.Cel- fazer justiça reintegrando a pro
~D. e.te.• rm. ino aos senhores cebeu res~ltulU CtIlCO con- liar. Hontem mesmo, esse di- Antonio de Queiros T!'lIes, que! so Bayma, ex·senador reacciona· fessora Alba Guimarães, afastada 

chellll .,das rllpartições e de tos e duzentos nbeiro foi relI/ido á thesouJ'a· se tem reunido frequentemente 1rio, seguiu para a Europa a bor' indevidamente do seu posto ha 
serViÇ'óilsubordinados á Po· Em companhia do sr. Mat· , ria da policia. afim de apresentar seo parecer. do do .Ma~silia.. l cerca de II annos. 
::~;;;i~"bia~~______;~.wniiiith;i~{;;;;;;;:~~-------:;,.". - . .......· ·.. _ ·	 ;K !>~~~'~ )if----.:.;,;;;g--~_~--:---__:_ 

6IN'E VARI EDAl?_~S Empreza AI ,M , :Azere~OAmanh-ã, S8;i~~:~~,_~!~~~,n:t~ ás 788'112 , 
A -PARÂYDA MILrrAR DE } ;5'< ·DE NOYEMBRO NO HIO DE " ,JANEIRO 

~c%~t~"do~~~:m!t~~1:i~i~eF~~iJr~; J~§gu~~~i~r~~fffõ~:~~~iorn~g:.r J~fft~~á~n:f~4C~~~\~1~~t~atl~c~hef F3:~~ç1~.1Jr~ftl~ ~i~~~~~: 
.. ' . .,. .0 AMOR Ê CEGO ' . Super-produ~o da Metro Ooldwin Mayer. com Colleen Moore e Fc1mund Lowe. 


Um lindo romance de IUJlOr. Um film leito p ra aa-radar. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:cOlIsbtu.oa
http:au.tomove.ls
http:proble/l'.as
http:Cons.htu.�a
http:leltu.ra
http:P~Lllttll.do
http:ploceSSo.",.em
http:lbe~lo.cercou.se
http:deCld.do
http:retiro~.se
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I
Em~resaNªGinnaldle 	 ,· ;~av8gação Hm~c~e I ~J i o Saphrol semp~ p~u~~!í!Sn~" I 
Trall<:porle '-:1I)'d o "de J>;i~"Clg{' r()~ e dI" "(I "ga:-- com 

" j~s~,a alt!2'ria l\ue Iht •,):lqHetp~ «('m'" f-'lbi'i'~'''I'»' (\\ 11' : ,1'» f'« \ 1;.X}) 00 	 dlrt)ooprcsenteattes- I 
fado, Depois de uma 

Saldls .n:llslIlI SIIS ",pires do porlo de;FIDriaaoPolis O grave enfermidade. • 
Que me reteve no Jel i 
to por mais de um ILinha Floriafil)poiis-Rio deiLinha Parllna~~á, e~~_alan- , ,Linha , mez, íiQuei'em tão deJaneiro, escalando por lta- do por ltaJuhy e ~ao !'lonauopohs ploravel esfado de fra-i jahy,~. Francisco e Santosl Fmncisco Laguna ~ :queza, que . já mesen- • 

{J tIa sem corageínpara • 
I • 	 Voltar áactividade •

• Paquete C3rl Hoepcke. cjia l' § Em tão dolorosa' e~af~ 

j Paquete Inna, I'aquele Mal. Paquete Max. : ~~~tl~~ â~U~~ei~a ~~~n~il~~~_~S:i~t~Jg., i,> ,;dia 8 
dias t do esplendido SAPHRuL, e logo nós pO'" • .:: 

Paquete Carl Hlelll:lle, dia /fi dias fi e 211 2, 12, 17,27 ~. meil:os_dias detratamen~o com oSAPHROL • 
• sen.!1 tao accerrtuad.as m.~lhoi"as que ao ii--: f

. ' 
Paquete laIa, dia 23 O nallsar o guarto vidro la me sentia forte; •.o t 

Saidas Cf alegre e diSposto, tendo augmentado 4 ki- ;"'. ' 
Saidas ás 7 horas da maühã ~aidas ás ~ horas ás 21 horas .. los de peso. Maravilhado com o' extraor- '. .J

• dinário resultado qu~ colhi com. o abençoa- ' '. " 
A viSO-~~~?c~eIWir~uki~;'i'lI.de llUSlillgCll'OIl tl CIUgUIi e h,HU pelO a do SAPHROL, envIO-lhe a mmha photo- I 

• graphla e attestado. dos quaes pode fazer ;PASSAGENS: Em vista aa grande procura de a('comDlodu~õ('s em nossos 
vapores, scieulificltClos IIOS ..rs. intereS6udos que só assumiremos cODlproDlisso 	 • o uso que lhe convier. 'IIMPORTANTE Porto Alegre, 23-6 - 30.com os comOlodos reservados, até ao MEIO DIA da saida vapores.dos n08SOS O 	 ., 

ORDENS DE EMBARQV~:-Pnra facilidade de sel'vlço só daremos ordens Plleall-(Phenixé o unico .. Zacharias Albuquerque Azevedo 
de t'llIbarque uté ao MEIO L-IA da saida dos cossos vapol'es. nome do legitimo emplas-. . !)e 1ccordo com o =~:~~~~~'~c~: ~e:~:r:::ke~rmado o .~ Pdru passagens, (reles, ordens de embarque ~ demais inlormhções, com os tro). Exija na pharrnacia o. dlOgnoshco de lima PLEURISIA, ~coRselhel ao pacionte ouso do :proprietarios 	 norre Emplastro Phenil, o Cf prep.r~"o SAPHROl, ao lado d. therapeut..,,, do ar. Muito " Carlos Hoepcke S. A. "'.Ia- aproveItou OdO<l1t<; ehoje se tllcontr. rest.belrcido. 

. mais antigo, o mais usa- ,.. OR. IVO DE OLIVEIRA. 
Rua ConselheIro Marra, D. 30 li do e o mais conhecid.o I Em toelas as Pharma~ias e Drogarias ,: 

'------- ------ - -- ---	 ·- .	 Aluga-se ~11l casa de fan.ll- '!\)if •••••3DG GI!JO~@OO.......1iIm/õllõH!!õ!!õJIõ!IIJIIJIilli!Ii!BI ha, qua:tos mUito 
f§J ~ commodos, I:om pensão, ----- - ::..___;;;;;.;;;;;;;;;;,- 
liI 121 para familias ou moço de •

Teu é o mundom .(J ,-Ü(I-I t(.) 	]If"lltIIO Prte,dl-aI m~~~~aj~~~11~s. Os quartos 
&!1 . ~ 	 1'-1 li! A tratar a rua josé ~:!~I~:~t"!~-:'.'"Q~!~:' :~h~:=:::;
121 IVeiga n 21 que t. cui.r~o li con.eeuir Fortuna. E.i...... 

E8 ---'-~-~------ ::~o~!:;i~~:·~,a; ~~::~~Jii..~·~G::T~~ m121 ConviGamos aos nossos prestamistas a virem quitar as Vende-se uC81c8ar:~talllllao em •• lIos por. resposl•. - UirecCio; ""..co11 s:.:as cadernetas para o proximo sorteio de 121 e arreios. Os arreios' são Malh.. 1924'Buu" "Ir•• • 

i2I 4 DE DEREMBRO, 121 cO~,~~~a~I~:7s ~aos~~~el pos- ~~~g ~G•••••
121 quando distribuiremos os premios abaixo mencionados: 121 sivel. InforU1ações por obsc· • • t 

; 1 Premio no valor de 4:840$000 ; d~,o. na gerenciu deste di1! ~ : '.r 
~ 10 .Premios ne valor de 30$000 11 Aluga-se r~~~a:i~~aRO~: • 
; 10 Premios no valor de 10$000; ~ao:in,;~ ~r~~~rd~on~~;c·~~I~.lo Pas i I 
~ ,~\ uit?lR iSpn<?ÕQR! 11: " 
m 	 ; i ~1 
~ 	 ; . . ~-
-	 ;vend;se;~~z~~: 1 ~ 	 I pensão fllmiliRI', á rUlI Jo- Ii2J 	 li! liO Pinto, no 29 sobrado. A ' 
~ 121 tratar com su~ _ propril'ltruill, 
'i.I. I na mesm/i pec8ao. G ,. ..," .~.

I 121 '" Grandes e pequenos todos proCla~ >:"I' _+ 


i2)i 121 I Or. Pedro de Mnura ferro : ~~o~ ie~t~Jf~sd~a:-an~~~g,~~=.e~,;,) 1:%f 

~ , ADVOGA!)O 	 O e bronchites_ E'.o 'preparaé1o 'Jl,or excel";. ·'J.~ . 
ll@loncia,empreg,Rdoe.rn.todaS ãa moles: l ' 
ctl Rua JoaoPlalo, o- 1 	 {» tias das vias respiratorias. 

~' .....a..... em toda parte. I. A' vend(Altos da Pharmacia Santo O .Prestem .muita attenção I 
:·Ossórteios continuarão a correr como de costume nos Agostir.ho) .. ,~O ,. O,,10.000 _ 000',' ............ 


dias '	 Das 8 ás .. t 1 e das 13 , . ' ..4 e 18 de éad,t mez. Náda ee anormal! Nada de 'crise! 
'. "",--' ás '16 h'oras,A Credito MutuoPreoial sempre pa2"ou c pa2"Drá aos pres

, tamistas quites. São sem~fundamento os bóatos ~~" -- llbCl 
que ultimamente sem teem espalhado. SenhoBI 8 senbariIS J~ 

Habilitem-se t Inscrevam-se! 	 A beleza só é perfeita 

com o ct>bello ondulado 


Mnltu/e ~ rnalRl I r~lll 
.:k _ o.. o P(CPI' IÓI>, qw f. 4 ~e Dezembro maisum uran~ioso sorteio I c:'::"o~~\;~=~Io~;
li'" 1II.K1o filei t.o e IlrlDUdo 
PO' 15 dI.. 1/ RIa/ri r. c.ua 
PmlII. M- , P,1I1o.. 

(EMado de S. Pauto) 
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A ,evasã,9 d~ Ramon o coronel Mendonça ,PI. ÍIIIÜ( I lli_ 
Franco Lim. a, relata ao '·Diario de \::P=:=~"~ Diario Vespertino " eto seu prssoIII ftIt 

.
1OdG. ~ te'-

EIItIr.....(SI. UtI. S• PauIo pormenores :"~av':. 'f::t;jc:o..,~ 
Direetor: ALTINO FWRES o seu companheiro de f.uga. Rigorosa hlbida. da mnma lNrN:in co o 

Redactor: vigilancia. - do das ' reu"n Rio de l :m~:.~~Declarações general .....iões do ~ 
Frederico Berenguer ' ... ~ • -,.~. - ~ ..~ ..~ 

-:xx:-. tOira~ • ·1mrioIas· . 
CASSIO L. ABREU J. 

Gerente: JOÃO MEDEIROS Madrid, 25. _ Annuncia-se li ultima hora, que o como ' anelro Cerca de dv1:meo. nari~ "'~ 

ASS1GNATURAS: mandante Ramon Franco se evadiu, ás primeiras horas da ., rio Phrovidos ~Ic IX ~P" 


Anne 35$000 manhã, d!! prisão onde se achava, na companhia de outro , ; .,., .. ,,',. . :~I :: c:::..~~~
m 

Semestre 18$S?OO200 comm,andante-avil1dor d.etilto na mesma occas~ã? .. "r·.. ., ' '. ' - em ~o~n~ pêJlia.

Numero avulso _ Sll:bed~r do occorrldo, o governo . t~ansmJttiU, a. todos ~. !,aulo, 25 (Condor) - 0lintérlçãO do Rio Gí'arfde'dé domi- Par:. o rtcmo do ptUOaI oi 

os caPltã~s-~ener~ll1s ~ governadores CIVIS e ás autor~dades -DIQno de S. ~aulo- 'p~blicarà nar, S. Paulo. O dr;i G~lulio .yár bordO'::dos navios ,. nos póStOJ 
Redacção e Officinas á I~a rro;t~lra e do~ tle\o~romns. <!,e Jlltufc.e ~uatro .Vlentos, '1manhll a segumte nohcla: . gas faz Questão de iliZer quelliilc den tro}e fàrà doi li......m1 . COf\ti.<·o ·tes

rua João Pinto n. 13 mstru<;çocs para rmmedlata prlSUO dos C~!Hhdos. cO ~oronel Mendonça LI~la, e?mbateu S. Paulo.' Cômbâteu, ne;j'laes dos-Estados "'Uriidos•• 
Teleph 22- -Cx. I'ostsl 139 . _ . - . . que 101 o chel.e do estado maior ISIm, o perrepismo. Ora,:l esco- marinha deste paiz.exlii6irà - tas 

I Madrid, 2<>. - En.tre.vlstado a salda do paJacio real do gener~1 Miguel Ü?st~, com- lha do dr. João Neves da fon- cinem!ltographicas" "iil'iliiá'cmHia 
1.___----- Ipelos representantes oa Imprensa, o genernJ Frederlcn Be- manLlante da ' offenslva conlra, toura. longe de tranquillizar os de 28 dias por mel. 

renltuer, irmão .do chefe do governo e capitão-general da Ita~aré ~ um dos chefes revo- paulistas, viria reforçar nestes ------ - -

Marl'O Mariani regluo de MadrId, confirmou a nova da evasáo do comman- luclonanos que mais directa in- !aqueJla falsa presumpçllo. ........ ..-. '•• 
dante Ramon Franco e forneceu alguns pormenores do terferen~ia tem tido nos ultimos -Além de todo, João Alberto...... '.' 

-:xx:- facto. 3~onll'clmenlos do pait e, prin- harmonizaria as correntes politi-
Está sendo feita I'e- o famoso piloto escapou-se do presidio militsr em clpalmente, em S. Paub, nllo só cas de S. Paulo. A sua rapida 

..."'SSO que se achava internado por IImR. das janellas. depois de pela a,utoridade que todos nelle gestão, como delegado especial ~ondles. 24 (Aeropestal) , = 
I..L haver c.errado as grades desta . rt:connecem, COIIIO pela grande do governo Federal, foi suffici- Reina um tempo VIolento :~ VISOO do pI'OUe expulsou o Aliás - observo o genl!l'aJ Berenguer - poderia ter corrente qUI: elle encarna, seja ente para captar·lhe loda a sym- Cannal da Mancha, no Mar ao 

q - saido, mais commodamente, peja porta da prisão, visto pelos seus merilos militares, se- pathia do povo paulista, a pon- NGrte e no Atlantico, prejudie,m
do Brõsil como não estava e ncarcel'jdo, mas SiuJlI!esmenlf>. detido. Jam pela altitude de inabalavel to de haver até indicios de séria do a navegação. Uma mformação 

O capi:ão-general de Madrid terminou dizendo que o con~icção . revolucionaria ~ue reacção caso não fosse clle mes-I não confirl1"ad,: diz que a esr.u-
RiO 25 (CGndor) _ Os jor- commandante Ramon Franco. que, ao entrar p:lra a pl'isão, lem m!ra!1slgentemente assumido mo o escolhido. n~·!"otOl alema, .Stralsun>, que 

nlies 'publieam em deslaque :!ompl'omett')ra, como de Pl'axe, a sua palavra de honra. O cDlano de S. Paulo> sabendo Na reunião do Palado L10 Cat- Viajava ria Inglaterra para HatJ'!· 
o eeguinte telegramma di! c,!n.letteu, com u fuga, g.ra,v.e falfa qUI! _o eodigo de justiça que o coronel Mendonç.a havia tete, onde estive -... continuou o burgo, naufragou com treze In
São Paulo: mlhta~ pune com a dehDlbva exclusao dos qundro~ do estadu presen!e, na Capital Fe· coronel Mendonça Lima _o· con· pulantes a bordo, os quaes pe

.Paulo Duarle delegaLlo da ExerCito. deral, .às reulllões em que ficou venci·me da nomeaçãO de João receram. A navegaçao IIlIS por-
Ordem ?oliti.:n 'e SociHI, Ini- ~a\).e.se que. o companheiro cle Ramon Fr,Ulco na resolv~do a indicação d", coro- Alberto, pois logo que o dr. O~· tllS ~l;! Bretanh.a está pa~alys~da. 
ciou anl~-bontem a revisi\o evaSl10 c.um anhgo commandant.e jit exeJuido das fileiras nel J,!<I0 Alberto Lins de Barros waldo Aranha terminou a sua ex· Nohclas ra~lOtelegraph,,:as de 
do inquerito que serviu de (lo .ExerClto.o ~ue agora cumprIa Jlena de prisão pOI' IItn para IIIterventor n~ste. Estado: posição ao dr. Getulio Vargas M~lselha ..dizem que ° v8p<?r . 
fundamer.to á i'xpulsão do deheto .de dl.relt? commum. .. . resolveu procur~l·o hOJe mesmo este disse refleclidamellte: cEu· franccz «Nlger>, ~e;cha em J>C!I- . 
eseriptor Mario Mllriani. . Ate mel.o dia .n.enhuma. nobCla se teve aqui ,lo para- ' momentos jepols do seu rcgres- cotrei o Brasil numa situação de· gn, na costa oCCldental da .l\fnca 

Foram ouvidos os srs. Bas- delro .dos dOIS fugItivos. Rigorosa vigilancill está sendo so do.RI'J, traz~lIdo para os cem- ploravel pelos desmandos do go· e pede so~~orros. Um hydropla
tos Cruz, La::delino Abreu, exere~dll sobrl! as estradas e todos os trens que levam á panhelros de S. Paul·,) a nova verno passado e a minha preoccu- no que \laJu.va d~Balcelona pala 
respectivamllnte ex-secreta- fronteira. daquclla escolha.. . pação dominante é administra·lu. Marselha fOI obngado ~ des~e1' 
rio da Justiça e f'x-dl'Iegado Fomos encontral-n no palaclo Nem quero saber de politica. Vo- no .mar ~ acha·se perdIdo. Em 
da Ordem Polilica e Social dos Campos Elyseos, em com- çes ahi acertem a coisa como me- mUitas Cidades das costal', a lém
os quoes 6e acham no presl: panhia do cal?iI.ão Pinto Seidl, Ihor lhes [larecer contanto que pes.ta~e tem causado enormes 
dio politico da lmmigrllç!io. que com elle ViaJOU para S. ~au- n~e deixem liberdade para admi- p~eJ~~~?~:_ . .. _ _ ___ .____ _ 

Ambos confessaram sua ae· 110. O coronel Mendonça Lima Dlstrar. Faço questão de ter l'O- MISSA 
çlo na leitura do inquerito, • m3ia ~r!r~!~::;~~!"f/::'Pt~~~:~t;~smiJ~:r.;a~.tI;: S:Q"mt nrio . gosta de ialar á_ imprensa. Ino tneu collaborador de governo 
a([jrmando que tudo fizeram A!f_cço•• cu'an.u• • S,.." r: ,I I.;. etc. " 01' Ab~lu. porém excepçao par~ o o dr. José Maria Whitai<er, a quem 
em obediencia ás ordens que - Dlano de S. Paulo ' des~J~~o está confiada a parte mais ardoa tos empregados da Livra-
Ibe. haviam sido dadas pelo _ ----_-. - - --.-:-.- ; .-- ..- l,que ~stã em esclarecer a OPI~IiI? da tarela. Elle é amigo de João ria Central, compacheiros 
sr. Julio Prestes. I BIIllssaa ~e fpollenros mil A l-nterv'ença":'o ~ubhca so~ o plopalado IIlCI- Alherto e a~sim João Alherto 5e· de Irabalho da senhorinlla 

Hontem O sr. Duarle omc:. 11 n . ente ~urgldo J1~ nome3ção do rá o interventor>. An~cla LUl. ferida por 
ou á primeirll delegacia au· [ont"ll ; federal de S. mtc,:"entor de Sao P~ulo e que A. eS$a.altura percebemos que um projcêlil,~o dia 24 de Oulu· 
xiliar de policia deste Esta- Ut1 : era Justamenle o motivo porque haVia mUita gente querendo falar bro p. p. e íalle.:ida no dia 26 
do solicitando copia d ... regis- .. _ - . . : Paulo ° pro~urava,!,os . . com o coronel Ml'ndonça Lima. do mesm0. mandam celebrar lima 
tro da porlatla de .exp;:lsão , Dedu; açoes do mll1ls!ro . . -FOI - dlsse·nos o chefe ml- D es p e~ i u-nosapress.adamente, missa em inlenção á SIIIl alma 
lavrada conta Mananl e ao da fazenda sr. Jose : - htar -, uma tempestade em U!11 mas aSSim mesmo ouvlm0-lo re- do proximo dia 27 do COrtente 
ministro da Justiça. pedindo Maria Whitacker Avoluma·se a luta interes- tOPO d agu:t- Nem o.dr.. Getulio pellr: -Uma tempestade num co- às 7 hnr~s n.1 Calhedral ,"elro
a de!olu,~ão ~., iuqu~rito, pO' Rio, 25 (Condor) _ A ,pro-' seira contra o Partido argas vac~lllva na indicação do p.:l d'agua·. po1itaoa. 
ra alt remettldo _pelO goVl'r' posito do decreto de emissão de Democrático cor~>nel Joao Alberto, nem op· .. - . -. .. -- -- .- ... Para esse nrlo religioso são 
no deposto de Suo Paulo. irezentos mil l'Ontos, o titular ~O~11~0 da larte de q~~1I1 I!uer UMA CRIANCA convl:iachl$ (os parcôltcs e pessoas

da pasta da Fazenda sr José ENTRE OS NOMES MAIS COTA- u sse..u posso Izer ISSO _ amigas da extincta
Exceptuan O Maria Whitacher, feza~ ;0 Jor- DOS ESTÁ O SR. JOM NEVES com conhe~lmento d.e causa P?r· -- " - . '- -- - ~ _. ---._----

Ri?, 25 (Co~dOl') - Com- lIal » as seguinlc.s decla~açõl?s : COMO PROVAVEL tNTERVENTOR ~~~a~e~~oa~~~ma~o~l~efa~i~~Selr~ Po}' .falta de meio~ . p~r? criá- Tera ~ugido O sr. 
mUDlca~ de Joao Pessoa .que, -~om~ devera .te~ VI sto pela I HIO,25 (Condor) _ Desde sá. oflicialidade da ~ossa re ião mio la~ da·se a lima famlha sem uma Jose Pereira 
por medldll de eco,nonllo. o pubhcJ5ao.no «Ola.rlo Offlcial>' j' bado a pol!tica_ paulista redo· litar, lá me encontrei ce~ o co- crlança.de 3 ~.czes, ro?u ~tn .sexo 
lntervenl"~ su~pl'nd, . ~. t~das o"emp;eshmo. ~est l\1a·se ao pa· brou de agltaçao em torno da ronel João Alberto, Alcides mas~"hllo : ~or brnnc.~ . Rio, 25 (Condor) - romos 
as franqullls lelegrapill cas. do g~mcn,J na ólvlda f1uc!uanlc. Ao escolha do interventor federal Etcheguyen, Raul Seidl, Amoritv~l..o~!naçoes, por obs.qulO, na inrormados que José Perl'ira, o 
Estado, f'xceptuaodo ~u\c~- cabo de um anno, sera resgata· da. paulicéa "l'ndo cada vez Osoria e ibanez Verney. que dá. G.e.~en~ I~. ~~._E~~!~.~~~_ .~_~ . . iamig~rado chefe do l1'lovimenio 
mente ao senador Epllaclo d~ a metade! f!,~endo·sc ~ sor- maIs viva fi luta de diversos qui haviam seguido para o Rio. I d ,. , -cangaceiro em Princesa, viaja ,om 
Pessoa. _ ____ __ tCIO pma_scnaçao rar.,oullr.par. elemen.toscontra o partido de- Em companhiadelles, fui á casa nstrumentos e SUft ICla!o nomc trocado,emtr.rceiraclas

hnmedlala~ente, o~ tllulos soro mocl'attco. O coronel João em que está hospedado Juarez • .fI se do · AIcJntara., para Li~boa: 
fiforamentO de, tEI'- tead.o: scr-:,o r~cebldo~ p~las TI:' Alberto veiu llara o Rio onde T,lVora, onde tambem compare- do roglme 3"reendldos (I denul'icia adeallta Que o ex

d 

renos de marinha palh~ocs . kdt'lacs COI1,O se los· se ~l1antem em successivaslceu o dI'. Oswaldo Aranha e li 11 , alhado dos odios:io sr. Was
o dele ado fiSGai do Thl: s~ d~lIhClr!l..Desse l~lOdo. o con· conlerencias Os jornoes fal- naturalmente a pale,lra versou p1-1 O,· · hington, embarcou aq~i no Rio, 

so~ro N8c~onal "O) SaDta Ca: tnbumte tera 1~1l1. ma.0~ r o pro- ~ar:l(l? .sobre o cons,?l'tiulll. dos sobre o caso do inlerventor de ea p Itl3 com o auxilio de pessoas iutimas 
tbarioa o .,r. Mioi~tro da ~::~ob~I~:P~ '7~0 o;:~~~~el l~at~~ lUm:!gos dcmocrahc,?s dlze~l São Paulo, ~ssumplo q~e p~ra Rio, 25 (Condor)- Uma das do g,wcrno deposto. 
Guerra communh>ou que, sob do seu credito. p ~~~t~!amente que o .dlrector!o nós to~os linha a 'I1aXlma un- casas dc mod"s, da awnida ex- d • 
o ponto de vista <Ia defezlJ Acreditamos que esses bilhe- reuni~I d~sse pa~ldo deVia port'lncla. pôz, esta manhã. tres instrumen' A ev~ssa n!, "!.1n,s. 
nacional, não ba ineonveni- tes terão o fa\or do publico e per Cl~~: s bado avmJd~ roz- cComo. toclos sabem pela lei- tos de suplicio. apreendidos feflo dll vu,çao 
enle Da coocessão dos se- com el!es esperamos liquidar a herlo te 3ctoron~ .'10 o : !ur~ d'Js.l0rr.aes, falava-se com em lt~ pü.r,lIla, ha duas hora~ Rio, 25 (Condor) - Afim de 
gulnles. aforamentus. dE:sde divida f1uctuante. ilo ;ra n o rans erl( o re~UJ- mS I~ten.cla que a escolha co11- de.sta capItal, os ~uaes eram ap- apurar as responsabilidades 110 

que selam a ll~ulo .p':,ecario. E sobre o mercado cambial? rarPsobr:e~~~:ftl~r: d~ell~~~ templa~la ou o coronel Góes pllcados .na correll;ão dos pres: ministerio da Viação, foi nomea
na lorma dlts dlSposlçoes pm Perguntou o jornalista ao sr. Jo- me ue . ç Monteiro ou o dr. João Neves 50S pohhcos que calam na ma da uma commissão comp.lsta 
vigor, pretendidos por: .Pau.1 sé Maria ~hitaeker._ .. O "D1ario ~::iOI~:I~~~o ã~~:~ da Fontoura, mas .q\lan,j~ ~eixei yon~adeQ ti" r<'gulete local: O~ do~ ~s. Evarist<;t _de Moraes,50
&: C., na praça de 1t9J~hJ; A essa Interroaaçao o mlnlS- mocrat' d t' g. . a casa de Juarez Tavora Ja la cer- mstlurn .. ntos são palmaton~, ca dre !Jama, capltao-tencnte Arv 
}<'rancisco Tresk?, na. lIha tm disse apenas:""Elle abrirá pa- nuaçõe~co~o:~::;:~oe :~Ii~~~~ !o de que seria João "Albert!' o ~o de !lorrachJ e algemas,. ?b' P~rreiras,.c~pitão. F.ernalldo Tã· 
dss Cunhas, ml!:liclplo de ra a semalla e posso adeantar do parfd t mterventor. Jectos commu..~ nos domllllos vora li! Ahpo TeIxeira Souza 
Porto Bello; Marcos Mllltana. que em condições firmes. Foram mais I o en re o~ nomes O coronel Gôes Monteiro per- do sr. Manoel Duarte como ele··- -.--. . 
em São Francisco; Dr. Luiz já :tomadas providencias para tor cotados para mteJ'ven· guntado por mim sobre o lun- mentos de repressão eliminai, DiVOrCiO no Uruguay
dú Freitas Melro, Frltz Do- isso-o vcs afontam se lOasr. J~:o N<:- damento d~quella versão, disse agora apreendidos devido as or- Divorcio absolut~-Conversão de 
ming. D. Tbusnelda Paul. Ot- --.-----------. . ro o corone óes ontc!. me sem exitação, que não passa- dens terminantes do sr. Plinio desquite em dlv<,Ir('IO-Novo casa-
to Baunler, e Paulo Oncken, Orglllnlat Baila 8funa tio nu . Parece que este nlio acel- va de boato, cuja origem elle Casado ,10 sentido de fazer ces- ~elltv-Sollcltem l\lformaç~~s gra
em Praia. mUllicipiu de eam- I /1111 . I U ~. tara sen~o prova,veJ a nO!,lea- desconhecia. Militar que é, com 5ar por todas as formas os ca,· ~~sa~e S:~:;;nGICCa MontlVl.déu ou 
boriúj todo8 de terrenos de ', ' ....'.elte Lanula ~~ _~~ .~~.~~~.:...h~e.~_ gaucl~.? I~rgos annos de seryiç~ls ~o Exer- tig.o~ e m~rtyri~s que ~stavam DERO~. Fco~a8\~~:_o~~~l P~~~ir 
marinhas .deste Estado. . fUlU!iY Pall"lI 81 dn[UI!lhn"aS CitO, ao qual esta IIltelramente SUJeltc?s, ate entao, os . Cidadãos 355(j· São Paulo ou ac sr. Voln..-y
hI_ Ud - LIma, 24 (AeroposlaJ) - As li I ~Iu LI devotado, nunca lhe passára pe- que t,II.l1am contas a ajustar com A. Oicca Avenida Rio Branco, 133'~"'" 

r. --c ;;.1 DIP Da[aD ~~s~~~lo~t~I~~II~f~t.~~~Vf~c~~ desmnhed~as _ _ ._ __ ___ ~~~ l.:.~~~~~ .!~~i --'~o:r~~io~s~y~~tt~e~(~ ~~ ~la~~a;l: a. ~~!~c~a:_... _ , .._._. _ _ . _.. . . ..r.o.. .IM. Irl· tar. a luga do ex.presld~,nte Le- Stockolmo 24 (Aeropostal). _ la poslçao pohllca,. Só tem um~ I .' : ;, "~ 
.... UIItI - gUia, for~,!, pll~tas em hoe~~ade . Tt'legra 'lIma de Reval para o preoccupaçao n~ vlda!.a morah- R' >··-t ·", ,,"o "'- ~t B ' ',,~~, D

• I\III pYu[l -, A que nada .Stockol!110 _Dagblad, - annuncia , ExerCito NaCIOnal. I ".'.~", .'.~:I'_n e... poh':la Inform,~ zaç50 dO .e,~,'_"",~." ' -. Ia,O...I 2li (Co d ) _ , ppud~ comprov~r, ernbor~ se que o cldaçao sueco Rosell, ha I «Quanto ao ~r. ~0l!0 Neves , .c= >-' . ~ - --, - . ,• 

BI Im, o o,r .\:. acredIte , nos. Clfc,:,103 ' poltciaes pouco delido pelas _.,autoridades ,da 1';0.ntour3: o~yl!l1als t!,r~e do ' '.":. '?:'. • .'" ' '": ,i .
P~r:.~'1I desta nl:,·:a I fI~Ol que,assuspeltas tmham algum sovieliCas, falleceu ná pri~ão 'em -P,~.?P!lo .i d r· ·:O~I~h.oVall!~s q~e h ÇOmlTlunJc~a sua dlsÍlIlcta freitllezl qUI!
::~mA;"-li:. :eol.!:I;n~arr fundamrnro. circwmlan.:-i.u '004 nJo con~ nti1'I lll4! ou .outro llaudtO . ,criI/ conhnUá 11 fuílCtànar 

ç 

durarmf tbda tl noite. 
.. Dal lD_oll. alaçõ" do ea: cidas. _________ ~~~=pa~ o· ~~otra: Telí, emp~e e 11 toda hora refeicões lS(XX). 
racter pollt.leo. o IDllfveator Froa-fflu A~~:~ ..... U. "'brado ! pr tÇ~ I!I ~,pirif() Clitdo em S. Plulo _ e pralo;; especUles ao 2'0510 do fr~ue7., pre-
In baAsar ordlDl tenra. a No SalIoSlau ___ de Novembro, 00 ' li, ~I cOnlll1en~ pelo pm-t- pa rado por cosinheiro habil e ocmpdente.
••,. r ,",'to. Tratl'K DO U o .~'Ido. pllmO at!do - t in.inlll l ·____________________-I<l1Io~ 
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14) 	 o BllTAOO- Qauta-tIIIa 

11. 
,-~~': :

'8 Poupe. ,r: ~ )~~~c,~ja ~9~::§:~:~l h heiro... 

.~ 	 Nüü F'~~ . esquec.\il. ~l~?.(llU~,'O 80U,' C:11'1'0 
lhf' dará mag'1lI1wo ], f's~l1ta.do ~i 

la 	
I'lllilf'çal'. hoje. a eonSllllin' a ll<H'a 

o(, "GASOIJNA 400"6 
ç~ Manod Jo . da fo:ssci:.I 

I:.u, ab.ixulliIlOãd~;!E!'~ Irido .de hcwrotcna ,yp..r , .~~ 
.. eq.~e.- ..1 1IICAt .do-me a cabeça .e, caos ...n.. <.. .. c a n. .U Cl, a ~ -ck fiar C4I\O 

H 
por completo, pois para éoôsétllit . baba qee ..d., ,. apaI 
radela•. conduitdo por I;ràço ,,'c amigo. nao ., podeJ!do ,,~~, lei~' a ma\s ~t(l\\om\ta Icon.elhado Por distinclo amigo"a<,usar O ",nto e inê~a~1 ,W. 
XIR DE NOGUEIRA. , do PIl_nRaceutico-Chimic~ JÍ>~o3-',~. Sll· 
va Silveira, ficando ao cabo d" 2 m"z.. e com 3 ' vi\Jról·G'í.s.-, 
do santo. preparado que tem arra.u:aclo elA n,..)r~~ r.p.r',, ; m;lhitr~'! ~_~ ,~pee~:,

§ 
iQt\~ ~e e1ptosão tal'\da .~.., que bemdizem á memoria do seu iUu. lre descobridór. comr1ei'E 

tamente cur.do e com a vista perleitissima. O qúe icabo de . relatar 
é a expressa0 genuina da verdade, e affirmo sob pal_vra ele homem 
honrado. 

Ndo devo obsequio a quem quer que seja. para dar um alies-
Em "isto da sua graode ecooomil:l,1I 	 lado ~a~:;odig. ,; àiclado pela ' ·02 pura e immacu!ad. d. mi"hasuI) pl'em-se, actualmeote, 

cousciencia, que deve .cr o lemma de todo o homelo que se preu,
com n "400", todas 08 empresas de Nao quiz dar e.te espontaoeo alle.lado, h. maia tempc, pàni
,* f..w __1l ro omnibus dn Gnpital, do Interior, e ob.ervar se eslava cumpletamente curado, mas como já falem muitos 

I.1l'aotle párt.e dos autos de annos que eslive doente, e , ch_ndo-me perfeitamente curado, graç'i. 


UISTUIRUIUOR Flol'ianopolis~ a Deus c ao in.uperavel " ELIXIR DE NOGUEIRA». não relutei 

em endereçar-vos este. Para que os leitores avaliem o meu emmagre·
Rua' :João .Pinto, I() ~ 	 cimento, J,asla dizer-vos que de 60 kilos que pasava, aUiogi a 90 kilco, 

~ feliz e satisfeito, a!tendendo com solicitúde a minha casa commerci.1!-t Tcnhu 55 .nno. de idade e sou por demais coohecido aquiC " poi. desde 1891, época em que vim de JaguarAo, que est .. bekci"';" 
~ ~ nh. tenda de trabalho. . 

Podem VV. 55. IOlerem desla o uso que vo. apro",cr uSSlgno-me!'~X)c)(x)OCIC'í{~~'X),OOk."XXX~~),~Oi..~~;~x~axx~x X)IO(XX)(~ . Pelolas, 28 de março de 1918. ' 
Reconheço verdadeira a assiguatnra de Manoel José da Fonseca, _ ~~ ·COMP.IHI. DE IIYEGICIO do que dou fé. Em testemunho da verd.de.. . 

Antonio Rohnelt-3" Notario.VERDADES 	QUE .~ ~ ~ LLOYD BRASILEIRO •0 ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pharmaceutico-Churuco 
'OAo DA SILVA SILVEIRA é o unico de gr3nde consumo e 'I.... 
é encontrado etn tudo o Br...il e Republica. S"I-Americanas.SE.CO~1PLLIA~ , , : 
POllm'uso HUl.l-loIJPudi I ICO~. UIlI,i-l'ht;UOla

.Ai\e;IO que lenho emprrg<'. ·muitas veles. o depu- COIiI,., 
U(~u-Gl'allfle Ih' , ·un'li ...·o ,lo M:!UI(UO 

co1l7 ga dr. Frederico W. Romano, quer em deentes cem iboll 
manilestaç6eS syphililicas, quer em a!ac.dos de r~eumalo'- 'OQTWtf:ANT. 
mo, alcançando ~empre euellente. resultados. ASSIm, 6rmo A pobreu lio A"CU" • VAPORES ESPERADOS DO 
I) presente em fe de meu grau. debilidAde c a ...cmia" Ih SUL E DO NORTE D:lD:ID:ID:IClCD:lClCD:lIX'I== ,.,===roI%lIXlClCI%I 

rador e tnnico do sangue ·U J.E~IJO .~J,·, do provecto 'R ... '. 

Caogussu - Rio Gr,' nde do Sul. B;I , • ClU", .. "ora de c. _:XX:- 1lCIXIIXIIXIIXII3!:II3!:IIXIIXIlXllXllil4JiXl1XI1XIIXID!IIXIIXIIXI 
Dr. Ralil Aza71lbuja (Firma reconhecida) 14 be.-, ralta de app.IIt~, ..aIo Aspirante Nascimcl/to: Clte- 1JI21 . 
"Cu~prindo um de"~r de gratidao, tenho o ,prazer ~~per:-"t.:u: ganí de Laguna no' dia 24 do PerlSa-O Central 

de cnmmun.':ar-Ihe que. ,o! !r~ndt) ~a do.s annos ce um . • F.!:..'U-. ,ofrenle sahindo ao amanhecer 
1·: I'Z~; ll .\ Duma perm., acho-me r.dlc.l",ente curada com o COMPOSTO AIB01'T de 25 para os portos de Itajahy lil 
Uso do vosso maravilhoso .O,U ••:l\U4j,\I,." tendo engor- to ll1Iko ..... _ São Francisco, Sanlos e Rio dCllil 
dado muito pesando, hoje, depois que tomei esse s.nto !e- 1.r _ tqvIftC8 _ Janeiro recebe cargas, encommen- IAJ Rua Conselheiro Malra n. 1111 
medio. 6 kilos mais do que pesava anteriormente. Automo- das, valores e passageiros' 00 FI' I._Iftti.. 	 1
lhe a I.zer de,te o uso que enlender. I Aronnula do c:oMPof. orlanopo IS 

Pelrtas - Rio Grande do Sul TO IIBOTT..... , ..... Allltibal Belll:vola: Chegarà do Ricamente mobiliada COI11 moveis novos e 
lJelfiJla Alve.s (Firma reconhecid~) : >... t.."::O::'~=:,: &ul nodia 26 do :orrente sahin- , COI11 o maior escntpulo hrgienico. Cosinha 
o ·lULt:NOG.H.·. do celebre Jlled.co IOgl.z.. e .....ia, eoftIem, _"'_ do no mesmo dia a larde para ~ de la. ordem dirigida por perito c0smheiro 

Ilotavd "'philigrapho dr. Frederico W. Romano punho. .. prillCip.... • ••,..... r;s p;r~~ d~e PJa!~~~r~~áRe~:b~ 121 contractado eSD~ciall1lente para que as re
o ' ''DOU''- lorlalece e taz engcrdar. NAo cOll.êm .Icool ai. to •• . f...... ,1'!leN-.. 	 1%1 fel·ço"es. offerecl·cla s. a dl'stl'ncta freguesia que
gum. o n;o exige diela "em re.guardo e é muito estomacal. ....:!'!-..!..-...~!!':~ cargas, encommendas e passa- 13!:1 

Ab.olutamellle iooffensivo, pode .~:r usado por adu~- ::. .....- - geiros. lil nos honra, seja a mesma de completo a
tos e creança. de .m~. o••~~~s. Effertol r~p.do. e p.s.· [.- ...... .... I grado. pois, não poupamos esforços em 
tivol em lod.. as molel"a••yph.ht.c.., rheum.t.ca•. da pelle, fIet_ priIIelpee .... • Commandanfe Capcl/o: Che- empregar generos de primeira qualiàade, 

do ••ngue ou venereal. ..... ~ ........ ~:~te ds~hi~'~~ ~~ d~e~~~od~~r~ com a severa fiscalisélção do proprietario, 
N, ~ Amd ·t~,.. ...... tarde para os porlos do Ri" I Aceitamos pensionistas mternos a preços.... nIIde=-= Grande, Pelotas e Porlo Alegre. modicos e fornecemes refeições a domici

~,e: ~...... . • . Recebe cargas, encommendas, va- lioS. Excellentes in::.taUações sanitarias com 
..~ .-............ . L lores e passageiros. excellente::. banheiros quentes e frios. Quei- >,~I 

. 	 r-. '- - T C ti< t. R' Ch ram dar-nos a honr& de uma visita, é a .

)Q(XQXD.I~I~ . .~ ...... " g:~à:~:~~~r~!hi!ri:~e~:: Rua Conselheiro Mafta, 44 (sobrlldoi ,· .,i!'= _..... • ~ mo dia a tarde para os purtos de [I 
Paranaguá. Sanlos e' Rio de Janei- IIIIiJIIIIlIIRBlRõlmI~lIJl'"8I!B••'-·JrI".I'...---------	 It:'I 

.
ro, Re:ebe cargas, encommendss,

Gf\RhOS BUCH valores e passageiros.S -

t 
A g radecimento e Missa Aspirante Nascimento: Chega-

Clara Buel!, fillJos rà do norte no dia 3 de Dezem
hÓJ's " sogra, al!rade, bro p. vindouro sahindo no mes
cem penhorados a to· mo dia ás 22 horas para o porto I.....,... 	 --- ...n.... '.......~fIIl" 1hI..... 

das as pessõas que de Laguna. Recebe cargas, enco- ..~.. rlUUua., ""-1'l1li,,--, ...,,~ 

. enviaram !lores, co- mendas, valores e ., passageiros. ,. RI h{N '-em! ' 
r(,as e expressõe!l de ~ - C ucaa OU AlI cal . 

, pesam~s, ~ aos que anomPII' "Phâl!macia . o .rvclI••umIJfO .. O~Jn • ____ .. 
oharllm os reslos OJortaes de ' • .. ~_Of~..6oq...,.... ... -'--.__ 

. ~eu Ball~o~o eSP«?80, pae;o- so';;: fEstreito] _ ...... ..,...n.,-~.........._-...
_ 
t gro e gepr.()" QARLOS : B.U1Zl-l; 	 Vende-se a bem 5Onld.a "f>bIr. -.....~':-:::-=:;-...:.::-.~

conyld.IIQdo IIJI lodoA pllrl! 11· Gil I.. Intcrn.dOrtl'I" unle.. na &......__-_..............~, -'p %:!,-:':1§!

11i.llrem Il mlu. de leUQlO localld.de e de gr.nde Iv/uro. ...._. _ 

dle, qu•• r ccl brada DI ollvo da vCJtdl, f deYldo a ••~,.,...,.... I ' 

llrfe)a do N. S. do Parlo. Idade d{l leU proprletarl<J, do ..... _. _ ....04. ...... ~_ 
quInta IGlr•. di.. 27 do cor· podes'lhe d dlcu a n.:e.:uarl 11:' ..; .....,... __...10,........ -..••• 


r: ••nlO protector allillt \alo • , r:'~"1 I"eot(l, 'I 7 hor•• dll IIlIbl. ",I 'Idlde. ...::. a ;:::::!%'"'::-::-~"... ':' 
rttMdlo ('~rutlal. E' 41 p~ oral de An~ I~do- Conrf'~...m·. IInl(>cl.,ldll, P~I' Ir (ar na muma pblrml' ~. ......... ~. ___ ................:::: I~~ :.CQ~:. ": d:l:oaatJ~~ Merda elltlldecldo._ ___ fl'. co. o .eu p'rollrt~~rlo, 110 na I ~..-;~. 
C!II 1Il, "'100...1 .flKçOa daa 'Ih, rcllllfatG- AIIU.U Uma Cltsa a rl.1I 'Pttarm.cl. opul.r CII' FIQoI -....-...... ' .........lfi
ru... -A' yeD4a toda parte_ 	 • Blumenau,n. IlJ rllnopoll.. , • ...~.... .... 

Etlrcito 21 de SO'lcmbro deI ~ _............ ••

JCK~CC.C C C A tratar na mesma, "llO, 	 I .....---.-:;.., .....~"*Xa. 	 .---......-~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dl tivo Da•..nçol 
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Casa DaUfa I 

A' rua Joã'Q PintO n° 9 15. 


• ,,>', - =--: 
IJletr-lbue 75 "I, em premio. 


com ~ utfi ofortnidavel ,s<t!i~~en!~.:~e , f!1~rcacaofla 

Dur~1ft~'estémêz 'offerece ~ sua dístinctb fr~e1:ià. 

" 5!2 lxtracçao~PLANO AH 

27 " l1Êd~oY~mhro de 1930i'ãíi~f5' /IOra. ,
recentement~ cJtegailü,.I1reços \:;ue _ _ "18 ~mt1I1«ré.-'20\O premi.., ' jamaIS toréU11,ylstos . 16.000 IJllhtitti8 âi7$lJOO ,-~


Damos a seguir os p~eços de _~l2"uns arti~os como Mt'D08 2S por c'à'íllt;

selal n: Sedas 
 75 por cento em premi..PR~(~S

\- ... 
FllltlUrante de seda estalllpado. ultima moda melro ~= I premie de 
PnlgluaDle de seda 'liso com l,mO~ de largura • 

Sedll mongol o artigo liso mais em moda • 2O$OOú : 

Crepe ,eo1gete Funcez em 10 cores 12$000 2 premio& rte 2:988$ 

CaoM de seda 16$000 5 1:000$ 
Crepe lIIarroqnimliso artigo conhecil!o ~~ 10 500$ 

12$000 20 200$

~[:l:i~~r~:d~mF~!~~::! ~':r~scamisa em Undt>s » 60 lOOl 


padrOes _: . 16$000 850 •• , ~O$ 

Moussdine de seda brlnca, pua camIsas (lU com

binaç:lo » 18$000 800 ::i':n~'ir~8Upr!in?~:: 40$ 82:000$
Tecido finos 

metr. 4$800 1750 premios DO lotaI de. Rs. 2O-i:OOO$ 

Alpaca de stda em cores modernas 4$000 Havendo repetiçãu nOR dOi,; ultim~ algarismos dos 

Opllla de seda em diversas cores • 


Finlssimo linho belga legitimo em cores 

4$000 jlrimeiros cinco premios passal'ào ao~ ll\llIlrros immedill·/1jiiiiiiii.lifi••••iiiiiiiii••iiiãl
Alpaca de seda eslampada em desenhos rnoller 5$000 tamente !<u'perio~es. lil 
AOS • ;}$800 I)s concellSlOnanos ANGELO LA t»ORTA& Cla. i
G(lrgIlUO de seda Como a di'tiin:ta ela.seCamtraia melo linho em cores ~~ A(IDlinjstru~ãt)-PHACA 15 DE 80Vt:IBRO N. 2í ' 
O"..la Sulssalegllima . medica coi..siclera ó ..fíIíI5Il. 
Velludo brocbé 11 phantilsia artigo propno para' Cajx~ postal n. 50-F1orianopolis Ei. o que sobre elle diz • palavra ' .utoriUda do 

12$000verlO » emÍ1lente Professor OI'. FrancilCo de Paula 'Am*rote. cii.10$000 ____
Velludo bracM liso tiacti"imo e querido clinico de Pelor ••• R. 'G.doSal.

9$000Jersey encorpado em cores motlernas .Alle.to que o preparado ·UAL":NOGAL., lor 

Sedinlla lame em ,ores mula do provecto clmir.o Or. Frederico W. RolllUO é
=,......................:
Crepe inglez preto e branco um exccllente anti·.yphilitico e '.'Im o tem pro••do ~.

Merinó preto do melhor artigo pre que o tenho cmprellado~. 

Crepeegypciano proprio para kiruonlls lare Imt » [)/". F-rancisoo de Pa.ula Amil'ranle 

Crepe egypciano para ki~ono~ larl!ura 70 cel_ =I Pelíoralde Angico : (Firma reconilecida) 
VoaI chllom em cores amgo ftnlsstmo O .GA1•• :NOOAL., conqu;'la llilon..sa da 
VoaI chiiom com seda e a phamasia Seicncia é o mais poderoso destruidor da SYPHILlS= Pelotel1se :Sedinhl americanft em diversas corres HKt;U:IIA'I'H[!>iXQ - Mnle.tias da Pell" c de SaDlluc_ 

__ o ~  .. G habil clinico pelotcnsc e distinct9 secretarie do dOIl - Cf:' Com um $Ó Ir ••co do ·Q.lLENOU_U ••• rHeis a 
v to Centro Mtdico do Hospital da Santa CaSil dePossuimos um iormidavel sortimento de voatlS prova d. "Ia lIraDde cSicacia CODIO depurador e k>nico,

Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expende ~Jla porque elle limpa e ex;>elle tedos os humores que enveestampados desde 1$300 o metro opinião, acelca do ,Peitoral de Angico Pclotcnse.· I 
ea•••••11 ' IIImo. Sr. Eduardo C. Sequeira. - nenam o ... ngue e que ,lO • causo de todos o • ..,Ifri

mentos. 5?$GOO . Os resultados ir.equivocos por mim constantemente ob- ' 

:4$000 tidos com o . Peitoml de Angico>, preparado nesta cida- . , O ·(},H.t:Nv6ÁL· tem milito Allnda"cl ..bor.é
Finissimas colchas de seda para cllsal • uma 

Colchas MlllaUllO P"I a callal em. todas a8 cores: complctameule illoHen.ivo ~ abõolatam<Dte Í3e1llo de
Colchas brancas para solteiro teCido em fustão • 8$S500Ii degoarsob a a~ suas virtudes thcrspeulicas vossa direcção, levam-me espontaneam,ente à pre e a aconselha-lo COD- '!, .ii,. ALI:OOI•.

52 000 fiante em todas as molestias do apparelho respiratorio EACODtr~-se em to<Íaa.. Pharmaci.. e r>roa",itn _~~~~la~~I~t: ri~:oq:r~r~~oc~~~ ~:ver~~~ largu- : acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua seção exerce·r,e arui! e da. Republica. Sul-Americanas. 
ra I m,5O metre 12$000 de um mod,!! tão efficaz e prompto, queniio se deve hesitar ... : 


Atoalhado meia lariura I m.5O 6$200 em p~el~.ri-Iol a qualquer preparado congencre extr:mgeiro. 1111 : 
 ~. 2 AM. Apr_ D N. S. P. - ~11 .·2]1011917 
Atoalhado branc" e em cores lalgura Im,50 » 3$600 ApreCiador das suas quali!lades balsamicas e sedativas, . ', 
Linho branco largura 2m2. artigo conhecido • 12$000 estou certo de que o vosso elCcellente .Peitoral da An- O1••II••••••à •••~....IIIiII.!IIi 
Cretone lapa a melhor artigo larg. I m50 • !~I ~~~?s"a ~~.de merecer dos collcgas a mais largl!f vIII- 11'~'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimeus 

I : Cretone lapa largura 2m » ~uvv ~Iotas, 2 de Setembro de \g22.
Marlm miss Líbano igual ao extraageirc.. Peça 24$500 (Pirma reconhecida pelo uotarlo A. E.Ficlrer).
Murim SAo Jorge artigo sem goma 

Marim Lydia marca conhecida (Reclame) 
 ~~ Exigir o PelI.,.... IIIU hlltnse 

Alvejado Virgem peça de lO metros ( o melhor Licen\'a O" 511. de 26-3-91)6 


artigo 1I $000. ~eposito gelai . Drogaria SEQUElRI - Pelota" 

10$8001. E.m CUrityba na Drogaria $iegel ôi I~tzel, Minerva, Andr~ -li
!~::i::~ Ó:f~~~r.::i~~e~e:u~~~~onhecida • 8$500!S dO! Barros, etc. Em l"lorianopolis' Hoellcke. & C' Rliu, : 

Panno para coleMo largura l,m5O (Pechincha) '3$800 O IIno Hurn &I Oliveira. lIodolpho PInto d~[,uz. VhJ~3'Chns. ' 

Chillo estampados em desenho!' modernos " 1$600. tovam d~ OliveIra. Em Ju'rtvlllc: Hennque Jordan &: C. 

Guardanapos para jantar Ouzia 
 14$000 etc. Em ParanagulÍ Alberto Veiga & Cia., elc. ' • 

Guardanapos para r:,á 6$500 Q ..


••ct.O..~e,lI$a••O....oOO••• 

Tricolines, Zephir e Brins 


finissill19s tricolines de linho e seda em 

bellos padrões melr. 8t:500 


Tricoline de seda America padrão de seda 4~000 

'Tricoline de seda Bangü artigo conhecido 31800 

Tricoline d2 seda furta CÓI. Grande moda 7$500 

Tricoline de seda Paris artigo superi('r 
 3$900\
Tricollne mercerlz8do em cores garantidas 2$900 

Tricoline de algodãO em cores firmes 25200 

Zephlr Inglez legitimo 
 1$800\Zephlr nacional em cores firmes 1$400 
Zephlr America em padoes modernos 1$800 Não se af'flijam: Essa tosse vae 
Flnlsslmo brim de linho creme para fernt>s COrle 30$000 passar em 2,1 hora& com o milagl'8Sú 
Brll!l branco melo linhll para ternos metre 4$000 Peitoral de Angico Pelotensc. E' umBrim pardo collegial do melhor artigo 1$200 porrete. A' venda em tod a parte. 

Armarinhos e .t. rtií!OS para homens I 
Camisa de trlcoline Inglesas 


corell (Reclame) uma 1:>$000 
 ' 'Camis4 de tricollne Rayé artigo muito cu- IF-~1i~-- --;-- --------/ 
nhecido 13$000 


Pyjamas de zephir com alamares de seda • 13$000 

Flnisslmas comblnaçoes de Gravatas e lenços • 11$500 

Melas de seda de lio duplo, lindos padrOes par 3$800 p:A 
 Surgia á vioa e jàpadecia
Melas fio de escoda rajada. GranJ~ moda • 
Cintas de seda 4$000 NlREPUBLiCIl OftlfNUL DO UIIUGUIY2$4001 
Lenços typo pyramide inglez duzia 16$000 o Sr. ericni:i,Jo deI Rio. Deidente no Departamento 
Lenços brancos meio linhO 13$000 de T "'J,'",embó. 8.. " ccao diz: ·' Declaro que minha Ii- k51 
Col1.-rinhos de puro linho um 2$500. Ihillnl !Via,i. ConcJiJ•. de 3 112 00110', solfreu de ~iDaz 

,uppur.ç~o AU'" ouvido, d.,.de • edade de um lDez. De-

Armarinhos pois cJ e recon ef a div'!'TVOS medlcos e a muitos OU1l01 le


SombrInhas de superior seda com cabo volteadll uma 37$000 ~Il"'o, sem o I\l~no' r~,uludo, ~I-a tDmar o ' G:Ü,ENO

Sombrlnbu clfm panno ~uperior • 12$000 GAL:. e com um unir.: o fraiCO desse santo remedio, a eft"" 

SonIbrlnhall ,para crianças com 'tecido a phantasla» 8$500 [ormidade de que I"no ..mente Iof fria minha filhinha clc!3p
Cllh:al8Í 'Japollêus Ouzia 9$000 p;sr("r:eu compl~la~t,: l1le. e.tando eU.) hoje. rebusCa, Rlais 

GalUtrll ' de :finissimo cromo com alça uma 23$000 xperta e f) incoromooo·. ~ sem menor 
Carl!ririí.:Jde:éouro • 1-4$000 (Fi,,,,a reconhecid.). 

\ 'M, ~1tI~ól08 a :attenção da nossa freiueda para o nosso gran· n~o .ómente depura revi O ·GAI.ENOGt\L. como 

,~:~;Sl~;~e melas 'de 'seaa' que estamos vendendo p(lr , preços 
' 

R"ra o sangue. ""pene" 0' lumoreo, tb~ j~ca o 0'111..;.1110. 
O GALENOGAL ,)oi o uDico c1"$ificade na Exposi

.,.; ," 'AjI'proVeitem lazer v08sas icompras ,.para as ,proximas les· Çf,o Int..nacional dó Ceiilebal'io, J <"mo -- Preparado Sei· 
:!rJ~~!di' me;cadoilii.,? de' ! RraD!!e (ii~lIIdade e, por prefos " entifico - e preRli~do com - DIPLOMA DE ,IIONRA. - : 

~ i,tincçoe. esl••. que , nennum"out,Cl ,depuraliv() ,;, obteve. ~- ,; 

R.n;:;l,l'~;Dl ~lÊ·À'!rf:~rm:cia. e ~ro~.~..~ ;, da B,.,,1 eOASA D.IiR~ 
R\'nr. P. N. S. P. - o. 2U-·21IOI{,17 (N. 3 Ap.) ~;tJ'A J O ÃO P3:NTO N'" e 

.~N. B. - O'trUlt CIN _I li vada, ...10 feltu exciaal..o 


..,. a llDlatlro.. 
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~ma ~1i1l~~uiata gtD;;'~;~g AD~JJ1 DE 
:;rr 9 a Q~, d,.lU) 20 IID

~G, " ,e ,',c,e", G ~~ ;;'/Of::::::'.'~:;';:'~~/:~ 1m ,~.,ti " .ot:IC3C!H3Q,", ' J:: ',: ' ,/'AZfM ANNOS HOJE: lI • ...a"". ,"" ~g ,iSras:t Maria José dJ. Silv,J, ......-. nn/a lira, - IW

J:,ui~~z , J. ~Cl~~t~a ~~~~~~~:d~if~~O:IÔ~~~ ~~~/:::::r:i'i!!:; ~tOd!~tiu~::':,i~I~~~!.~=:"Iv~E 
c , r. I """ , :-, I~' 't""'" ,', ,-, Stas: Hilca Senna Pereira ~:~n~~fi;ll; ':(J~:;: :: D~rteo~.:,. ~~:.:: ::-o::'=:o,C:~:·~=orno la ou ao Jorna 1,S. a,o'vene· 1!!;;doT,~.~C~~~re<;a'J'~inÔI~1~!- fluminense, ali:àndo'fVId~~ .0 lo,t~ comndo a cmpu· com oito comp ablu, ....

rando 'anCião . Ir.Ydi~ Criba~i;! Olg~.Oliv~ira.' , fia Tribuitâ "siii!ftil/a (rJllrtl nh.r ar .. pl!l. lab'l[rid.d .. 26., 4a.. 6e. 8a. ~poe-
'3 <In ;iestSeam npa f!o·' e. anF".j.IQ~' N" d' 'ft~" A '0".' :olh" f.~n"dQ· Srs: The~l11s.!.ocle~ SIlva, Alvaro MoonrtdaelnveardnOe,' neo J"I· ar~l ' daC:~V~" eaCAo o de !~.ddoec.th.rlae e.. ft·

- '" ._.._." - ~ la • u~s._ ...~s. ~~"u,r <) ~_ ••o ..~". _ITO I P. da COSIa \..ald.lra, P"dro Ta- . ....no r_ ,.raa.."aaee., 80 loCaiJ\ 

pouco antes da chegada do g~. :earen.se narrou pormenores da vão do Nascimenlo e Alfredo piscopal da ' Lapa," de quI: 1864, sendo um O iWmbro de 686 praq... 00 P...... 

l1~ral Juarez Tavora, a esta cap'· 'nfancla do general, que fez os Tinn um dia dirigiria'como reitor, cb.madl. ao ••rvlqo acU.,o li porém. dlt·1tOI o .ulor da 

b!, de legresso de Selem. um ;eus . primeiros estudos na cida- . .o podre DUártr 'M,ende$ de ':, Guarda Naclona) o em Jaoel- HisllIriil Üllh(IJw_. 16 .,Ie
r~dactor do cPo.vo. enheyistcl, 'je de Qu~xad~. ond~ cursou uma Deflue hoje o anniversario na- S. Payo cónqllistbu', pe(old: lI r~" .• egul~le creadOAl OI cor ram 280 praç.., lodo muU.. 

o co:onel JoaqUIm Anto.mo dI) ~scola_ pnmana.. MaiS tarde. Jua- talicio do jovem Francisco LeJis len(o oraforio que " (J'fiiera pos:dê '~VoluntarIOAl da Patrla. d"lcrtado. 

Nas~"n:nto .Tavora, pae dochef~ rez fOI p~ra Cidade de. Cra.!(?, de Assumpção, filho d~ sr. Le- t'IIudo dos que haviam ((}/l- <,~. ,8 Aés8~ '1ÍI %, por lolel .. - A 21 d Jllabo te"e e.e 

;~~~;u~~~~r:~;f>i~~o,navi~~~pe~~ \~Ji~~~~ra~~d~~~cC~I~~,~ od~~~ lis Alipio de Assumpção. ~~j:/~~oVi~ ~~iJ~ta~i(jt:~~ ~~:o~~;::~ãEn~°Ílr';~m: eo!rr.~ ~~e:bO::" de:.. 

Ja~~arib<: lvi.irim.afim ~e ~braçal tão ~adre Carloto~ que ~ o :letu.j Viajantes di peritus, tão saliente 10- formava-se o 10. Corpo de ~r.ltaJ uma b&ndelr. aaoM' 


~ell~~it~~I~~~~o~~e nao Via dcs- dlr_ ~~rs1~~ C;!~~~;,a~ '~~~cll~f~ I Sra. dr. Cid C~m1Pos ;a;it;:1~ '::~:;gaS:~~ ~~;7:: VOlu,~~~r~~~ic~:v~Ii:'~_~~n'lJ ~;~~':da,~~:n!~~:•.~~ 

o jOIl!Jlista assim relata o seu de policia do Districto Federal. P~'?ccdente'da c~pltal da Re· cOlljerido por D.folÍo VI. qu~ a mOCidade catharmenst;,dad~:nilP;~;il.it1rra MUAlelpa" 


fflc<'ntro com es;t' ancião, auste- Neste ponto o coronel Joaquim IJl~bllca chegou hOJe a esta.' ca: A Bibliothtca Nacional reSidente na Côrte. umap~r; ~;, Multos ,' 'C016iiOl d orl lU

10 typo de pltriarcha senanejo. Antonio disse, rememorando a pltal a~()mpanha.d:1 de sua ~rma rOI/uIva-lhe as orações sa· tc estudando e outl'a empre- allerbil, recõnlíe cldCNI , .0.,. 


1que aliàs ignorava eslar falandu Iiniancia do iilho: S~!!hOfl"ha Oth,h. O'lrofalhs, _a cras, qlle lemos e IIOS fel/a- gada no commereio. seoUe! patriaad·ojitivà . orraaluram 

a um homem de imprensa, cujo - Era um menino muito vi- a exm~. sra. d. Olga 03'ofall.ls I ral/l a propõr o nome do c- reeera para seguir para ' o uma disciplinada leKlio e 

ollj~c!ivo era fazer uma entrevis· vo: aprendia as licções em um Campo~, esposa do sr. dr. Cid mil/ente sacerdote para pll- Paraguay_ ' p~rtirRm C,6iíl'fO 90. de Vo
la: minuto. Campo;. trollO de IIl11a das cadeiras Q~ati·o dias depois , grande h,lUtarioÍl. :sob 'O com.aado 


_ O coronel é ainda um ho. -Os estudos secundarios. Jua- da Academia Cathariflense multidão. com a banda de do tenente-coronel,,: Joaquim 
mem forle:!la SUl physic nomia' rei: ~avora fez-los em fortaleza. Corone! Osca,r Ba.rcellos d;: irlras. musicll dO Batalhão do Depo- Cavalcante '<dê " Albuquerqué 
moça a gente vê lo~o que o se-I ~qul fez l?S exames. preparalo- Da c~pltal da I,e~ubhca che- E' IIIll nome aiflda pOIlCO sito, dirigil,l·!le a palacio, le- Bello. " 1_" """,','1,: 
nhur é um cidajão bem diSpos- t n?s, partmdo, depOIS para o gc)u hOJe a esta. capital o sr. 1'0- fOlllu:cido CO/110 o é do dr. vando no governo provinCial Faz hoje · 65 :;.anno8'+qUê' 
to e alegre - disse o redactor RIO, o~~e ~e matnculou na Es- ronel do ExefCIto Oscar Barcel- Luiz Carlos Muniz Barre- a sua inteira solidariedade. essa força formou no"Campo , -' 
do 'Povo' apbs os primeiros cola ~Ihtar: _ los, .~ec ('m-nomeado para o cargo In. o primeiro mtharif/ense De uma das sacadas. agra- do Manejo. . dééfilándo'< pela , 
cumprimentes. . . O Jornahsta .evocou entao a de alr~ctor da E. de F. Santa formado pda Ullillersidade deceu o presidente. rua Augusta até 'o :largo c'do' 

- - Nada menillo. Isso, sâo bon.1 figura de J?aQul!" Tavora, o bra- Catharll1::!~.Blumenau. de Coimbra (' depois lellte Humando ao palacete do Palacio. ,,' 

dad~s. Não seu lã tão forie co- ! v,! rcvoluclOnano de 1924, ~m de ltistO/ia no Col/egio d.os marechal Guilherme. a multi- ' Nesse dia 26 de Novembro 

mo você diz - repJicou o coro- i 5.10 Paulo, onde perdeu a VIda Dr Iv" '~ J" ArnuJ'o i Nobres, em Lisboa. dão a~clamou o catharinense juraram 'bandeira•• ,entre ou: 

nt't Joaquim Antonio. !na lucta por um Brasil melhor. : !. ~n~ !lU H fi Cumpre-fIOS reviver eSStS d~ mais alta patente do Exel"~ tro[l. Guilherme Holrman. ba

O,'_pae _de JU3rez Tav.:tra, com : °entCa-oor,oneCsJteJoraeqpUarimo: Antonio fez, I 
'I 

homens lIolalleis, principal- CitO. rão , de Seckendorlr, Arnaldo 
_ .. . f [)VOO.ADO I II/e/lte porqlL<- aqui /lasc('- O bravo barriga.verde in- GrosscÍlbacher, Augusto Per
c~ ~t:US ,,7 am.1ils d~ e.:lade, ~sta· _ Quinzim era o mais estu- I .-1. '"\ /'am. corpflrou-se nos msnirebtan- suhn, Carlos Siebert. Chri8ti~ 

va deal1t~ do ]ornahsta, e linha dioso, mas nas lições ninguem I Acceita causas, cíveis , f' bem de esperar que. tes e com elles percorreu as ano Lucas, Chrlstillno Krügêr 

es~e asp_cto saud~vel e sympa- vencia a Juarez. i, commerciaes e cri- I qllando surgir a Hevista rURS da cidade, que vibrava Chl'istillllo Müller,- Emiliô 

t1I!C~ d.?s ser:anc1os ."cearense~. Depois, na mesma ordem de : minaes, nesta Capital e ' daquella Academia. sejalll delirantemente. Odebrecht, Eugenio KurZ 

Con,t'hou ell_ qU7viera especl ' evocações, relembrou a passa. ' I I publicados os trafos biogra- A 17 juravam bandeira os Elias Müller, Ernesto Richter: 

almt'n !~..a esta c;:pltal para abra· gem da Columna Prestes atr~- 'I em Qua quer comarca I phicos dos patrollo$ da {'- primeiros catharmenses Vo- Guilherme Gross, Frederico 

çar o ["no qu,er Ido, em que ha vez do Ceará dizendo que lua- do Estado. gfi'gia compal/hia, e então luntarios da Patria. Kriiger, Henrique Lucas. Ja. 

nove 3!1110S nao punha os OlhO~' I' rEZ Tavora ha~ia encarregado a IFernando Machado. 10 :, apparecení o biog-raplt<1 do A 4 de Março embarcaram col> Jasper. João " E:esch 

EstJva em casa de um genro. e, Luiz Carlos Prestes de entregar Tel. 1265 ! monsenl/Or Duart" Meudcs no vapol' Cmzeiro cerca de Wendel in Kraemcr, " ,Màthf~ 

e1it~bolan~~ a r~lestra, o ve~e- a sua carabina predilecta ao ve· de S. Payo. 300 prnças do Batalhão do Meyer, Germano Eckêlbélg 

rall o !1nclao a?~ com Il'Ulta Ihinhc saudoso. Luiz Carlos Pres- !,.~ U· ",' Cantú-mirim DepoRito, na mór parte barri- Guilherme Miilber Miguei

~oqua:,dade: famlharmenfe, sem itS não poude, entretanto. fazer bI. a . ~~nnrl iva glls-verdes e com eUea segui- Riegel, OUo Lobed~n c Fran
::tusP~ltar um momcnf~ qu~ esta· . a ·enfrega pe~soalmente, por se' \IIfJl'U 'li ---------------- l'anl 200 guardas nacionaes. cisco Ewuld J. B. 

va a ,ratar ~om um Jorna!lsta, !1 iter extraviado o port:Jdor nnnnlllnda"g em lIin IOl1é 

quem por 155('. mesmo fOI facll lque tivera a missão de entregal- l'nl~[ ~U U Ilu II SUbSCrl'pça-O PesllJ fpalKlfll11i IIH 
pJOlongar a palestra. _E, conve.r· a; mas o commandan!e da fa- Fuiehól Urgente U U~IGf, ,.1

salll!o o coronel J"aQUlm AntoOlo mosa columna em compensação . () V~ndc-se lima opllma proprie - snm.fll" 

n31rou factos sem qualquer re- d "I' h RIO, 25 Condor O resultado dade IId Cidade de S José ('om Fica aberla pelo .0 Estado. UII 111ft 

sena, cum sill'jllicidade e clareza ;~~ c~~a~~nave~~I~b~; ~~~::~~ dos jogos realizados domingo aglla e esg~to. eS;J~çOSOS "po. uma S~StrjpÇão em benefiCIO da Devido realizar-se, amanhã 

verdadeiramente admiraveis; de Campos. ·passando pello C~a- ~~ic~~s~~u1~~~: S:~~i~r7s~v~~n~ sentos e cxccllcnte porto de mar ~~:~ ~. sAI~n"l ~Vl~1 edt tuz; uma glande manifestação de 


- Onde nasceu, coronel.. . rà presenteou o pae de Juarez Americo. 2x~: Br~s il X Sirio, 5x4 para banhos. f . a . en or n ,.3 n1( ti. ';z. "preço ,~o sr. ,dr. Nereu Ramos' 
- Nasci no Jaguaribe Mmm co . 11 Informações eOn1 o Leloeiro enda p,0r um proJccti! no dl~ _4 ftcou adiada para sexta-feira. ás 
_ E o Oeneral Juarez? - r o ser efroprt',0 cava 0_ Bangú X Andara.hy, 2x1. Franci3co Medei ros. e fallccl da It r) dia 26 de OUlllO'O. 20 horas, a' Festa do Cigar- t 
-Ta"!bc~ nasceu lã, como vor~~~~~I~ ~o;~n~eJ;a:~it!~al;~~ -- «o E~t~do. 5.000 ro", organizada pelo .Cen-'" 

os demaiS Irmãos. Nasceu na tonio do Nascimento Tavora res- 2tâ~iz~~;~~;tes~~~~d~::~~~~: ---.--------". Agoshll110 A. Bezerra 7000 tra Popular- em beneficio do 

Fazenda do E!'1bargo, . que fica pondeu: A~sembléa Oeral na F. C. D. em J ~m Anonymo 2000 conjuncto de musicista "!1:aúchos ., 

Ires leg~as .acI l!1a ~a VIII;:. O no --: Co!"o.das outras vezes, fi- que foram discutidos varios as- A revoluç' ão c- ' . . .. 5.000 da columllado sr. corom:1 Ama-

m:e~cl~'cf_o!o~~:.mao maIs velho quel sat~sfelto quando ~ebe~tou sumptos. Enlre esses um que ' ~~:~:~~~~od~e~~eY~o. 50.000 d~_Massot. 

q .~ ': u. _. o "!ovlmento, apesar ac ja. ler int~res~ava ao Extenatu f. B. c. vicforiosa J .. M Ali 

- Quer dizer o prEslden,e umJllho mo!to na I~ta. Disse filiadc aquella entidatle dispor. Jovmla..no . on50 2_000 OSft lIl!pDlsn CIIIIIH 
Fernandes Tavora? . _ entao commlllgo; .Delxa Juarez tiva, ~esultando disso e pelos oão I~orlêa da Silveira 2,000 • nr UI" 

Ih;;r~ll:m~~~i~e~:~~.~~eh:q~~~ ;:~~h:~dfr~\~a C~i~~~~,.ap~~~ ~~t~ ~~~v~sre~~:d~~a~~~fe~~~IiC;;~: Am~P!ha hopol[8 de um ~DUD ~:I:~!"pa~1r!:ôj~SSenhor a ~~ggg 888U1B PIRD 8'''I~ 
I~ ,,_el.a nome estrangeIro, mUIto lU.do errado no Brasil, onde a mio do seio daquella contrala- "De se lI~epfa Um cathollco 1$0001 São Pllulo, 2'4~A Delegacii 
d.flcII pala os matutos .apre.nde- leI ~ a vontade dos homens : _. dora dos I'sportes terrestre nes- 11 Som ma ;-8000 Revoluciodaria do ,Ordem Poli. 
rem_ Mas Fernandes Imphcou, Deixa Gue elle lute 11ele BraSil.! te Estado. Recebemos da «Livrarí2. . rica e Social. " dirigida pelo 
dlzen.lo que Juarez era o nome DepOIS, evocando novamente _. -- Zenítl1" de São Paulo, coronel Cicerô Costsrd, , re· 
dé .um g:-neral muito valente ~ ~avora , o filho morto na rebel-_.__ um volume com o titulo DI!Ll!l!nCl1I RUHILfllR ~elteu hoje. liara o Paraná o 
mUito bngador - e contou I~ hão de São Panlo accrescentou. ~ e sub-tl'tulo aCI·nla da 11 111111 11 H sr. A,rr0nso de Camargo, ex
üma hi5toria muilo bonita. O me- - Além disso, Juarez fez mui-~ . . lnspectoria de Vehiculos presl:lcnte daquelle Estado e 
n!no.teve mesmo de chamar-se to bem em se metter no movi- ._ auton~ do sr.Sllvaquarte, Aviso seu filho Pedro AlIpltl de. Ca-
Juarez. De ferma que agora, de- mento. Foi esse o pedido que CINE VARIEDADtS narrando o Que fOI a re- De ordem do Snr Dr Nery m il firo. <' .
pois da Revolução, 56 me lem- lhe fez Quinzim, na hora da mor- H?je ás 20 hO:lI:s o cinema yoJução triumphante em Kurtz. Delegado Àllxiliar do Es. Foram tambem ~nvlad08 pa. 
bravam aquellas palavras: nome te. Va.rledades exhlblrá em uma 74 de Outubro p p tado chamo a altcnção de todos ra o Estado sulino . o " major 

, de um grande general. O coronel Nascimento affir- uDlca sessão os dl'amas "Som- - , N 228 : . os ;rs conductores de VehiclI'- Manoel :,\breu e MariO Palha' 
Poucas pessoas nãoconhect:m mou entretanto, queemborafos- bra da Vingança" da Univer-. la,S pafl?l.ndasl.que los, d~ qualquer natureza para mo Fabl!,/ anti,lio~:. ~,'!~,!I.~à:t;e8 

.::om certe~ a idad_e do General se o seu grande. o seu immen- s~l com o cow-boy Jack Per- cQn em o re en o _1vro os itens 5 e 6,00 Re 1ul;mento ~o gove~aador}ep,~~,~; · ", 
Tavora..Nmguem Ignora que el- S? .desejo, !,ão !,!creditava a prill- nn e ~ celebre ~av!ll\~ Rex saç' r:arrados vanadQs Policial do Estado. em

g 
que são Como ,ch~rt:l . ~ a ~.!'.c,~!!~'. ~,1J,~ 

, le é !'1UltO moço .e r('pres~nt~ Clpl~ na .vlctona da R~vol.Ução, e o AU~8lI e hgelro ' com eplsodlOS da revoluçao obl'igàdos a conduzirem seusve- os levou ,segli~u< ? [.~>aJprs~u~ 
perfeitamente a mOCidade br~stlel- A~slm fOI cnmextraordlOanaale- Jack HOXl!. O todos elles ducumenta- hiculos com a , marcha regula- to Perelra. 

"ra; ':,Ias poucos possu~m mfor· gna .que recebeu a noticia alvi- CJ NE IPEAL dos menta r e gaardaremás ruas quan
,maçao exat3 s.obre .a Idade do çarelr~. E, ao recebei-a, tudo lhe O popular cmema da rua E· . t t I· .to as subidas e descidas, bem -------.-"''''-'=~ 

c~,efe revoluclOdano. do Norte. parecia um sonho. E concluiu Conselheiro Mafra focalizará sse In eresan e .Ivro como a todos os chauffeurs de 

Orãi 'o coronl'1 JcaqUlm Anlonio textualmente: hoje o grande , film da Para· acha-se a venda nas hvra- praça a obsevancia ao Ar! ,74" I I IIIIM'I 

aff'llnou ao ~edactor do cPovo- Fiquei tão sat.isfeito ' e ~mocio- mouDt "Symphonia do Jazz" rias: Central ele Alberto das lnstrucçõés Regulameniaré~ ' . 
 _.1
qut' o seu ftlhoconta_menC30s de nadlJ,.quepas5elduasn?ltessem com Charles Rorgers e Nan· Entre's &. Irmão e ina paÍ'a:~ oSerVié;odeTrai\·sitoPUbli:' hI~'O' 25 (Colldor) - CorrI. 

42 annos, tendo naSCido em Ja dormir, cllstando acreditar nes- cy Carroll. , Livrari a Modern~ de Pas~ co;;';," que' são obrigados ,. ao ' Ii ~hldof.m.al. 11001..., COIII 

oriro de 1889. ta gloria. , E'um bello mm e de grande - I S · ( 1:. fC:-l'h uso M bont'b. ;,,' • ao. ....rd.d•• q.. 110" 


•_. "c, ' monta2em . ,," ,coa . Imone ~"' . ! .0_ , o. infractores seria punidos comotarlo a ••r eatrip.. .. :. I F , . ' - ..--_'" -,"" '. ' de ôICC'Ordo com o iíItsmo R •• cerc. re••,.•••01. .,Iate 
" _ ,~•• ,:. ,' . ', ,<" Ficaram addldos 1~lo, cp .oDdo oIto d'.'IIODulo.. O. 

/I :' ft '8 11., 'F_Di' "dI! ' . ,: II"nu!!u:!ll,m, n BnLBD~!' Rio. 25 (C'l11dór) ,+" .\pre$t'tI. 'r<,r" upo de .. ~1i{;,'~25i~ NOVt'mbro ohamadoa hUh••tu &lU". IDI·
" •• I L...,.. IIIJ· • ·,1 1IP1IHOJI 11 ,', tacam-se ao 'miniiõlro' ~da Guem ~ de 1030 ' . ,< 01.....0-' co... r.ro,.. -... 

(Rit· Mod •.) o I{cntrats Gil .\lmrid.. ~ courO .MOI/li J. D/tu pGlltaD' • • do. alJlld~ oHI· 
o ~ • • rwtdo Mrdtlro<. Maximino Bar. 'MPKIot do Vt'hlcuios el... a IIlIIp". do Bx.relJo. 

Rnlld~ fiO proll1mo dia 11. do corrt'ftlt." IG, lt2 ho- !'dO I! Monttlro de Bacro. que -0- E ctlzom quo b. lIIullO bt. 
~, em tIOS$O Ttmp:. . mala uma ~:. 1IIIIl:· tmho o pr1r:1!f dI! fiaram lIkIido.. • Vende· se um com- lblte .ul a • r ••',.,.... .. 


c<mYid.r , lodo. o Jlr . . do quad. . d«I. 011:. t' • 00.... O· : . pletamcmle novo. o - p.oeallllla ..,....• • 

C~:. Rf1I'en~çJo CaJbarillt'n~. para '&I~tí~ a t'.1a crrimo- f- r.. Are.uu 4aa ,..._ A' tratar' rua 80- ~rlA~= ao ~ ,.... 

n' }:. v:. P:. 7:. urtlI =-N~:=: cayuva n. 60. =:Jr:.'\uL~ u... MobIIJa d. JICV'IId. lia >-

Sw:. .',,__---____-JI "'_________-'If.a c-.tIttI,o Matr. •. 1Ot. 
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