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Um~o.~11laiores o Espirifo Santo O coronel João Alberto,1 Contlnúa p:eoccupando
escan~~dE)s em deploravel D t-	 ." f 

Rio, J2 i<Yia :i~€e!e~): - o estado os emocra ICOS e lIluropa o per goso
"Diário Cancea- pubha o W- h 
1u!~e~variasvezes,demoa'-lra,!o~~I~~r'ó:~l~~izT~~a~: O Communismo 	 P enomeno 
trainos ·o·Preiuizoformid!,vel ·qoe ~~tariod..sfinànçasdo ·goyer-	 f\ Lig- d-s n rn"s 8" "stud-r 
trouxe aôs ' nossos commercian- no provisorio do ES(lirilO Santo, . '" -0- U U 11........ V ~ ~ u 

tes indus:iiaes, proprietarios e o qU:l1 vcio estender-se com o sr. Rio, 12 (Via aerea) ~ A te. l' vllT)(Ul. Mo 01111 • Ju.tI- int2'~SsadamEnl2 

a todos os ..cidadãos reside~lIes. q~tlllio. yargas sobre a situação de .· regress~r a S. PUII!o, o fjtll. BJUxtllas 12-Conlin".m I í"~UJ' o C'Spinto M 

no Rio, Nicteroy e Pctropohs, c frnancelra daquelle Estado, Que, coronel Joao Alberto, Illlvr. . . ICdckntC'S mortan oceorrido$ no val~ do M<»a, prcwmim8 

eseandaloso.decreto instituindo segundo declarou á imp~cns~, ventor fcderal, ali, conc e!;l MIl casas para ?~cranos cknsos oevociros ~i t.xiltentn. 

a cl:trifa .minima> para os segu- não fugiu á scrtedas demaiS um· ao "Globo" urna cntrevl4l1l, .< !,os.sl! ' adeanta~- ..,;que ' em AI~ lIor~, & ~o ck' H~c d.t Ktrct&ria da Up .. 

TOS. . dades da.f~deraç~o, .a~r~vessal~· do~dedestaculnososseg\lJlltcs 'PrlDC!plodeJl\nClrp~ ,em .pon- ~J ptdiu ~oio~mo bcippva que lhe faça dIqar 

~~ conesp..lndenc.a a esse ~o o penodo ma.~ dlfflc.1 e CTi- toplCOS: '..~ to amda nãodeterll!ln~~ol, dados PfeCisos IQbre os ncvotJtOS noo_ qlK ~ 

PrCJUIZO e onus que pesa sobre IIco de toda sua Vida. . ', encetarei 'Q consIrucçlio ,de la" refiio ~ Likt. Clus.ando n I1WrOSU morin. 
as populações dessós tres cida- '. A: divida d.o Estado .ascendia A attltude dos . -' . mil casas. p~ra . operario~:, ": c' Sob p«s~ do . Illlro do Inlnior bdp, 
des, ha evindentemente um ac- a cifra SUllellOr a 57 ".111 co.ntos, . .. dempcrattc(>s ISerá. a pr!~elrl~ etapa. Log(J. sãoeSfor 'a~'se :, ai'ã;(lélnmi Ir a 01L1 <!C:stD mortes 
crescimo fantastico de lucros. quando a Junta RevoluclOnana to- . O Jornalista urnsca, ~.lll, de~OJs, IIlIClarel uma . nova . Exp~rienc'iiis ~'de; rie\.oeiros artificixs.se kilU em 

Isso .".1esmo foi confessado pe- mou cnnl~ do govern~, s~m a:-llllterrogal-O:.. serl,~ e não descansareI até rio;Proségue-se;\ 3ssiIÍl,ccom afinco, para por IOdc>s os 
la ASSOCIação dos Se~lIradores crescentar os com(lromlssos d,- -Que .aUltude tiveram os sen,lr que o problen.1a da Que se aCha; á.rmada a SC.. iénCia humana ~~.~ a 
em recente carta pubhcada no correntes dos processos em an- democratlCos? e~sll, em São Paulo, fOi solu- Slio seria .. " 

-Correio' dT. Manhã- onde alie- d~~ento, c~ qllaes ~Ievaram a _A respostu, mais. uma \'ez, 1cJOnado. Muilas '§ão as hypotheses formulada , po~m. 

gam que o .mposto so.bre. a ren- dlvllla a mais ~e 60 nlll contos. O Inuose fez espcrar: 1\ , d' r - alé agora apresentadas !iaii.Sfez inteirameliie..... POdem 

dailugmentou extrao.dlRanamen- ~.:verno deca!d? lançava ~ãos de -A melhor posslvel, t: to · 5j n Ica Iza~ao . . cessorios, porém não principaes. , . . 
te. . . 1'01°5. os ex~cdl~nt~s pala o~ter que, com..grande surpr a" .do::> op~rar.105 . Entretanto, tendo em vista ointeresse .que,em t~ 0$ rui 

.Ao. ~r: m.mst~o da fazend!ll dlllhelr,?, gasmndo os dep?s.tos ~odos vel'lflt:amo~ que no as PlOmoverel a .syndlcahza- los tem despe. rtado in .. ... ....a.......••'. ....(1...01'cedo.' dar-se-á 'CO.•.........• Ô c ......u... sa. ck lodoI nl
fOI dl!lgtdo, lia dIas, u!" mem.ort- e. cauçoes sob sua guarda, lR.du- ~déas eram .\dentIC1!S, conclu- ção dos operarJOs. Certa- males: . ' •• ..•• .; \ ':;.", _ 

~oaR~~i~~r~~r ~ ·Wt:~~~I~!~~~ :~: o~;h~o~ ~QU~~~~nt::.latpa~~ ~l~~=~t::h~n~l:::j\~~~it:. ::o~ :~~~e.9:e!~:;.:~ni~;~~u~~t . " DfilDt~~[f'sr> da 
dindo a revogação do oneroso que se tenha uma idéa da siluação curavam crear um diss.idlo, vez, desta feita. me chamem A I - . M' a"'ga'' b"e-'l'-a sang" 
e escandaloso decreto. . Idilficil do E.?ta~o, basla ~sc~are- desle!to .ao pr.imeiro cont8cto. de. soeialis~a. Será .uma nova revo uçao 88- ''.;"" f'.. I · 

Ao que sabemos lo,' sobre o cef que a nussao do entrevlsta- A cOiDcldeneta complet de prova de IgnoranCla e todos . . ua D ' Thli!:souro 
assumpto, pedido de informações do consistiu em eX(lor ao presi· aspirações loi tão grunde q ue os que souberem do que se ~ Ri ' 12 ' (Via serei) _ 1 
à inspectoria de Seguros. dente da Republica e aos minis- O sr. Francisco Tvlorato leu trata não poderão deixar de oea ora ha n~ú·to' lem" o se sa bia q

Ora, convem q~e o sr. mi~lis- tros do . ~nterio.r e da f~!enda o un~a moção de apoio, sl!,bs- me .apoiar. Tiv~ o l?r~zer de nolla~aratv ~". govehlo 1\ 
tro da Fazenda saiba que o ms- estado fmancelro descllpto, na cripta pelos expoentes jí:Io ouvir do proprlO mllllstro do sado l'zera 'coiltrátos o• • 1 

pect~r geral do~ Seguros. não imp.ossibifid~d~ d~ da~ Unt3 nOT- pal·.tido fundado pelo . co~se- trahalho, sr. Lin.dolpho ~ollor, UI" li•• 1/'1111 1 escandaloso~. Sflbe.s'é ..111tem mdependencla moral p,tra mahdade relahva a Vida econo- lhell'o Automo Prado; a ml~a com quem estive, hOJe, que -11Ii I!I DI e A Es uerdll> dellUlI 
julgar c informar O assumpto, mica do Estado, visto que até em- admluistração. promettenClo minhas idé&s sobre o assum- lIIa I-GllI ~es·acadaw~n'c ue a ' 
pois até subscripções, jà and?u prestimos Jlara amortização, com uma collubOl"ução patL'iatiea pto eram de todo proceden- _ do ~inisterio ~~r~renle : , 
r~en~o, .entre as ~ompanh!a.s a recei~a dos impostos relativos e fazendo, .e.gualm. entl', yêr teso Já comecei este t~abalbo Rio, 12 (Via aerea) -- O deates ~scandaloll e.Li, 
que ftscahza, para ed.tar . um h- ao cafe. f~ram elfecluados sur- que o partido delllocrattco crellnd? o promptullrlO dos O governo Tesolveu extin- pletamenle esclarec'd.. 
vreco ~a Sllll lavra, com Interes' gindo dahl quc nenhuma aífeca-I sempre se bat.crn pelos ide- operarJOs. guir o jogo de azar, scien- vendo porém uma loutra 
sante t.tulo: ~Palavras de bem dação póde ter o Eslado por aI aes_ dos que fizeram a ~'evo- - ---------- tificando o chele de policia ' es"e~dlir-se que ó 'ec.: 
e de~~ncordla-. ._-._ _ gum tempo. _ _ _ __._ luç~o. Dean:e rless~ utlltu~e " • <';; , dessa reso'~~ão . O 20 dele- depoimento de Oscar ~mll

elPartiu-se ao meio lou\a:v ! que someu~~ podl.1l rlmlt6{aO .':lIlIft~IIZa"Drl gadu auxlhar percorreu, Iprp.st:l.do .na policia c " qConversa entre duas centl'lblll!, . para _ faCilItar ml- I U, ng ~lll' a honlem, lodas as casas de ' Item enorme valor diz"'aqu 
. um vapor senhorinhas Inha .aúm~lllstraçao, nada. pro, Rio \2 (Via atrea) jogo e diversas sociedades, la deleg. ado brasileiro i 

flUme, 12 - De regresso de _ Tu ostas do Paulo com mett!. Disse que accelta~a O'· ·t· da Edu- dando-lhes conhecimento da Londres que o sr. Octa:, 
su~ viagem onde levàra passa· aquelle gaita chapéo iuza;ca? ~e bom g.-ado a collaboral(ao I - JTll~IS 10( . (1.' ._ delibera,ã!,!" moralizadora e Mangilliéi·ra , uilo~ .des'illy.,.; 
gelTOs para um Congresso de - Não fall~s assim, J\-\aricol3. ~~p~fa4,a" e, -oomo - \1 ,y9-H~ Caça0 I esc veu Im!" fazendo seMir QUo: a acção nllei\'os publieos porinlern:
Ca~ponezes, o .vapo~ cTapola> Qlie'lllnia pessoa com o chapeo? clpal esc~po. era ~dmlDtscrar I tar a quatl:<? o nume- repressora da policia co~tra dio da contabilidllde do I 
partIU-se ao meIo proJectandc ao - Muita cousa. O chapéo faz e orgall1za~ o Eti~a~o sem ro de certificados de os transgressores serà ngo- lDaratv mas ~acllva da, 
mar sessenta pessoas.. o caracter Torna o homem ele- preocc.upaçoes pohtl~(IS, es habilitação de prepa- rosa, sem excepção. As ca- para ã' capilal inglesa e 

O mar n~ta ?CcaSlão. mos- gante, O .:neu peqzU!llo só t;sa os colh~rlR de preIerenCla pUl'll ratorio5 de Que trata sas que não re.peitarem a.s nossa delegacia tazia a 
trava-se mUIto agitado. p<)IS 50- chapeos marca Brulleto e Cury, Ol" <:argos os m.embros do . t d ' t d ordens serão fechlldas e fl- messa. Parece que com ('i 

praV'l forte vento. que vende a Chapelaria Xavier e partido democr:bc~, .mas fa- O. !.ecell. e ecr~ o ~ carão çom senlincllas á por· processe o sr. Octavio MI 
foram somente encontrados fica lãil lindo e tão appetitosn zc~do de:,de 10.,0 ve~ .. que o dlspensd de exames. ta, sendo presos e p roces- gabeiru laogrnva profuol 

até agora Ires mortos. se~do ue as ouiras raparigas querem mais up~~x~na~o, pollllc~ de- sados seus dirigentes. mente o l'hesouro. como 
de~tes duas mulheres, e tflnta '~or fOIça conququista-Io. ve desplI-~e dcs"a qualidade --.-__________ A ordem va~ estender·se lá sendo aIFora averiguado. 
fendos gravemente. S ' . I· X . quando eXI)['ce UIII cargo de U d V' d a todo o p<liz. . - _ ...---=--.---- 

Continuam os !rabalhos afim . o m-rece e og.?S i'!. srt, li a administraçfio. Assim o parti- SaGto~ 11 sr, laRRa 8 
de serem encontrados os cada- vier porque vem,c:., ao ~e os do democl'utico, em occasião " 11 Rio, 12 (Via aerea) _ 
veres restantes. chapeos a pr~ços tao barat"s. , OPPOl'tUIlU, fornecer·mc-á uma C"astallo Lo~o que a revolução vcn- as rela,. Il'ISIl-1IiII A . t \ lista de seus Dl'o·homcn~ , que li ccu, os dubs de jGgo rea-
ANTENOR MORAES 1 frnu-frou c~~~:~e~cr.~r estejall; em, iJl el~ol' situação briram-se, aproveitando a Rio, 12 (Via aerea) l . 	 ij No Salão Simas de aC ()jifu: Iuncço~s de 1.I~aJl- RiO, 12 (Via aerea) ._ Ro - confusão do momento. E A. 

D. T. ~. manda dizer decirurgião-dentista . 	 do e, entao, IarCl eSCO;llas, ullir.s"·-á, Blllanhã, nUllIa da~ dentro em pOllCO jogava-se São Paulo que toma vulto,\ ·ln-lrchi·\ eh\"olli~" C?JlH? melhor entender: UOlll.O salas d" minislerio dll .Justiça em toda a parte, reappare a lIoticia de Que o governoRUA DEODORO N?6 < < .; • ,I vo, ': essa.1I: vl'rda(~cl\'~ St- li commissão nomeada pelo cendo até as pequenas c~ pnlllista, f.Qr in!ermedio de
! • - dü:O; Con:ews Itua~uo flolltlca de Sao raulo governo para f:;zer synclicull- sas de jogu do bicho, onde 

pessoas residentes na vizi&...----------. . . e nao aquella creada pelos da em torno dos aetos do ex- o carioca ia .fazer sua fé. d ~IO: 12 ~Vla acrea} .--:. Dlz.o que querem. em provc:>ito ministro Vianoa. do Castallo. zinha. , nha capital, teria recebido
A agonIa e -Dlano Cano:a». ~e hOJ~.•11 ~J~ JH'oJH'io, estabeleeer a con- Será examinado em primeiro Os clubs carnavalescos para compra,proposta por 

_O Que houve,! lelormas:-~emls_ 1118<10. logar o Caso dos Vinte. mil con- tambem reabriram a jogati parte dos soviets. de uma
Lampeao sõ~s, !10meaçoes promo~oes, le _ tos reéclJidos pelo sr. Vianna na, achando que o govelno grande partida de café. 

A compra, porém, nãoO famigerado bandoleiro Vir C~~~~~~'nã~c;;le"lO~ael~~\ ~l~~ Joao Alb~rto e o do. Caslello poiS o go~erl1o de- deixaria o jogo livre para se pôde fazer, uma vez quegolino ferreira foi, até hoje pla- the e aI T - } I COl11ll1UnlSlllO seJ.\ sabel' em qu~! fOI a ppll~a- não dar o costumado all não mantemos relações
t?nicamente perse!i';lido Ilor con- ESiãog~~la'lunccionarios dos -O pOder de imaginação da eSSa vullosa . IlIIporla.n,cla. xilio aos prestitos carnaVJ com aquelle paiz. pelo que
tlngentes das pohclas d~s E.ta- Correios a reclamar que 7 ho- de certos ele.mentos ..<~ } Uo Fazem parte dl'sla ~01ll1l11! " ~0 Icsco~. o sr. João Alberto estaria
dos que elle vem, ha mUItos an- ras de trabalho é muito e ue grande - contlDua o sr:' 30- o~ s~s. '~,rm:"ndo Vlda~ Lel1." A cousa tomava propor· negociando com o sr. Ge

f: 	 nos, flagellando e devastando. não ha necessidade de tal a~g. ão Alberto - que até eSI>R- ~lhelr:l, IItClano Ant?UIO Basl- ções assustaclmas, até que tulio Vargas o reconheci
. Nunca o.prenderam, porque os menlo. Iha\'~m quo bOU cOl~lInunistu. I~~~n~~?~uclra, honlem á noite, por ordem m~nlo daquella republica,
IRteresses mconfessavels da po- Enlão o que succcdp é natu- Serei por ucaso? SUll, 51 ler n' ~ BIII U do go\crno, o chefe de po- lIoticia Que aliás já manda
liticagem se sobrepunham á sua rahnent~ o Que sempre ;uccedcu estudo,S .es~eciulizados sobre H ula~~m uH sr. e~ o Irgas lida entendeu·se com o se- mos ha varios dias, mas 

derrota. . metade dos empregaclos Iraba- a mu,.crJ.a e tornar-mt; adepto MI gundo delegado auxiliar, que não teve até este mô~ 


A~cra, p~rém, a c?sa mu~o~ lha e oulra metade flana na Ave- dos dlsclpulos de, LE'DIne. Não a nas afim de que fc.sse extinclo (J m~nlo nenhuma confirma

ção offieial.~~ ;~:r~.~eoe~r~!~~~t;ebr=~~~: ni~~.tamo.s cheios <1e reclamações ~~~~~:~~~od?:~II)~~O~Ss~;:r,t~~ Rio, 12 (Vi3 :erc~) _ Volta- ~~~~r~:~c~~~~; p~~I!Osal1~ Rio, 12 (Via aerea) - Po

galo, de v.ez . . do Intenor e da propria Capilal assl!" não pensasse, !JCarlll se u lalar na visita que o pre- tiago chamou ao g3binete de-se dizerque estão prati·
De um Jornal. do C;eara des.ta· federal. eqUiparado aos 9ue na~ !re- sidente Gelulio farà a Minas, todos os responsaveis pelos camente estabele;idas as r é; 

camos os seguintes Info~mes. Jornaes destinado. a caixas quentum as sessoes espmtas dizendo.se que os preparallvos c1ubs onde era praticado o lações comrilerciaes ,entre 
Sob o ~omma!1do do I ten.en· postaes só são distrihuidos com com medo de enlouquecer. para hospedagem e recepção jogo, escientificou·lhe's que, o Brasil é 'os Soviets: · Pelo 

te A!ltomo Marbns de A.lmel~a, 24 horas de atrazo. Nos subur- Devo, entretanto,. ": Dn~essar eslão terminados, esperando- a partir das onze horas da «Sierra Morena', lõrafue-x: 
SfiUlU, hontem: para o Il!tenor bios a mesma coisa. que, qUllnto mais lei? as se apenas, 8 designação da da- " noite de hontem, devia ser portadãs;para Lediiígfa~o
do Estado, a I companhia. do Os jornaes destinados ao in- obras sobre o eommumsmo, ta Que segunilo se acredita ~cabado. tod? e qualquer via Hambúrgo, 'com ':au!o'fi 
23' .I!.c., que .vae perseguir o terior, metade fica pelo caminho mais l!Ie alust~ dessa doutri- sérà ainda. lixllda este ,alino. ' . Jl!go t ~I~helro. dEssa m~ zação do Governo Provis'O
tWriye! ban~?le.ro lampeã~, cu- outra metade chega com dias d~ na, 1.>0IS ,é s~b~do que seus ..• • . . .. ,~ .., 3 -::,,"<",0' " ,.dlda. o. .e .. .or em. gera, rio. a titulu de rx.ptriciI' ·i 
lo I)!in!l0 SInistro ameaça IIIfes- alraso. adeptos se diVidem e o •leio I.... ' . ..: f lanto ... as s.ocledade ~subdi- Tass' 'Fr•• ..I.... liifíi'' para , . lJ86"M<'Gt caU>•.~ Iat 011 nossos sertões, Com franqueza: parece ue o vidPln, não orrerecendo o ; .. U'IiUli' . carnavalescas como para as /, fi oCâ, :os , Soviets .ilos 'man-

A' av; ~ compar~ceram o dr. unico remedio é criar Ulll ~ervi- menor pe!igo;e, si:.ulIl dia .' II 'de outro genero, .?ãO esca-. d~ I~rilllt ck I~o, ~o 
..~. Tavor~, Interventor fe· ço toialm.en,ie novo, com empre-. tiveram Impor.lanCIR ',· entre .pango ooJA~~'!"~1 O& bt; f:jtuohoa.
dtnI. ap~1!o llber!lt~ ~Ba!r?so, gadosJ nteiramente novos>. "'0 D6a. boJ o .eu pr titio Ou e . 
knrllta eàflos Corde.ro e 'ÜIIl- . - ... ' . - . ., mono. dI) um lorco ,da, q~!l _, RIo, J2 (Via lor a) - No. do Bn,íJ. . . 
dry s.ucs, do 23· 8. C. dr. Jo~ r N..II i,6 rol. Dellulel :'I minha llela" quo, om recoDb cl- /li ~rtrlduuloridade'vl' lIaln.......

DóftNo, Kariario di faunda r -. - .ttltude do frllDca reprova- mealo li' oomo prelDlo do. a.. lOU _ dir«lol~ que o ..,.. _. 
outras autoridM!C'S do ~tado. I}lo lO OOUllIlUnJ.smO eomo .lp.lldon~rl'lço. pr•••adol A rMfIO!' dnlHfIC'lo. OId~m Rio. 12 (VI. .orel) _ 

NumtrotU pnsou roram 2$' doutrina o doupro\'aç1o ao. Rf'publlol pIIOljlODer••• T... dlda .mportariJ no lecha- mljllf P,3ollo[.oo ADtoaio 
II,I1rao cmbaI:'qurd.. tropas,du· Rio, 12 (Via IH ) - o coro. que qucl"lUD implll1c.I-o eu- so r'Ruso 11 M.Dlla 8.rr.to. mrnto do ctub e prldo ~ aarrol st(teDcourl. ehefo 
raok o qual tncnu • band.t d~ !lrl Jld.albcrto Dini~ lMHnC'ado tee n6•. Nlo vou. catretaow. oom (I Ol'lrn filO PIClrIo.dorl ptO«I o daqud~ qu: drt. 0p••o.dl.o.alt~poar!.mm.ellll.~dl
mUllca do rqirMIIlO poIlcW..~ p.uI pr~id;r I ..m inqUe!íto po- lO .xlr mo d eoad mo.r d. 2.& d. outubro, o IOl'Clnao Joc~ d~ '"mpnr I IHl1er- ._ u~d, ~ ... 

Ousa -. o c:dmre b.tndido Ilrial mililar pelo i'~netll Dts- ela qu. .. oecu~1l1 de u- ' 0101".11' t.aar doo.../OI. o m lo. .:10 por IIH m 'Ido ladlGld 
V!Ie H Wf em papo. ck aranha. ch.tmps.. clId~ do depaTWnntlo dC'1 e~S lIuda. sobre o qUI r.rA, '.'''01. alada bote. Rrsl.t ~r e a lIObN !',_. "o... raj,,~"O) du pro 
O CXtldto RIo prc:#g boas d """~, ~,, E:'C'::>=::.o ''';'':''1 ""......~~, poÍII I 1.1 o- ooaCld ndo 'qu ti 1 I af,.-\ C'Ol1sq~"., tambf1n. arablr 104 InaJor.. a li (&01',
de 1ft! qIl4Ile. VII/O ou morto, Iro ~ rKh. a s~je da A.IO- raDcla lra:a, 00.0 orolfarlo I '. ~o""l d. . " lella'l com o JOIo do blcltu ..... o. seUl ""'001, flXOI 
LllTlpdo ter' lRIIIIQdo da Iot&. daçIo de. Slrtmto,Jo !!I(trrito. ro~, o DlMo, quo, o.)mo do .xerclte. ....________"-' roll-II! daqll.,11 cb.IIL 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os chapéos Cury Df fflllO 1'1 

e a DE ALHA!!Í!!! 

i ~ =--:=--::_-:=-
[m~resa Nacional :~8 Navegação Hm,ck8 C~~limMutnoPredialTl'anspol'ie I'ilpidn de pasi'ageiros e dl:.~ carga!:'! com os 

p:lfJuet.es «Carl Hoepcke»), «Anna» e ~(Max» 


SaiU5 .osais lIe seis ,.,,,e5 !li ••rla IIt:FI,rIIIOpoIIs NATAL! ~ATALI 
18 DE DEZEMBR€l'l i ,, ' Linha Florianopolis-Rio d.e Linha Paranaguá, escalan- Linha 


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

jªby, S. Francisco e Santos Francisco Laguna Dia de Festa! Dia de' Alegria! 


I Collossal Sorteio! 
Paquete earl HIllIClle, dia l' 1 Premio no valor de 4:840$000 
Paquete •••1, dia 8 Paquete MIX, Paquete Max, 

dias 
1 Premio no valor de 200$000 


Pàqu~te CIlI HHIII:ke, dia W dias 6 e 20 2, 12, 17,27 1 Premio no valor de 100$000 

Paquete 1••1, dia 23 10 Premios no valor de 50$000 

Saidas 

Saidas ás 7 horas da manhã Saidas ás a2 horas ás 21 horas 10 Premios no valor de 30$00:0 


10 Premios no valor de 20$00'0
A viso-~l;~~?cgeRir!ml\~~~í·a.de passagcil'os e Cal'gbs e leito pelo 10 Premios no valor de 10$000 
PASSAGENS: Em visia (111 grande prOCUl'1I de ilcccmn,odr,çõ{'R eDl nossos I
v Il\)(\i'('s . s"il'otiticamos ';0$ 61'S. interrssados que só !l~sumiI'PO!os COIl1pl'o[{1isfO .I"luitas jSºll~ÕQS!

.- CUIU ("~ e011!mQtlc,s reservados, aló !lO MEIO DIA da salda dos 1108808 va pores, .;
lllWENS DE E~1BAI,Qll~: -Pnl'lI 1'3cilidudc de serviço só daremos ordens 
" 121 A Credito M:.:tuo Predial ofierecení ' llinda como brindes de ~~e Cl\~l.jl·i~:~(j~~~~;l~~:~~~ .!\~~eS~~~d~~SS!~~b~~~~~r~i7t~~O~'i t~~:~~:~~~\~iJjroI'm(\võe~, tOD1 IIS Natal mais 10 bilhetes ela Loteria do Estado de 250:000$000 


lltOP!' ~ t~ t !il' i,."Js 
 ,I qlle serão C:istribuidos da segllinte fónlld :
Carlos Hoepcke So A. l2JRua Conselheiro :\fafl'u, n. 30 BILHETES 

, Nos. 5011 e 815,I-Para os dois numeros anteriores ao pre
" < mi~ maior; Nos. p74K.e 10764-Pa ra os dois numeros pos--- "....,----------- _.._-_.__._-_._--_._ -_ ..- - _._----- - i---------"-"'- 1- krJores ao premIO maIOr; Nos. 4.'i70 e I 1()1,!5--Para os dois 

lIumeros anteriores ~o premio de rs. 2ooSooo: Nos. 18970i ,. ~.~~(lrC!r;:~D.a~I~:~ 
i ~ ~ - ' e 17.547 ·· Para os dois numeros posteriores ao prelllio de 

B8 200$000; No. 7-l93-Pnra o Ilumero anterior ao premio deI'. F'eitoral de ~~ngleo ~ rs. 100$000; No. 1526.'i- Para o numero posterior 

c '1p• .. I F'elotens0 
o 1mbll CliniC~ pelgten,e e di f> líllcto secretario do dou· 

"0A7I#"H:ANT. to Centro M.~dico UI) Hospil DI da Santa Casa de 

A I>OlIr_ ti" -:'I' • Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expende Mia 


'Riboit ' 1I TU~G I;;;re~~~~e b;i~~;~oie Natal 
deYidoda ~ • -mia. 110 

I: 
!I 

opinião, acelca do oP~itora l de Angico Pe\otensco: 
......., .. 40ra do c. 1111110. Sr. Edua rdo C, Seqllcira, * . ti hOlof I Ii II fi I 1 em-S2 nSCl'evam-SI! !

Os resultados jr:equivocos por mim .cOnslankmente ob 
~:~w:ut;i~ tidos com o -Peitoral de Angico o, preparado nesta cida
~ per. o lrabelbo. de sob a vossa direcção, levam-me esponlanc:iI1H:lIle cj pre 


::.COMPosTõRiãoTTe o Wllko 
f;~~re a'el~~~~d~i:l~;$n~;~~~Íi:~li~;S ~PI~a~~~1~5e;!~a~li~at~~:~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 

eapa .. _ \ aCllmpanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce-se 

de um modo tão elficaz e promplo, quenão se deve hósitar
= A..-=~-f__ do COMPo. I em preferi-Iv a qualquer preparado congenere extrangeiro. 

Apreciador das suas qualidades balsamicas e sedalivas, 


TO IIIBOn. li'. '--.ta • estou certo de que o vosso exccl!tnle - Peitoral liu An· . 11il1!112112l12l12l12JI2lfiJ~~ImI~ill21lliH1B_

t."i: ~o::.~ :::::,: O ~~~?;a I~(j_de merecer dos meus collcgas a mais larga vul

'-'ci-. ~_"fito .. ~clotas, 2 de Sekmbro de '1922. 
......1ICIpes. • p.,.- li Pensão CentralO (firma reconhecida pelo notario A. E.ficher).
to •• f~ ,,'~.l'O. _••,u,." c8ki.,'" ti Exigir o feiteral de iiRgCD Pelaterase:rl.........-. ........ O Licc1wa 11' 5il, de 26-3--9')6 I; Rua Conselheiro Mafra n. 44 

~*-*' ... . O Depos:to geral. Drogaria SEqUEm. -- Pelutas ._ Flol'ianopolis""oret priIIe\pMf ,.. .. Em Curityba na Drogaria Siegel &. Etzel, Minerva, André \; Rlcélmente mobiliada com moveis novos c-.m.. n- ....... dp. B~rros , ele. Em )' Ioriano)lo!is: Hoepcke, &. C., l ~al1-

- .... etorM.... Iinu Hom & Oliveira, Fodolpho Pinto d~Luz, Vlüva Ch ri s· COI11 o maior escrupulo hygienico. Cosinha

I!. IftCllCAdo o...~ tovam d" Oliveira. Em J uinville: lienrlque ] (;rd dn &
!. C., de la. ordem dirigida por perito cosmheiro ... 110 alicio .. C etc. Em Paranaguá Alberto Veiga & Cia., etc.

• ~.nle a .,.,,,,,,,,,Ioç • c~ntractac;lQ e~pecialm.en.te para que as re
~ce .. ,".,..1~. felçoes ofterecldas a dlshncta freguesia que
"'"atTueç110. 

p... lIomtM. ....,,_ • nos honra, seja a mesmA de completo a

grado. pois, não poupamos esforços em 

empregar generos de primeira qualiáade,


I co1l1 a severa fiscalisação do proprietario.

AceItamos pensionistas internos a preços 


,~...,~...._- 1I 
~ .......___ Im=;:~~~:m' li !podlcos e fornecemos refeições a domici

'1 , IIos. Excel1entes installações sanitarias c6m 
i excellj:!ntes banheiros quentes e frios. Quei

Rua João Pinto 34--Phone 31/ r m- c1~r-h-os a hon~<: 1e ~ visita, ~ aIJ l11a 
~~mpletamf'nte reformada e contando com pessr-al ha· 
blhtado no ramo está esta casa apparelhada para seIvir R'u~ êon••lhol ro M.f,.;44 (aobr_c/.o) 

da melhor forma H sua dis lillcla freg uezia. 
Lavagens e tinturas garantidas. 

A Tinlúraril da Moda" 

ti rnl l~.1 1161. ~tlJ "'I' 


~fmaJ ~xlra. 

Cuid:ldo e r:tpidn. nO Im~!l:o e nlOfti.:id . no ~)j.. 
 Teu é o mundoNão esqueç':Ull. :' na rua João Pinto. '.34 


'IIU'\:• .11 I 

RUBENS D'AL GRANDE 
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,. 

o ESTAJ)()- Sa"Nd. la,. o.r-tn de 1_ 

I I 
'A fome existe I Nova Emissão de 

O EstadO -:n::- mOEdas do Vaticano~ seriadeshumano tiPO-, 	 CINE VARIEDADES r·... I ..... •··........
-iJO'X'l'1----------11 lida <Ilacar o povo fa- Cir::.ul çAú do dinheiro . UI,. • 11.. 1U1_ 

Dlarlo Vespertino minto da Santa Sé n... Ualia - -------------- ---------


bIIIr.MIIn.n'.....,. •... '--',' ", "'-;- 1 O valor d:ls emi ões A h- S" Ch' A h
--- Ô°ifi:inisfrop'russituio" dohile~annuaes do ValiC<1no man a- OIree 1(- man a 

,Dlrpctor: ~Th'iO. fLORES . ~,sr: Seveling, convidou""'os',,:~O Vat lêlÍlío por' Ilnl clrcu- A'8 7E • ,,2 HORAS ~M ,.ONTO
t, R'êdli'ctôr: ' é' 'pnri'Cipà€s negociantes' de Berlim laçllG "mil '-' oo\" ... ,...40 d~ 

. CAsSíÕt. ÁB'REU parúl.tna conferencia, afim ,~e moeds , depratu, élíja cuolí~ -i: 


§ 	 p 
;Gercnte: JOÃO MEDEIROS :~~ ~~~~~~~g!~~~Oed~eua;"(~~~ ~ton~d~~~~~e~~l!:.~~it~~:~~'~!i 
1 . -:-"-'7"': ' penderi'tes, Da qual será ,êmpre.gKdà úma) ~ 

'A' o-no' . AsSIbNÃTURAS: ' O ministrá Severing fez um ap ' liga de praia e nlckel, igual r"


35SOOO pello aos presentes, declarando á que está serldo usada peln t O 
iSNeU.,!éeStr'oi'éavuISo 18$000 qlie,?fealmente, a fome existia, governo, . , :.n tJ . 


- $200 como fiéou dtmonstrado pelas O dinb"iro italiano terá Ii- · :~"'( 

.liéda-®Ió e OfI)cinas,!Í' re~e~tfs .~Íltativas de~ssallo a~s vre curso no E.stado do Vali', ~ I:)

"ma' j(jãO Pinto D. ,13 ~~ ju~eeuc~, ~~!O~i;c~n~ra ~~np~~ ~:~~'lceei~:s~~eÍlt~~i~,esle lIe- '1.21 

Telepli' 22':::: -Cx. postal 139 darias e açougues. Era necessa- O Vali cano fará umr: cmis- J! ~.:
. 	 U 

., ..... rio trazer urgente auxilio aos Rllo aooual de um milllllo di? ca 
•. necessitado., vis to que era pou- liras, durante cinco annos. ~ 

• , . ., , . • ~o, hUllla!liI~rio esperar.Que ': po- Das emissões anl1uaes, 750.000 ~ 

Um t>:&SO· mms que hera r~pn~l:se com vlOlencla o liras t:erllo de modedUS de 121 @ .0 


Clifioso 	 !lO~~l ~~~nn~~l11bros da Camara ~~~t~ee ~e~~~tl\en~ronzec. moe- .~.., , , 
de Commercio e Indusiria ~x De accordo com fi conven- ~ A 

Quando um dos empregados primiu o seu pessimismO?, duvi- çiio entre a Ilnlia e a Santa ~ .~ '.' 

procedia á limpaza da s.c~re· d.ando que o com.meTelo possa Sé, será permi:tirla , a esta , o' ; -&2) 

taria'. da Camara MUDlclpal amda de3(:.nder maiores sommas clloba"l"m !Ilimitada de moc ' 1.'" 

de Botucatú (5. Paulo), num em auxilios .de_caridad!!, das d; ouro commem'lrativ8s; IXI ,.~ 

dos armarios encontrou, ca· A Assoclaçao Berhnense de com data d" 1929. tXI .... ~ ~ 


sualmente, diversos carim.bos Patrõts declarou que . .prestava O Vaticl\oo poderá cunhar li! ANTE OS. O "L" H, ',;0 'C\.,. 'A,' O M: UN,,DO
de borracba, dando diSSO tão somente o s(:u aU)(1110 mcral. qualquer quantidade de peças 1.21 O .:I " 

conhecimento ao s<:e,retario . Alguns patrões, l'?mludo, ai- de ouro, com ou s em propo ' 121 Mulher! Se, algum dia , um momento de fra(l t1eZa vos ~ assaltólr,

<Ia Prefeitura. Verlflcou-se fumavam o seu deseje. de em ' sito commeml)rut;Yo, 8 partir ~ I
dceeSr~lmebloosgOdequcearSteortl.rOastadvea rde~ pParer~aor tboodlnosC'~ItSo sdeauscrl de 1931. = os olhos do .mundo, não vos perdoarão. ..' 'ae:!oor'doos 

~ h ..... ca Eis o que ensina Marry Duncan ao lado de ~vVarner Baxter ' 

ro~odacrr~~ã:7c~~::.~: :s~;~ ~~~:do~, i~;d~~i~~al':en~~lid~rg~ Ifon-fon ~~~~:st~~~;,r~Y~~:~: I; 	 e Edmundo Lowe. ...•...•...•...•,,.,.......,.,''......,,...''"••••••••. que Ile prestavam a falslfI· Importancla de 6.000 marcos de dadc. NoSalãoSilOas, Q '~"f" ',._. • 
cação de certidões de edade donativos particuiares. l2J f 
e de cdsamento, para fins I=1XI===r.iuxJlXIlXIlXIlXIl'X1rtr~lXIlXIlXllXllXlrii!ÃlroIXlD:lD:l li! ' 
eleitorares. Esses carimbos . OOcalXlcacaOO!XIca~tXI~IXI4IOODCItXItXIOOtXIOOOOOOOOtXItXI 121 'B 
eram. em nume~o de ~5 e ~as ~ • 121 121 B 
seglJlntes locahd&d?s. Joaze· ~ A C a s a J 1b a 1-1o 121 IA] B8 
iro, Estado da Bahul; Pedro I!I '"" ~ tXI 

Affonso, Goyaz; Atalaia, Ala· l2l 121 [2J 

goas;Sallta C"uz, Goyaz; Ria· IXI sita ü rua felipp e Schmidt n . 19, CO!l1Il1U- t2I ~ 	 ~ 
chu~lo. Sc~gipe; Belmol1t~, ca li! DI 
Bahia; MOl'rmhos, Goyaz; VI- ~ nica ;i s ua' amélvel freg-uezia que acaha de [2.! IA! B 
çosa, Alagoas; S. ,João Marco, f2J receber para a!o> iestas de ~ li:! 8 
Rio; 8to, Antonio de Paula, 121 NATAL E ANNO NOVO 121 tXI D 
Rio; Cabo Frio, Rio; Santa IXI . . . t' = '121 D 
Luzia, C!oyaz;~atalão, G~y~z; iE um nqulsslIllO sor lIl1ento -83 ~ 1R 
Boa Vista, Goyaz; e SlIllllO m d e sedas. voils , tricolines e outros tecidos 83 l2l ·B 
Dias, Sergil'c. tXI íinos, nas mais lindas e variadas cores, que tXI li! B 

o facto loi levado ao co· liJ irá vender a titulo de r eclame, pelos mais ~ = 	 I
nhecimcnto da autoridade ~ convida tivos preços! 121 D!:J 


policial, que, incontinenti , s.e 121 Não deixem de vI'site/I-I " pal'a ;121

dirigiu para aquellu reparti ' IXI . . u -, 121 
çilo acompanhado de seu tXI não p e rderem a ma g lllfIca OppOl tUllldade 121 
e8c~ivilo c procedeu á apPI·e · ~ de eHectuar vantajosas compras! 121 = 
hensão dos carimbol<, que !21 121 ~ 8 
~o:~~ciQ~c~oBr~o~t~~~~ga~;:nds~ ~~I2II2lI2lI2lf2lI2li2lIi!I2l~I2lI2lI21I2JI2lI2l~!1121~m ; 	 B 

, , po~~:a. facto chl"gou ao co· V I O IMD~S!I'UDSD as~ôs-II 
. nhec~ento do major Sto~ OPER.-ÁRIA smm Em Paris ~ 	 8 
~g::t~~:das~~sue ~~~ç:nsou a~ - Paris, 12 __ No dia dezenove ~ As apparencias eram todas contra ella , Toda i! gente a a pontav a B 
immediata detenção dos ver- esta. tisli@fl do", "'GI m Ido mez passado foi barbaramen- ~ como culpaea. Nem mesmo a d e fesa do Illdrido era capaz de sal- B 
readllres da Camara, ch~[es t l'o.balh o te assassinado, em sua casa de 121. va-la. lv\as quem poderá julgar pelas apparencias ? a8 

politi?os,empregadGs pU?h.cos Depois de insh1\1ados p"stos negocio, um joalheiro. tendo si· ~ U f'l ~. ~ Y'~ I E - dA d C' 
e mais pessoas que v~v.lUm da estatistica dos ~em tr abalho, do o roubo o movei do crime, 121 mim C810 e I afie moçao emor e e 'umes 
~~ ~.o~~~~ ;o~u:sp~~~~i~~ p?m~~:~ i~à ~r~~e()ssl~!Ur~,a~W~ ~a~li~~i~~~~~~de~c~~,~~d~c~~~~a~ l2l I , LI , ~ I I 
dar exphcaçoes sobre o es- de combinar "010 o coronel fracluradas a pontapes pela lero- 121 	 . . ~ ' " 

:~:~~!~:~~ti~~S, gg,~ ~~W~ ~i~'D!lbse::ei~Oor~=~;:~&~O~; ~i, S:v~::~~f~~01galhs~~:e u~ ~~~~l2Ise·_ ..m~I ' '~~~~ 	 ' · -~fii·a~i~~~1T::(Ü~~(~!'-J~~~ 
delles foram OUVidos no .. Jornal dobrado, de modo a del- . . " UW 	 llalll".o·mnlfl 
mesmo dia, sendoelguns pos- O I' U rnvro d os S9 rIl xar a ler os resultados das cor- RIO. 1 2 (VIa !!erea) . - .O ,- 1111' 11& 1lI11R11I 

t08 em liber.dade, elDqu~nto t pi:) balilos 11 o do pã o ridas de cavallos, o que forneceu CO~l!uI\Od8nte ?a Pol ICIa MIJo- Rill' .12 (Via aerel)- Estão pa
outros c~ntlDu!lram detido!> Tokio, 12 _ Aununcia- sc de a policia a unica pista viavel pa. 18/ conferencIOu (lom o ,sr ra sahlr decreto; d(, governo re- A infra assignada, plc!1a

para averl~uaçoe8. . 10I1Ie orfieial qu e ú nnme!o dos ra a descoberta do assassino. L.ndúlpbo Collor. ~cclalO~ modelando a Justrça: 
 lHente p<t!;a e satisfeita do 

qu~ lhe cabia de direito co·Em .segulda, poré~, ficou sem-trabalho elúV8-se setual. Com eHeito, de investigações olle que ha 50 vagas na po ç:onforme adean!el ha tempos lHO indt mnização pela morteresolVido que todos ficassem mente no Japilo a cerCa d l! cuidadosas nos merus turfistas, IIcta . ' . serao afastados varros membros, accidcntal do seu !dho Pc
pres'?8 ,:sob palavra, dentr~ 400,000. conseguiu a policia prender an- O sr, Collor vaI' enClln\!- da Côrte Supr,e"!a. O govern? i 

da CIdade, para scrcm OUVl- O problema Jlre [: e ~upa pro. te·h ontem, á noite num cabaret nba,r os sem trabalho para a p~etende sub~lttll1r os actuaes l~lI - ! ~~o aS::~~~~o oc;gr,r;~~ ~~7N~ 

dos. pela commlssilo de syn- fundamenle o gabinet.e que, de Montmartre, um rapaz que Dollcla, f I111stros da Corte de ~ppellaçao. i Schlerr.pcr, vt m apresent.. 


' dlcanclas. 	 em sua ultima reuniãn, resol - trasia comsigo varias joias re- .' Começara~, hoje , a unc- O afastamento de. ver!os desem de publico seus agradec'
\"en au torizar o emprestimo d e conhecidas como tendo sido cl!JDar em diversos pontos ,do b~rgadores detern,rl11ara Q nomea mentos aI) rderi10 sr; ,f'au
:34 milhões de yeos excluslva- rol!badas á casa do assassinado. ~1O. de Janeiro postos. ~sta. çao de alguns JUlze~, sem que o lo Sehlempef c á Bra.i1 ' 

'0.' p'a-O,mixto de mente destinado a obraR pu- O indigitado criminoso conles· t~stlca cr~ad08 pelo mInlste~ f.10ve~no sacrifique o direito de Cia. de Seguros Gerae" , pe'
la benevola attenção quelhe 2blicas em que serão aprove i- sou o crime, dizendo Que, por rio do rrabalho para recen mclulr no numero <!os n ~meados dispensaram até ac fir.aL k .,cada dia tados 'J~ dssempreg'ldos. haver delapidado o seu patril11o. scamc nto de homel!s, mullle- pessoas estranhas a magIstratura 'd(:quidação 'do accidente- o.. O t b li nio levava a vida a custa de res e creanç!ls.que se en- P arece que a reforma não altera- que foi vlclima seu a' lidido" . ~:x:x::- B sgrr~ - PO. ,O lO Q OS rou'bos para poder continuar a con~mprel!ad08:, rá a estruetura do aclual supre- filho. . . . 

Rio, 12(Viaaerra) -O s r. As- rrlelldlgo8 . existenda de prazeres a que se , Re[lllIarilD ,...., DIlfIillenttfp' mo, Flori ;;I1OJlol's, 12 de De· 
' zcmbro de 1930, '';"'~J:~~s rJ~e~~~(I-~i!t~, 1e~: edft~~~at:s~Vnl:o:: ;~;:tt~~ acostumara. I 111111, lIllr 1I11i(í~' 11M ~~--.-- , '. " 


tu pdO e~rtium das empre- Ooverno ,Parahybano, a!lalysa ,_____ ___~_, Ií • ;"", .Brave ameaca ..;a" u l1aria Ceredd ' 

a- do 'Jom~ . , disse que a la- a silullção dos o.pernriOs sem . Rio. 12 - foi eJ1t~C', :honiem pecufU'ia gauGha 

bfk.;ÇIO dnrc pão satisfaz ás traballlo, e parucl.llamenle o I11', P...Ol't,' I.Jl..te....,..I..',e ,',f ,;-.IO aogov'err:o I~ dir 'Iôrio ',dô ,,' . {,<".' 

e~u do consumo, resol au~mento da meDdlcQDc ~a. , : partido I MraI de ,\tato Orouo 

wndo, ,Imuttan ml'nte.tres pro- Roferindo-f:oaOllum ro:cr No Sabbado ás 7 horas um 11",0 !l\onoNJ em q 1: ~ P rIo "tl:iN .', 11 - O. Jor. Jo.ó V.I/e "e/e/,. 

~~~)'I~~.r~~<t;on~~~ ~~~~ :Uiel~,I'dtc~~:tllq~:' ~ ~ _ t ~ddCt' À r~~ Felipld,e ~ci: ~~~~~~~~t~ ~,~e~ ~I~~:r ~~~á· o~(}c:::!: e unholll 
brico e o de IntrodW!r no pu· pollcl<I proccdC'r~ &em conll s- Jl.:'hml n,~,. gran e <krJt n!9u~' ~Üdo. I'.IIlUç c ICGr .cenlam quo parlicipam li seus PIl' 
bl1co brasilelro o habllo de en- c6Dded. com OI III mOI. lellllo de t11/W te; fmos pa- U t CODlfUIOhl Armo r do Bra- rcnlc", t!(tllli 'os n nas-
Imr pIomí:octo, cona./l.llllo,d(· Ao m.,mo t mpo, I "Unll,,- ra Quarto sala de janlar rgen e 1111 Ilfleroe pe>ço lrri$or:o. cimento de Sl!U ii1ho 
rllliti ~en!t,. u~ I'dt.&, q~, dtrlro!J I .p 110 i.Pr l~hlUIJ c:: sala de' visita. IIIBE.SI move~ e drmal, u- plIfl'l o ,Ateio dI' ",'rll de:=~:;"~plf=j"':: ~~~.Jt,:!~. fu:~~~; ::YI~; Vísit~m O rre~io Rio B'.IKOI~?'~~OS , A !tIda I~,I. bot 4 ~ kllOlJ, 1&,' S"lvlo JO.6 
,~tc·U! delUDl opPOflunidadc: d. m Ddlcúdad•• uemplo do LeI °boletim. P'eços la k "'t dr tGdotOl lU UrUIrU~.nl, n/I!" • Rm IU- II-12.mos 
aobrc rnodo Iouy.\~ qll. Ur ,e fez aqlll. MEDEIR'- Leiloeiro b 1101. aqui alO di Inall d. 270S000.I t..___--___-i 
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(-4) 	 di 

CREDITO MUlUO PREDIAL 	 t"áCIOSOS PR "rAR 

- 0 - 0 JI NatalZ! ,;p lIfatal ,


I ',111 n'litI '. I W.~tm1" DOS RIfS 
 ~õ:.:::=.:................" 

J .~ ......,... 

1-.. -- ••..-. 
'111 ~ g~~~~l~ ' gg ' ~~l~~ ~: " -t~g$~~ ,:,:I~~11, 

121 I premio no valor de 100$000 =::~-:-·Iu~~~.:.:: 	 ..!.!......"... •--• 
1.1 ......... _.
11 1:: g~~:~:~~ g~ ~;~l~:: g~ ~g~~~g ""p:u~i;~~!"r~ 	 ...... _... 
.1;00,. _ 0...... o.ta 

,&mina.!", são ""tlQal' • ;. 
10 premios no valor de 20$000 os pro<lucloa que d'~I!m_ ~ 	 _.. ,-... ......... . 


_~.....c.-..___IJ 	
~ 

(21 III premios no nllor I0$000 =a;,o~~:~~~:,cui:: .. de 	
....&0 "_r_'......Muitas isenções! lo I t J 'idu 	 .,'......~ d:":~:':.r;: ;1, ep~:: 

lXI E mais 10 bilhetes de 250:000$000 hI~~.-t"1 do~. d. ubeç.,
l2J da Loteria do Estado de Santa Catharina Vl"l1II- III)a c com ~o ch~l· 

I 

'd 'TAL 'o, falta':' ar e d....ppelí· 


para o ~ " . '" r' te, caNIço ftr~l, ""ll~ií,, 


liabilitl.'m-se! Inscrevam-se! _,.,.te. 

:: Contra factos não ha arj!umentos! A·(.~tSo;';'~\S.f;!!i~Y .1 
:: ' 510 li unlc., que combl' I 
l2J PRESTEM ATTENÇÃO-A .Credilo Muluo Predial.. :'~,,:::':';~c;lcSti~ ! 

12l ~nlr<!~ré:~:~~e~~~t~:~t~u~fc~S ~~s ;~~I: c~~r~~~~~a~.S seus ~!!!!~A~~~:~ ,I 

/I N<io se descuidem! paguem e esperem a ~ ~:~~i~": i~-: 4 Ap. D. G. ::l. p, n. 211-210-917 

I s~lrte! A " Credito iV\utuo Predial» ea unica l2J ,ez.. oli,...na<H>S dos rr.to i ~~ 
xlcaçõn. """ImUnuo I P'''' I ~. 

que distribue premios extraorclinarios ! 	 !! Y~O • "~a .,n pOlieo ~i!;;;~' ~ 

00 km1lO. • todas es ""'-lin c 
 I 

12I1M1Lm1~1mI~12J1ml12l1mI1i11i1 -;-.:':elI: t~ • 

Minis!!. OS!i1da Àláôhã:Ainda o.~js:,.tt. do ~{~~r::;:.~:?', IEdilil'ial!a "OllPlaIINInh!.1 ilBlmo nn~ 11 1IIII PraDMédafl 'em ~1II11i 
V~nde-se uma oplima ' PloprlC 


Em torno daenlrevista O ' -:- . ~ ' l -.---- 07 --' sDbre .olOmmunlsmo I~,rasn Um telcg!'!lm.mll. do dia 6, dade lId Cidade de S. José 
 cnm 
' s ' . j ' que ptllSd d r...Spt!1 o E' Recife, 1i - O -Dlano da de Bello HorIzonte pura o agua e esgolo. cs;:>açosos apo ' 

que ., . CXCIil..conc~(, t:,lI. o cotlllllandante rlec"er dItaI Manhã', em editorial faz com· .Estado de São Paulo• . diz: sentos e excellenle poria de mar 
no !-(IO. ao Jo~nal!std , Londres , Ii - Continuam a se .. T , mental ios em torno d<ls declara- -Seguirá, boje, pplo primeiro para banhos. -

Andn: Carro/(OI1I. dlrec- reall zar a" relmiõcs da commis- I)ll.g:~}~8~ J~~fgE çücs do coronel João Albcrto 50" nocturno, para o Rio, o sr ,\. Iulormaçües cnm o leloeiro 
tor do ' Correio do (10\'0 ' são de inqucrito pma apurar a T 'b 11 _[ d C I .R, bre a questão social em S. Paulo, muro Linari. s ocrelario du!! Francis~o Medeiros. 

Rio. 12 (Via aen:a)- .,0 Glo- ~a."s.1 da catastrophe do -R d U ~I 1:~0 a r oma!c~~ Diz aquelle ,matutino Cf.lIe as Finanças, qu e 011, VII~ ~m 
ho' l'Olllmcnta a enlrevlsta ,"un· ,(I!. ~ ~ll~?OpO.IS, na 101 massas . ploletanas do BraSil, ao missão do governo mineiro o nosso pessoal esta "vou . 
cedida an Jornalista A,1Clré C.lr- . <) êe!dJre :umman~üllte H~. ,. ma d.. I~ ',' e tc . . , COl1trallO do que suppõe o in-I afim de conseguir a remessa do, cUlllra aC,d~enlcs no Irab3
razltll1l. dorel·t" r lin < Cl'rJl' iu d" CKcI, e, cnlhldo Inra pr!ll1elHl peno upI".lç,? pubhc? qu~ . . l,~elus t'::IVI'I!tor federal em.S. Paulo, cs. de dinheiro pura Mmus. lho. n~ elA. I\N,GLO SIJL "HE
P.w, ) , pe,o ~r 0<\'.'3Id', A~anha " h). sYlit,!JZ::Ui do segulllle m.ot!o i',O~I,~~~.tcs~. de, ta . I! [ '. ç~, tao dlsposhs a acceltar os p0S' A.O que esíulUos Inrol'mBdos, ~I,~~~:·l~u~atsl~L X~~ERlc"1-
dlZe'lIdo que dl,1 lIã') d~\I" sei \a , U3 Opllliilll sobre os motivo; K ~AE)hh.H l. CI.\., 101 apru - tu lados meSSI<IIIIC{)S do commu· o titular da pastll 1as FioRn' \ ). 
l'"tbldclada ,u1110 11111 d.lClIl1l~ll · qu~ d~!erl1lillaram O lutuoso a- ~eut~~a fi I~rotest~: P~l lalt 'l msmo. A illcultura géra facilmen- ças proporá ao governo pro- ____ ._ _____ ._ _ 
111 \'ulgardemllrando·se a provar l conteClnltll tO: ~ p<loam cn () no, la () ven- te a credulidade e não ha gente visorio caucionar. 110 Banco I 
que a< suas p.ll ,tvras estão de! Primeira causa - Escapamento CImento. IIl11a N01_\ p~ol'lns- mais credula do que a nossa, e 110 Bra~il, c!lutelas do 'l'ho
accorál' com a unemaçàu .q~ui- ; de gás, em virt!!de de rasgões ;ORIA" do valo~ !Ie OI~oc~.n. o que se quer e tenta propagar sOUto de Minas em tro::a de Dr. Pedro de r~Ollr3 ferro 
da pelo reiendl' vc'l'erli .ifo, eSj)(:·' eX isten tes 110 cllvolucro prote- (o~~e$~gote)nta e t.l e lS 11111. reiS, entrP as cJJ1sses trahalhadoras do ainbeiro>. ADVOGAI)O 
naimelllc \lu que se refere <Í for- ! clor ' SI,? ,C m~ls os .luros, lllast! não é uma idealog:a cons· · - - --------: 
maç.'" da -Lt-gião Revohte ,ona- I S?gullda êaU5.. -- Augmellto elmttJda, P O 1 Au<?~ rSTO lructora,mas a absurda Iheoria do Vende-se POI mOllvo Rua JOja Pist., .:J 
rio " pOIS - ac.:rescenta -- rC'1 do peso el11 cUllsequcncia das K]:APPOfH, estab~lecjQo em 3narchismo e da desordem; não é . de mtl(!ança, 
cebeu a sua fundação c.'m res· ChUVdS. ~lUsque, n este Estad?, e a um prog rammade reivindicações vendem-se lI~ plano quasl no· (J\lIns da Pharmilcia Sanlo 
tncções pelo perigo dt: se r,,~ma· fCl ceila causa -- O choque favor daquelles . llegocmntes. eqllltat:v3s mas d~exigencias que vo, uma ":,oblha de qUJlto, ou' 
rem actualmente partidos poli 11' c.onha um. poste que supponava ~ como s~ ache aus~n~e o as actunes .:ondições eutre o capi- tr~s moveiS, c~~as, uma gela Agostkho) ·: f 
coso que, á sombra da Revnhu;f.n,1 fIOS electncos. o que occasionou mesmo en~lttente, o Illhmo tal e o trabalho jamais poderiam fa. delra e ~ell1 as..m lima garag Das 8 ás 11 e das 13 
venham prcstigiar esta ou aqucl. 1um curto ,~ ircllilo dando·se el1- para o deVido paglll.uento, e" cuHar, scm prejuizo do equ ilibrio de madeira ~esmonlavel. com Iue ás 16 horas. 
la facção. Itão ~ incenáio e cCilseql1cntr ex- na [alta, do respech.\!" pro- econf)mi~o nacional. gar .1?3ra dOIS automoWls, 

Agora - accrescellta -- as pa'l pl.:.lsao. tes!o. ~la for~a da leI. O pengo que temos entre nós facthta·se o p~g~mento. 

lavras do sr. Oswaldo Aranha ' . ~ .' -, I')ouanopohs, 12 de De zem nJo é o fantasma communista, ' Rua General Blllencourt 23 A Ud Um sobrado á ra a 15 

vieram emprestar á • Legião Re· Dr~~IC10 fiG, Url!guay bro de 1930. ._ mas as modalidades inferio res ---- - -.- --- --- - --- BlI e·se de Novembro Pll~ 11 

volucionaria> o ullico sentido d D~~I~rclll ab~~,uto:Conversão de O Tabelhuo . dessa forma ex tremista. A queS-I' Trat~·se no mesmo s~hrado. '
I
que:: cri!ic:! i,11;mcõ:1 t' polrioti- i m~~t~~o~~:~:;~~r~~~~~;~s c~~~= '=-~!!.r:!.t!!!otgr ~r:.~!!.'!!J!!!!.!!.I!~ !ãO social ~xiste no Brasil, ~ão Melas ~e se~8 1-----.---- 
ca poderia, acaso, lhe dar. con- \ tiS ao ,r. F. Gicca Monlividéll ou E b . .,cnhamos III>J sões. como eXiste M1~~a 

forme resa~vam5's ~o tempo da aos represen1anles no Brasil srDI- Rxugue em os pes em toda li parte onde o capital •. a.'-·_ 

su:: !oõ;::~~o. Ja llao ~!' .tr~t~ dt> I P'SROT r~o . GI~ra- Caixa Post~l , ., _' . . e o t:..b~l ho descambaram para ALFA/TAR/A CARDOZO feJisbertll Euílabia de 

um parlldo, o que sella Irntanle' IJ.~56-SliO Paulo ou ao sr. VollI<Y I ar~ e"I~1 a, IIICOhlll.~lla, J" o radll'ahsmo communista. Souza e Silva 

mas de uma as.s~ci.1ÇãO de 'pro' ~;I?lf~aR~v~~ldl~n~:~o Branco, 133 ~I~r: d~sb~I~:~~nN~g:~~;~pso )~~ c~~ tAI;ce All:ora da Silva_ 

~aganda das ..~~as rcvoluclOn:~- \ _ _ _ __._ _ . Inr será convcn·cl:te. el!! certos -- "- -. ---- convida os parentes e pe$
roas O!I do eSplrl '? .da Re~oluçao ca.os, ápplicar, cntre os dedos, um soa, d~ b!l '.S relações pa
que tnumphou. Vigilante, Junto á I Ch . h Ipouco de ta'co. As pes-oas ar- ra assistir a mi.sa que

opinião publica, ma, ~em oS mais apel}.s pa! a 0- tl:rit ica" qU e não têm es ' ~ cuida· manda rezar em intençllo 

vagos inluitos polilicos, nem qual. nlenS ultl1110S l1lode- <l O, são iretjueniemcuic achacalias 3 a~md de sua presada e ~empre 

quer pretenção ascendente no los I~as tacs fr :.:o ra ' . Para combatel- chorada mãe, Ftlisberta Euflabi~ . 

animo do Governo Pnwisorio. ALFAIATARIA CARDOZO as, como para, evitai-as, recom- de Souza" Silva, no dia lIi do 
_.__ .__ I menda· e o 3ntl ,arth :lhco da Casa 	 corrente as sele e meia horas na 

Bayer·Meister LlIcills -- Hexopllan 	 Cat:ledral no altar do Sagrado
lln cnlll!lIlR nn -- em .c~lIlprill1 : d os ou effervcs' 	 Coração de Jesus, . -

UPlI 11 liIl UU O bOlnbardeio cenle Ilthlllado. 	 Antecipa seu~ ~gradeclmentos a
H.BIIRRDa! IIILIDKO ---EDIT L 	 esse acto de~	 quem c(,mparec~r ado uBanden» no Rio M. 	 re:;gião e carid_ad_E_._ ___ 

ac?t~~~~!:t: 1~~~d~uea s~! de Janeito LEONARDO JORGE DE 	 -Aluga-se,~deme fCaamsl'll'a<l 
P I V CAMPOS JUNIOR, 'l'abelhãu 

n~~ooc~b:~xnJ~t~~~It~~~j~~: Hamburgo, 11 - ~ paquet.e da Comarca d~ FloJ'ianopolis, bons quartos defrente com 

to no governo bl''lsileiro, tem '~andell ' , trazen.do amda ~estl' na lorma da .Iel, etc. janellas para familias e moços 

tido S. exa. mais de um ense- glO~ fataes ~o !lro d~ canhao re· F~ço [Iubbco. quo pelos ae· de tratamen to. Com Pensão. Rua 

jo de patentear as altas qua, cebldo no RIO de Janeiro, chegou gOClant('s desta ~raça, KRAE. José Veiga, n' 91. ,~,,':·i:·:S;: 

lidades de seI' espirito. Den- aeste porto de~endo a~~ardar o ~mR & elA.. fOI apresentada 

tre os actos que assim carac- nquento da Corte Manhma. a protesto, I?or falta d? paga ..
terizam a finura e gentileza Hamburgo, II - Acaba de re· mento. no d~a (~O vencnnento, 

da illustre diplomata italiano, gressar a est~ porto o vapor 'Ba- uma DUPLIC~'l A, do valor de . rK'-, " '

I 
itão éUJ1l
--=,.-" ",~~f"'" :: U '\T 

cumpre destacar o gesto que d~n ., que fOI ~JOml;ardéado 110 u~~ couto .0 oitenta e nov~ mil e1 0 In.e '. :.. OC~ não deve 

~ . exa. tcve em Campina3, em RI '.' de Jan~l~o. O~ . passsa- ~elS, (1'5. .I .089$O~J), o mais os ste ~ç.v d~sl'.cdir esse tlperaritl ! 

sua recente excursão áquella gelros e_o caplta? ratificam as Jllr~s, sacada por aqueHes ne· 
 .- M"5 pOTt;UC I Pois ~i cll~ ',: o tyl'o 
cidade. Uma das homenagens decl.arac:..0es an.tenores. de.q~e o gocl~nt~s, co~tra FERNAN!)O ~~n~k~t~i~~~f é" seu lraoolllo cadu vc~ 

ulli pl'l'stadas ao novo repro- ll~VIO nao haVia recehldo IIlhma- JOSh I HILJI ~I, estabeleCido 
 - bsc hQn\em é mil ,!penle Que Jljdc fi· 
sentante da ltalia constou do <;110 alguma para se deter, . antes em, CAPIVAR) , deste Estado. car bom IlIlm ~..í dia. tvrnando·se 11m ci 
almoço intimo que Ibe onere. de ser bon~bardeado. O Tribunal E como se ache nusento. o don,io uti! a si. aos seus e á socicdilde. 

, ceu a eolunia italiana, no Ho- Naval t~rn~ lI~a~á. qna!lto alltes, ? D.H!smo sacado, o. chamo e m· [lle não é UUI llrL'\luiçoso. Bo.shl prestar-se 
tel Victoria . Terminado o ai. summano mlclado, afim de venfl' tlmo para o deVido pugamen· atlcnçãe a seu a5v~clo aJtl'mico.a 5ut\ CCI' 

moço. o sr. Vittorio Cerruti, car a qu~"? ~abe a resl?onsabili. to, e na falta, do resl?ectivo de cera. a seu ventre Ílldtado para ver-se 
indicando as flores que prolu. dadeAsslsllra ao ,summano um re-, prl!.tes~o , nn f'~rJlla da leI. que é um Opilado. Eln vo,", dctir.1r-Uoeopã" 
!lsmente engal:mavam a rue. presenlan te d:1 Espanha e o COII- l' loflanopol!s, 12 de DezCIll · 

I 
IImllo mais hurr.ano e patriotico é,cllral·o, 
f<::.çu ·o tomar a "Neo-Necll.lorina": Voce5a, pediU aos con"ivas Que sul espanhOl nesta , c!dade, bl'o de 1!Jau. " . '_ n rá como <lias depuis eU.. c.lará dispostocom s. exa. as ·,ft:iú1sportas. . O governo brasileiro l?ar~CC O I abelhao: . pora o t..~!>o~ho, aleg;·ceosádio.som a té ' a cstatlfa" (l~ Carlos di sposto a conced~r eqlllt~hva L('{}IIari/ojOl:!!Cde Campos Itll/lor. 

· NE0~'!'NECAtORINA~~~~~:~~F!a:~~~:: .so::::~:;O~!O:·LON A '' - - ~UDaose :r~~l(~~g~~~i~ I 
poallOr brasileIro. commodos, ~om pensãú, 


Elae COrl,-,,,11 do OOVO &01- -FLORIL- pam íamilias ou n;oço de 

belxllÓor 11111&110, qu aaulOu Ul1u rln. e ~e.I,.d~ trata mento Os quarto ! 


IltEUIU~~m:af~~r ~re~u~~:U~: A' n1lda tod. • plIrte tem íanellas. UUIIIII 
ulcn u a)'mpalbla de todo. là ~ 1l1li..... A trntar a rua joseI 

Df bra.llflrol. Veiira. n, Zl. 
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~ 

po). motivo de balanço 
- - A- . 

Casa Daura 
A' rua João Pinto n' 9 

- :8;- . 

Durante este me! olfeJece ~ sua distind" freR'u~a. 
"tIom um lormidav,el, sor;tunento de mercadona 
....'" recentementec~a~o!. PliÇÇ.?s;s~.ae 

·_ .jamais ,loram vIStos-" '~"~;;:, ~,,_ ,,,,<" 

Damos a ~ir' os ,Jj!eç,os de _al2'~~~ artl2'g,~'~2mo 
", se]aI'n: Sedas . , 

~ 

i üiíliranle'de seda tstampado. últiiDa moda metro 

f'ulguranie de seda liso com l.m05 de largura • 


.Seda móilpl o anigoliso mais em moda 

: 0rtpe geQfgete Franéq em 10 cores 


Caeh'-de seda ..•• " . 

Crepe mlrl'oquim Use àrUgo conhecu::o 

Crepe glbfii\ em diversas cores . . li 


Fliilssima seda Frariceza para camisa em lindos 

",. padrl:ieS • 


Móusseline de seda bf.1nca. para camisas ou cem

-bilÍaçfo Tecido finos » 

Flnlsalmo linho belJ:a legilimo em cores metr. 

,,\pau de SEda e:n CGrcs modernas 

opala de seda em diversas cores • 

Alpaca de seda estampada em desenhos moder- • 

nOl 
Gorcurlo de ~a 

Cambraia meio linho em COres 

Opala Sulssa legitima 

Velludo:er;>:é a phantasia artigo proprlo para: 


Velludo bracM liso 

Jersey encorpado em cores mo4lernas 

Sedialla lame em cores 


, Crepe lnelez pret. e branco. 

~~el;:~~a~: :r~;~~ ~!~~·Itimollos lare IInt » 

._tepe egypciano para ki~onos larçura 70 cel. » 

' Voai chlfom em cores arogo f1nlssuno • 

Voai chilom com seda e a phanlasia • 

Sedinba americana em diversas corres • 


Possuimos um formidavel sortimento de 
estampados desde lS300 o metro 

caaa I aeu 
Pinlssimas c .. :~has de seda para cllsal » uma 
Colcha! Mlltarano pala casal em todas as cores: 
Colchas brancas para solteiro tecido em lu~tão • 
J~go complelo para quarto com 11 peças ~ 

• 	 AlOabJado de linho branco todo lavudo largu- » 
ra Im,50 melro 

Atollhado meia largur;: Im,5O 

Atoalhado branco e em cores lalgura Im ,50 • 


~~~:n~b;~o~~~Ü~~r2a~~gOarl~~: ~~n~cido : 
CretoRl! lapa largura .2m .» 
Murim mis! Libano Igual ao eXlra:1gelfo Peça 
Murlm Slo JOl'fe artigo sem goma 
Mllrlm Lydla marca conhecida (Reclame) 
Alvejado Virgem peça d~ 10 metros ( o melhor 

artigo 
Alvejado Fam~liar ~3rc3 multo conhecida 
AlvejadO Olllclal arllgo sem goma • 
Pllnno Dara colchão lareura I,lUSO (Pechincha) 
Cbitlo 'estampados em desenhos modernos 
Gusldanapos para jaRlar Dllzia 
>Guardanapos para chá 

• Tricolines. Zephir e Brins 
flnlsslmos tricolines de linho e seda em 

beIJos padrOes metro 
Trlcollne de seda Amcrica padrão de seda 

~~~~l:~: :: ::~: 1~~~:~a~~t~~a~~~h~C~~~ 
Trlcollne de seda Paris artigo supericr 

Tricollne mercerlzado em cores garantidas 

Trlcoline ,de algodãO em cores firmes 

Zephir inglez legitimo 

Zephir nacional em cores firmes 

Zephir America em padlles modernos 

Finíssi mo brim de Unho c!"eme para t~rn(\s cort'1 
Brir!'I branco melo linhg para lernos melro 
Brim pardo collegial de melhor artigo 

- ?r: 
Armarinhos e ArtigoS para homens 

" Camisa de tricollne Inglesas 

,core. (Reclame) uma 


C.inil" de trieóllne Rayé artigo multo co· 

lihecido . " 


lb1iÍ11J..~cif'Zephlr com alam ares de seda • 

·'flfllíst"iífn comblnaçOes de Gravatas e lenços» 

Mel;llite !Ieda de fio duplo, lindos padrOes par 
M"eii í 'flode etcoda rajada. GranJe moda • 
ClIi'.. de 'seda 
L'fII~l- typo pytamide inglez duzia 

.Lenços branccs melo linhO 
COU~!'lIl1ô.O de piJTO linho um 

.!,.":" 

E'O 'ELIX1BJ~~';NYT~!Ç~º 
18$000 

Nutrión ceinbate a Fraqúeza, 
:1~ ct a Magreza e o Fastio. 

4$000 Nutrio'n restaura as Forçai e 

5$0()() , . :;:;: < estimula a Energia. "":' 

~:~gg !N'utrion '~ o Remedio dos Fra. ' 

3$800 .~~-...~ ~
:. dos Debeis, dos EI

12$000 .., 'i - gotta:ios e dOi Conv~. 


6$80018:&Iliiaii'!'••liõiiiilesc.ileE'\itf:tii·••••i.i
4$400 

2$800 

4$200 

3$000 

5$500 

4$5()0 

5$000 


voaes 

52$000 

:4$000 

8$500 

52$000 

12$000 
6$200 

3$600 


12$000 
4$700 
6$000 

24$500 
18$000 'Não se afflijam', Essa tosse vae 
23$000 passar em 24 horas com o milagroso 

Peitoral de Angico Pelotellse. E' um11$000 
10$800 pOl'rete. A' venda em tod a parte. 
8$500 

3$~011l1m1S~~~iR~QI~!i~lIliilIlRlII
l$ijOO


H$OCO 


6$500 Il!a••••aGm•••••m.; ,1 
8i500 
4$000 
3i800 
7$5()() 
3$900 
2$900 
2$200 
1$800 
1$400 
1$800 

30$000 
4$000 
1$200 

1 
13$000 
11$500 
3$800 
2$400 
4$000 

16$000 
13$000 
2$500 

VERDADES QUE 
SECO~1PLETAM 

.AUeslo que tenho empregp, muilas vezes, o depu
rador e tonico do .angue .G , l.l'; ;>i O(l..u,., do ' provecto 
coll, (la dr . Frederico VI. R omano, quer em doeutes cem 
manifestações ~l\'phiJiticas , quer em atacados de I'heumatis
mo, alcançando' ,empre e~cellenlc, resultado., Assim, firmo 
o 	,"resente em lê de meu grau. 

C~ngu"u - Ri" G rnnde do Sul. 
Dl'. Raul Azambuja (Firma reconhecida) 
..:..:Cüwpnüdo üm d~·'i; r de e:-~t:d~c, tenho :: pr~zer 

de commuoi••r·lhe que, .ol/rendo ha dois anDO, de um 
l<.:CZt:llA lIuma pem., acho-me radic.lmente curada com o 
uso do vos!o maravilhoso . G.\LJo-:NO(aL. lendo engor
dado muito pesando, hoje, depois que tomei eue . anlo re
medi", 6 kilo. mais do que p, ,"va anleriormente. AUlori.o· 
Ih. a f.zer de.te o uso que enlender. 

Pelola. - Rio Grand~ do Sul 
Delfina Alves (Firma reconhecida) ~ Ui 
O • UAI.J<iliOGA L., do celebre medico ioglez e 

nutavd syphiligrapho dr. Frederico W, Romano purilic. 
o saogue, lorlalece . e laz engordar. NãO ;OOle!n akool .1. 
gum. nao exige dlela nom rc&gu ardo c c . mUito cslI'macal. 

Absolutamenle inolfen.i\'o , pode ser usado por adul
tos e creanças d e ambos os lexas. Effeito. rap.dol e pOlâ
livu. em tod •• as moleltias sypJ.ilitioas. rhoum'lic ••, d. pellc, 
do lungne ou venerea •. 
N.2 Amd 

• 

E' uma aa 
tisfacção 

pa ra a ooa do
o de casa sa
ber qu~ :. sua 
cosinba eat' 

. iseota de mos-
c 8, bar tas e 
o utros inse
ctos f ep,uI

Id(,'i fl~/i"tI ( nantes. "" ; 
o l ·(rdad~;rf.J 

Atomize Shelhco~ 
o pLÍh"erizador ~'séi
cr\ti!ico Shell pâra o 
p~r[elto asseio' ~ hv~ 
giene da sua ' ciI;á'/ 

COn\O a distincta c1à6se: 
medica considera o nGnE.ut1t 

Eis o que .obre elle diz a palavra aulorizada dD 
eminenle Professor Or, Francisco de Paula Amar."te, di. 
tiDcti••imo e querido c1in!co de Pelotas, R. G . do Sul. 

«Auesto que o preparado ·G.U,t:NOGAJ,., for 
muI. dQ proveclo chnir,o Or. Frederico \V. RamaDa é 
um excellente antt-syphilitico e iI,um o tem pro\'ado sem
pre que o lenho empregado». 

]}r, Fnlllcisco de Paula Amaral/le 
(Firma reconhecida) _ 

o .OAL.;iliOGAL., conquista glurios. d. 
Scienci. é amai. podero.o destruidor da ~Yl'HU,I';
lIH.; li~:\THISllH - M ole.tias da Pclic e dc SaDiuc. 

Com um .6 frasco do ·GAU·;~OG.U, •• I • .rei. • 
prova da S'la grande e/!icaci. como depurado. e loo;co, 
porque elle limpa e eXj)elle tedo. os humores que enve· 
nenam o sangue e que ,ão a causa ' d~ lodr,s 0'- ",lIri
mentos. 

O ·GÁLt:NI'GAL· tem muilo agrad.,'el sabor,é 
completamente inoifensi\'o e absolulanh:nte,' i ~ cr.to d:: 
ALeOUl,. , 

Enconlro·se em tod•• as PhRrmacias e O rog ..i•• do 
Bra.il e das Republicu Sul-American••• 
:'J. 2 AM. Apl'. D. N. S. P. - 211 •• 2[1011917 

Restaurante Bom Dia 
Cúmmuuica a sua distincta fr~uelia Qut! 

centinul li fum:iullnr durante toda ~ noite. 
CASA DAURA Te,, ', sempre e li toda hora refeições Z$lJIO, 

e pratos especiaes ao srosto do fregue7. pre'R 't7A. ;roÃo PINTO N
N, a. - DIUUI este lUell'.l node $<f G 'dt.. par do por cosínheiro hftbil e ocmpetente. 

.... dinheiro. 
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ti) .
A EXIGIBILIDADE DAS 

OBRIGAÇÕES VENCIDAS [~c;So~.~] JJallte Rameozolli Cift. Ltda.Foi prot'OflMlo e p,azo ,,.AZEM' ANHOS /'fOII!:. 
Rio, 13 (O E5t.!o) - 01 as-I primeira quim~pa u~ amortru ~ Ottílill D«n/~, Maria Vi 

s ignado ' (I " dttleto ~n~ 19..479 de ~ de 20 1. ,e no fun de ~ talid31 d. S.lmra, Clara Moffl~ 

12 ~e pez~m~r?,':ide 1030 ~e uma das ,qUIR~ SC'(wJlte$ Amantina '.raco CafoCllC'l, Mana ----:: S&o Paulo ;-=-- 
proroga 'pOl )mals , s senta d urna ~ I(ual II~ • ex· Iknll de CAn-a1ho, 

os praios a que ' Slt rcfeftnl .o lincçto 110 defllo. Art• • ' .....!'C- s.. . QUiI;' Cardoso, C 'nl 

decretos ,~rs. 19.385 de 27'de ,. tir~d:l~ (\os ,d~Jl~IO~ b;ms:riol Catro de OtivàD, Hildà Alhay' MUalUs .... tem o prazer de levar ào conhecimento de 


. Outubro, V19.391 e ,,19.400 de 1 4aqúe se refere ortljlO 4 nrs. dt, L.ucy Ikrka e Luzi:l Araujo, sua distincta clientela Que a sua fabrica deMil o \006 e 12,deNovembro tcdosdocor- I' 2e 3 do decrelo .,!'1,9,J85dep filha do H, dr. ,\I'r~ Arllujo. chapéos de teltro e palha, jâ distinguida 

rente' anno. . de Outubro do corrente anno fI-- Srs: Ptdro Bos.co ~ ~ iv- Rio 1908 com o 2'fande premio na 


O texto desse decreto é o se· iC:UIl reduzid:1S iI 25 '1. por (Iuill- lindo, de" Britto, Bruxellas 1910 

g'uintc: O chefe do governo pro- ; zelia. Ar!. 5 - Os bancos e ca- Passa ho'e o á 'c':"'o la Turim 191' __..... l1li1 1m, 

visorio da RcplIblica dos Esta- isas bancarias que se sentirem na tarc'o da g~nr( nllt I~~n L' S, Paulo 1917 foi honrada agor oi com o
dos Unidos dI! Brasil, .allel1llen- 1 impossibilidade de retom~r seus zid Carv~1I1O 'fiit:en 1,~nllla ca~ 1920
do ~ (lue persIstem m.tllt05 dos I p~gamentos nonnaes ap~s a ter- João Pedm de O aC , o ~r S. Pnulo ORA NDE PREMIO 

1I10l!vOS que ,Ietermmaram ,.s ' mmaç:!o do pmzo conced.d0. (l0- • _ _•._._ _ _ ._ "'__~~_.!?.:.. ...__ S, Paulo 1922 maxillla hOllonllcicncia da 

~~~t~~I~:~~.a~ 9~~~~t~;~le~7dS~ g~: i~:~~~r~~U~'~llrns~e~~~C:-i~~r~:I;\~~: G(' n e l'aJ Pto10me n ,. lIlIIIdIIJ i lIIIIIi .., I_ 
tubrn, 19.291 e 19.400 de \ ~ 12 ,d~ Bancos s~la .liqui(~açãO .sob a ._\ ssis Bl"ilSil 6raildes".r~,~iDS Exclus/vldllde d. c•••ambos de Novembro proXllllO : dm.'cçào de hqllldatano eleIto pe·. . R: de Janeiro J922 
iind,'e todos elles do corrente : Ja maioria dos credores.. e su- Sr.glllU, .hO. l1tem, para a capItal I s.-e.Vilha1.929 I 
;11111<', resolve: Ar!. l' .- Ficam !jeito a fiscalisac;ào de um dele- d~. . Repubhca, a bor:lo do clta- , ·t·' 1930 A CAPITAL 
prorogados por mais sessenla : gado do governo provisorio que hl\c~' sr,. g~neral Ptolomeu de An uel pia ,f) 

dias tanlo para o Districto fede· ipoderá substitui-lo quando enten· ASSIS BraSIl, IIlterventor federal . 

ral. como para os Estados, os pla- ] der. Esta Iiquidaçio deverá ser nesle Estado... ' " ',; < ,_ , ,.~ .. 

zos para a exigibilidade das obri- ~ concluida no prazo de úm üll' S, exa. q,uc vae aquella capItal ~1iIIII~ªIBmII~~~I2I~u~o~lo~l~oªA~O!~III~~'~~~I!~~!!.M~~~~~~~~~' 

g-~ç!)es venc:düs ou j)ür vencer : no. Art. 6 - Esta lei entrará em tratar dos lI1teress~s do Esta?o, :!: _. .. _" 

"quesereferemos decretosnrs' j vigor em todo o territori0 na- teve embarque 100IItO concorndo Os lOnsultos "coIfintúfiistas'..' de Vida desporflova

I~1,385 de 27 de Outubro, 19.391 i donal desde a data da sua pu- a elle, comparecendo as alta,; c 


" 11l.400 de 1 e 12 deNovembro iblicação e o respectivo texto aulond.a~es. federaes, ~staduaes LutOS Carlos Prestes Futeból 

proximo findo. Iodos do corren-! será transmittido telegraphica- ~ mUIllCI!JaeS, rep,resentantes da .' ~ • 

te anno, de accôrdo com o arti. : mente aos interventores nos Es- Imprensa o creSCIdo nnmero ~e -:u;.- ...._ 

g-o 3' da presente lei, Art. 2' - ' tados em effectivo exercido. Arl. pessoas, que foram levar <10 !l- RIO, .12- (Via aerea) - os]em conluios dessas obRceni. ·",," 

Benificiarão tambem d~ssa proro· : T - Revog'lm-sc as disposições II!stre g0vernante votos de boa jornaes publicam mais um dades democraticas", E vae " i'~ 


~:~~~re~ til~~lo~o~:~:~::o~:za d~ : em contrario. v'~~":;üs.eIlCia do sr. mia.. e~.· ~~~~:~~r~~~fst~a~~sf~~~s~ ~o~r:~:s~I~~~I~~~~rd~~ro~~~ . Nôla;:pf1iclol 
Dezembro. Art. 3" .- Durante o I Rio de r Janeiro,22 de Dczem· camll1ha.ra a correspondencla ~s tes, â guisa de manifesto de Ipode chegar o cynismo dos @OrnpO(,noIO, , 
prazo da lprorogação concedida b!o de 1930, 109° da Indepen- Secrel!ll!as de ES,tado e demaiS suas ideas sobre o communis- homens que CIII 1922 e 1924 C,-;ta dua l dQ F-útQlSol 
nelo artigo l' far·se-;; no fim da I dencia e 42 d:l Republica. repartll;oes pubhcas ~ SI', dr. mo, dirige aos revoluciona- lutaram contra os srs, Epita- Jogo do turno a ser re'alitlido 
==-:-=-::-::-::-'--.,.--=-----.----------- ":'asco Hennque d'Av,lia sec~eta- rios victorioRos uma serie cio I'essõa e Arthllr Bernades no dia 14 do corrente ás 16,JoeCOlallA calas IllmlelllS! Casas ~aratas fiO ,do sr, general ASi>IS Bra~~;: . de insultos, attri,buin,do-lhes para a el~es alliarem-se agora, horas: ' . 

no 1I111S11 DI IHI!'ln I U AIlha de Santa Catharlna toda sorte. de arbitrariedades nest~ mlseravel farça demo Avahy x Athletico (lg.... '.. qu.l-U !li UIIII" I . . e pel'seglllções.. . . cl'attca, a .~roco de postos de dros~. .., ' ..,. 
_ I r - .. .... . " Começa alludmdo á p~rlm~. conunando. l~veste, . então JUIZ, Sr, Asteroyde ' Arantes; 

Rio, 12 (Via aorea) - Quan-I U-I ftllllPlIII1 'UI-. [nnlhHl,". eseus encantos siLo flue o governo provlsorlo contra .os srs. Isldoro Dms !"o- Chronometrista, Sr, Agimor Pc- ' 
do assumiu o Ministerio da G11lf lillll ~Ii illil' 1I111J1r~ ',' de Sno Paulo deu, par~ pro- pes, MlglI~1 Costa, Juarez ra voas; Representante, Tenente AI-
Guerra o e:ellerlll Leite de das dlteHIl! alllas BDerlrlas Com o IItulo , aUl11a, recebe· paganda cOlpmumsta. h po~- vora e .Jo<~o Alberto, porq~e bano Lucio; Bandeirinhas do fi-
Castro resolveu cão receber IIJllJ mos do sr, Victor ,Busch ltl~ que o sr..J,oao Alberto haja este, ~rmclfalI1!~nte o SI', Joao guere~se. F. C. . 
a verba para represenll1 1!.0 Rio, 12 (Via aerea) _ Esteve exemplar de uma levlsta de pr!! responsablhzado os chefes p_e- AII~erto, n,IO fizeram .0 que Prehmmar (14,30:horasr, figue
limitando RellS vencimenfo~ ~ novamente reunida a commissão pag~nda da Ef!lpleza ~alnra~ta los excessns de perturbaça~ LUIS Carlo~ Prestes diZ que rense x Barriga Verde. 

raseis coutos me:lslles' . encarregado dos estudos de cons. c!3el. Ma~,. CUJO texlo e vana' da ordt'm que [oram commett- está combma~o e que. não Secretaria Geral, em 12 de de-
Pelo ultimo orcamento da liucção 'decasas econemicas (hssl~o ~ IlIustrad.G de exeellen· dos com seIDt'lhante propa- passa de sordlda feloma: la- zembro de 1930, 

Guerra. quc chegou a ser vo- O sr. Evaristo de Morae~ ex- tes chche~, com hndos aspe,:t~,; ganda! acha o ~xilado_de Bue- ze~ a revolu9ão. alliados aos Rodo/pilo Bosco 
tado pela extincta Camara, planou-5e nos estudos sobre o as da nossa II~~ e do Bar-balme"lIo nos AJre~, que ISS~. nuo passa ga~lchos e nlJnel~OS, para ~e' Secretario Geral . 
"st,:cionando no s"io da res- p.ecto da qU,estão, fix~ndo, prin· de Canna.~elras, f -- . 'i de uma. velhacaIl8 da nova pOIS, quando a vICtorla sorrlS- - ~ 
pectiva Commiseão do sena-I clpalmente, os ferrovlaros. que, 8D~P d!lll Ruas í alllan(BlI' n§n8 ~eP1!-IJI!~a burguesa e seus ,se, voltar . as a,rmll~ contra No campo do floresta F. C. 4 
tio, eslavam consignAdos os em aVllliado numero, justificam a ~ _ Ull~ 11' , :J ~IU "RCRlOS . '. ,seus propnos alh'ldo~. em Itacoroby, haverá amanhã, ás 
v~ncimeotos do Ministro prelerencia. ~ IUUIII!1n 11 unnamnntn "as "IUld~S Logo alu rnveste c?ntra seu.s I . , 9 e II horas, da manhã um en
rlllqucllll Pasla, no vlllor de O sr, Collor concordou. assen- U 11 lU' U Dy li" •U U ÜI! proprios .companhelros d~ 1- , .. Os Jor~8ls ,cariocas, ,Porêm, contro entre os quadros do Cru-o 
102:000$000. tando a exe~ução de casas para 08frl8S deal, p.edmdo_ as cre(~encIaes Ja nã~ dao 1I11portanCla a<!s zeiro f. C, e floresta f, C. es~ 

C::lill a r~i1ucCão prov()cnda, os ferrovia~ios, . . .... de .Joslas ~ea~: Pltmo Mell~ . • maDlfes~os » de Prestes. pOIS tan~o os q~a~ros do Cruzeiro 
O lllioislerií, I'ealiza uma eco- Em segUIda f(',1 nomeada uma Em ~al ta dn.lgl.da ao sr. gene· e Leal Barros que se arvo os compocm em corpo fi.c os assim conshlUldos: 
'ooll:la de 87:000$000, quanto c~JnllliisSão ~~a.mina.d(.ra da capa- ral ASSIS Bra~11 II1I~rventor lIes: raram em cheles para entrar collocam e pontas do pagInas. 1" Qua~ro: Renato, Osmar, 
/lOS "ous v,;ocimetltos, pois o CIdade acqulsltlva aos opera nos, te E~tado,!! SI. D0I111ngos da No EVANGELISMO Barbato, Blttencourt, Donga,Ba
q!ld lile toCa como genl'ral nesta capital, a qual deverá deler- va fIlho, It s~al das .rendas esta- . calhau, Pedrinho, Irineu. Porphi
de brigada, isto é 45:000$000 minar o maxilllo ClIsto de cada duaes do RIO . Caplllzal, c sua GRAVE tRelDUJE ENTRE Amanhã, domingo, ,ís 11 e as rio, Tertuliano, Bagueira.2' Qua
deixou tombem de recebr.r. · habitação. esposa, ri. Mana S, da Nova! a· OFFICUlES DE MaRINHA 19.112 horas havcril cnlto e pré- dro : Rapll, Celso, Meira, Oscar, 
_ _ _ E5t~be!ecc'm se. como limites gente P?stal na m~~lIIa locahda- gaçiir. do Evangelho em o tem Bebeco, Mario, Manoelzinho, Pa

ljrovaveis as mensalidade~ ! para a de, cl.lvmram :~ S, exn. um ~ar -- pio da Igreja Presbytcriana lnde- lrocinio, Camargo, Beringo Di-SUpIementO SemanaI acqllisi<:~o de predios pelos fer- de alh~nças, (hzendo quc ,:1 s~un RIO, 12 (Via acrea) - pendente a l'IIa COl1S, Marra,23, narte. 
IlIustrado roviarios de 85$000 3 150$000, ctllnpnam, um dever patnohco Vem sendo assumpto Jlal- Ao meio dia haverá reunião TENNfS 

Com a nossa ('dição de ~s mell~alidades 'penni~lir~o of- que s~r~lrá para (> 1>;1g~menlo pitallte, nas rodas, o inci- das c~a~ses da E~coia Dom,inical. Realiza·se amanhã, no Lyra'l( 
hoje. [arenlGs distribuit', eotre rerecer casas maIs hygtel1lcas e das dIVIda de nossa I atnn, ~~l~::~~~n~s cC~~~a~~~an~ A hçao versara sotre a Vida de Tennis Club, 'um lorneio interno 
os nossos pr~zado!; leitores, dotadas de conforto :lC>S 11~)55.0S -'P" ., R.;j· '-d-- . SAULO DE, T ARSO - o phari- de tenl1is ao qual concorrer~ os 
o no, 23\ do Supplemento homens de trabalho, contnb~III1'1 • al~la ~~Im, a penna Botlo, Vendo-se em seu converlldo com o nome. de dislincto~amadores nos.o, tanto 

S. IIIu~tr_8do, . ra~~~~ (~~r~a~~~o;nl~f~~n~d~~r:~ cin~o ~C~~~~Oq~~~ ~hêi~:~~~le~~~ ~~lâ:~~~~~~t~it~~~ãOp~~f~~~ P'~C)~1?C~~dbo~~1~13~~r;~~ls~~; ~il~a:i~lí;~~~ C0ll10 senhoras e se-
NOVO JORNAL que os alugueis, , des vai ~xhibir cm,duas sessões injuriosas que escreveu no erro, .SAULO, Jlh~riscu i1!cslle e Te'á inici" li tmncio ~314 ho. 

O SI". Collor espera cO n5<.'glllr na proxlIll a terça-fel iã. ~i:t~~ ~;I11;r~~~1~' re~O~:::~io~~~ pnnclpc entre os Jlldeus, aband!)- ras e será realizado de accúrcto 
Com., cllcena,;;;n!o 110 concurso II qu: O sr, GetL~lio ceda u~ iene- O Brasil pai~ mode!n.o e de- rios, este oflicial resolvera no~ ~Ionra~ e posição, quc des- com. as bases seguintes: . • 

.herto em nossas colllmn" para esco- no~ para as .vlilªs operanas,. as tentol de,uma laça d~fllllda, COIIS- frudava em Jsr.~el, para cnlregar- I - Os COl1ClIIrentes tirarão a 

lha popular dO.I,,"n~ ,com 11". circulará quaes. deverao se~ constnlldas troe, !IOJC, a , soluç:lI? de um,a tledir ao comm;mdante Her- se á obr~ sacrosal1la de chamar sorte para selem organizadas du
o novo "ospert"'o .d"Ig:ido IlClo sr. ~r. O maIs breve posslvel. cquaçao SOCial glOriosa, os ah· colino Cascardo para ter- homens a vereda d'Aquelle que pias (que poderão ~er constitui
J- B"yer .F'lhO. fOI ver.fle."la a segUln· O problema da,; habitações vae cerces de um~ Repnblica nova minar a questão por meio de si lIlesmo apregoava: -Eu sou dos conforme a s;Jrte determi-

Ic ;'Ot~~{'~'RIA, S7 ,'otos; O Imparcial,Itendo, assim, ullla solu~ão" elle que se edifi~ará. no ambient~ de mn encontro pelas ar- o Caminha, a Verdade e a. ~i- nar: só de cavalheiros, de damas, 

55; Palria No\'a, 39; )orllal do Povo, 36: que era Julgado ha mUIto II1S0· c~eado p,ela vlctona da Revolu· mas, Camaradas de ambos da, m~guem vae ao Pae Slllao ou mixtas) as quaes farão jogos 

o Liucll.~u.,! 2ó; Gazeta Catharin.nse, luvel, çao NaCional, procuram solucionar a ques- por mun,» seguidos pelo proces so de elimi
,~:E~O~!.'r~~~~ ~~; gJ!~t~~~s'q.c~te'-iJ:. . - Este é o film-jorn al indigena, tãõ comll1andanle Penna Hoje, que o egoismo dOI~ina natoria,s, e em /il/l ullico "sef'.até 

bU ilJ. 4: o Tempo, 3; A Vo; d~ t'ovo. RIO, 12 (VI~ aerea) - Confor- operado p.or gente nossa.. no os homens, que exemplo subhme ~e. venftcar a dllpla vencedora 

3; A Verdadc, 2; O Movimento, 2; A me telegr~ph;" o governo vae rc- «.fron\" daS . tropa~ revolucIona' I Bolto foi exonerado hOI1- n?~ orrertce Pal~lo com o seu es- Ct.tJos componentes disputarão

Tribuna Liberal. I; A Revoiução, I, solver pnmelro o problema das nas, E a ul1lca pelllcula execu- tem do commando do COI1· pInto de rcOlmcm! sil/lples em 1/lelhor de Ires "seis", 

~~I~\~'a~~o~t~ ·J; ~,~~g~>~"b;~~~'1 Ó casas para os ferroviarios, deven· tada nas zo~::s do c!!mbate du- trà-torpedeiro "Pará". Só ~7rà v':,Tdadeiramen!e g~a.n· afim de seI acclal!1ado o v~nce
,\tnigo do 1'0"0, I,IQ NaCIonal. I; Re- do empr~ar 130,000 contos n3 rante a ac..ao formldavel que de um~ naçal:! quando o e,plflto dor ger,ll do torneIo. 

!,ub"ca Nova, I; O Estado de S."!a construcça? de casas ~aratas, abateu ~s tropas do Cattete, de Chmto relHar entre os seu,s 11 - Como premio, a bella ta-

Catharin', I; Era Nova,l. O Concilia- A commlssão espeCIal apresen- AutOrizado pelo estado-maior membros em toda a a sua plelll' ça • Malzbier", olferecida· gentil-
Dr Iynns"e ArftuJ"o 
~_____ tarã ao sr. Collor a exposição da 5a. Região e tambem pelo es- ij U ~ tu de, mente pelo representante da com~l.


FELIZ NOTICIA' dos seus, pontos d~ visla ~il tado mai~r da Rev?~ução chefia- I " ~ es~i~ito das dou!rinas de p.a nhia cervejaria Brahiftà c,nestÍl . 

1" • parte que mteressa maIs propna- do pelo IlIuslle mIlitar general I ADVOGADO Chnst.o I! lO(!O -RenunCIa e To- cldade, .senhoLVictor ·Buch.' 


" " endo Sido h?n,~ada C0l!-l o mente à questão de finandmen. Góes Monleiro, lerancl3. JU5hça e- Amor, . 111 - A tilulo de estimulo, se
Gran.d~ , PremIO , (rua~,ma to de construcções, Etle des~reue (odos os comba. Acceita c:aUSélS. civ~is Paulo,. ao termo dos .seu~ dl~s, rá cobrada ~ 'pequena, iRJCTiIl'" 


honorl(I~leocla) da ExpOSição tes no (Front Paranaense) lIara- commerclaes e cn- poude dIteI' de consClenClencla ção de 1,000 réIS por pesso& rnt
Jnter~aC!ollal de Antu~rpia ré Morumgava, Catingua e Ri- r minaes, nesta Capital e reclamente pura e coração crente: cripta, • 

(BelgICa) em 19~O, 11; fIrma Collarinhos duros e beira. 1 ~Combat,i o bom co.mbate; aca· IV - QlIaesquer infor.rn~~s 

Dant~ RaruenzoDl & Cla, Lda, inrugaveis SÓ na Forças Pal'alJa~nses, Riogran' Iem qua quer comarca btl a carreira; guardeI a fé -o com oDirector desportivo. Capí
de Sao Paulo, !az em outro AI FAIT RIA denses e Catltarinenses irmana- do Estado, A sua vida serve de paradigna tão Antonio Carlos Bitten('Quri, 
I' 

local de~te dlarlo eSlla f.ellz - ~-\ das, para a defeza da nova Pa- IFernando Machado, 10 a todos os homens, Elle mesmo ou seus auxiliares, senhol"tl Ft
eommuDtcação aos seus chen- CARDOZO tria. Tel. 1265 disse: cSêde mel!S imitadores eo- lix Malburg, e Luiz Mali: IH 
teSO ~ Um film que todos devem ver. .. mo eu o sou de Christo>, dos Reis, 

! . 1

I AIl)<lnhã CI E IDEA~L- I Segundil-feira 
~mpresl!l HbrDO BUl!ltim & Filhos ' 

f'(híbidor t lulrlocldor, m lodo o EII~o, 00. ,Iamados l íIm. da PatmlOllnt, Uf.. Palh'é, 'Programma "" éís ,S'Ítoras' sessão 
1 A's 7 114 e 8 ~14 o ~ran Mataruro, WMI'Itr 8ro... PIe. Dopul..,rde IiIm em 8 actosI Hoie ris S horas em çOltlt:

"d T a "t" Um film da Wamer Bros '05 [)ez M ndamcntO-i"Man 05 r OSI Orl0i com Helene Costello

I Capitão Mata-Seta 
Preço li5dd Preço ao alcance de

ROD LA ROCOU~ Amanlul. ás 2 e meia e .. horas Oranciosüs Matinées todos-- ttOOO 
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