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I~. strl!~ÕES. aõs srs; I~ : .·..· il!$:~r<? da.faz~nda autorizadolCrUl'in' l ' .	 e SOUI! A, partida. do sr·!1 OU lAIa 
pF2fEHas Emt!!~deJ}-1 é)~Il)IiJlt;obr:lgaç~es ao portador -. Mello VIanna ~tr • ~ .. b..• 

· CdentEs mUDlclpaEs ... , t ' ~; ,~ . , . t: "" " ."a de 300 I VIVO 10.1«, eoml*taría ho~ - pabIica<heww tIoIItc.. .. .na. 
Ptolomeu de Auis ,Br~lIn'l a e-a 1mpor an " ' .~ ,cb C~~ r ~.u 61 _. lInOl O 5eu embarque..hon.tem. ou. dr, NnftI Ru-. Q~ 

Governador Civil e Mlhtar mt"1 contos de Idade"polS ~UI lYaCfn - 8 bordo do •Llpan. bdo IftknI r laftucII_ chde 
do Estado de Saota Calbari-	 24 de n~vembro~.J~, _ pcMitico rft~~ fac' 

na, recommeoda aos srs. pr'.'-\ -:XX:- I?os ,!,~Ihorr,s ";;e~t~_n!,~ ~ Rto, 2l (AnQ9OStal) Putiu lido. 

1~ltôa e i~leodent~s mUO!CI- Rio,22 (AeropostaJ) - Pelo chefe do governo provisorio ant!g? Atheneu . ' f'f?V1~CJaI. ~ hnnl~ ~ a E~ro~a ~ O i1hlll~rr casa~ roCImJa. 

paes, a gulZ.!I. de IDstruccoes. foi assignado o seguinte dccreto : nos ~onlou u!!, dia ftnmno Cos .dp <Llpan' e, aco'!'ll!1nhadô , de neotevé·.qo ~. tampO 

que. .seguodo a orleotaçi1o r~-II DECRETO N°. 19.412 ~- DE 1.9. DE NOVEMBRO ta, comp~nhelro de.es.t~dçs n~1 s,!a ~e~th?f~! 'osr. ;. ~~1I0,tYl~.lià,; :aêralêili$~e:mclo..viOncb Ac
pubhcaoa aclual. suas a!trl- DE 1930 Autoriza o mll1lstro da fazenda a quella casa .de ensmçs~cunda ex-vlce.presidCnleda, Republtcai 'roPostalim'urndoaquQviqou.. 
boições devem ser ex~l~sIV8- emiltir ohrigações ao portador do Thesouro no. a conquls!a, .pelo gemal pce- O réx-vice·presidente ,deixçu o 5, uma recePÇio mlli&o conkaI poI' 
mente de ordo!m admlnlstra-j Nacional até a importancia de 300.000:000$000. ta, de notas dlsllnctas. em ~anca quartel do 3' relliment(),:"nll" Pa- parfe';(Jos"ãiTii«o- r ~ 
tiva, o que jA nito é pouco. O chefe do Ooverno Provisorio da Republica dos Es- de e~ame, com a !ls~lstencla do tria Vermelha, em aut~rnüvel" As rios que desQ..~ parll aIIi 

Taes deveres só podeu; tados Unidos do Brasil alt ~ndendú á necessidade de regularizar prTesldente da prOVll1Cla. . . 5 horas da tar.dé, ten-dopor cóm" foram em autos 'de.,.,.. p.raça ..,i~"" 
acr bem desempenbados, sob a situação do Thesour~ resolve: ranscorreram·se-Ihe os pnmel- panhia o dr. :Salgado'" Filho, 4'itibus, . - , ";-":~--~--"-:7 , 
a garllot!a da ordem publica. I Art. l' fica o ministro de Estado dos Negocicos da fazen?a ros va:,"~s ou noxso!ar dd°Soma: d.elegad? auxiliar, rumo á Poli' I Após os cumpiím... - ~nttlS'. $.. s. 
Esta. é aSllegurada pelo ser- autorizado a emittir obrogações ao portador, do Thesouro Naclo- rechal Guilherme aVIer e . u Icm Manhma. , tomou o autolllOveLe:m ~ ç~ 
viço de policiameoto alIecto nal. do valor nominal de 1:000$ e 500$, cada u",a, até a impor- za, onde nascera, o~ na casmha Nessa repar!ição. álluardavam :nhia dos srs. secretarios-da ..., 
aOll delegadl)s, cujalS func- tanda de 300.000:000$, vencend,; juros não superiores a 7 ./. ao qu~ o mestre-pedreIro, tambem a ~ua cht:J;ada a sla. Mello Vinn· i zenda e Inlerior, .que aIIi o aguai'~ ; 
ç6es Dlo s!o sullordinallas anno pagos semestralmente ~m maio e novemhro de cada Gu!lherme, levantára á custa deI na, esposa e dr. Miranha Man- :davam rumando em direéÇão . á 
ãl dOIl preleitos, mas iotei. anno: " mUIto suor com que argamas- so, juiz'dos Feitos da Fazenda, Isua r~idencia. " 
ramer.te independentl's, exer· Art, 2' O resgate destas obrigações será Feito metade dentro SJU as construcç.õe~ de quc se O sr. Mello Vianna deixou o Durante toda a tarde e noite 
eidNs em, barm~Dia com a de um ann?, me.ta~c dentro de .dOiS annos. contados das datas encanegava. pnr.clpalmente no v.ehiculo cahlamente e, com sor I' de hontem foi. o sr. dr. ~~u 
das demal!l autondades. d3s respectivas emIssões, ' concert.o dos telhados, no que riSos . apertou a mão das pe.. Ramos, (urnpnrnelltado e Vlstla-

Assim. tambem, os juizes I Art. 3' Em novembro de 1931 será determinado por sorl~io, era pento. s"as que ali SI' achavam, do por innUIM1'8S pesseas. 
promotores. exaClores fede- Ise serão resgatadas no primeiro periodo de. um anno as obnga· . ç:erca das 6 hor~s. da tar~e. () -~-ZENDO- - "ERDESf ' ' INT-
raes ou estaduae.s, professo· ções de r.umero par, ou se as de numero ,!!'par: vIajante e s!l.a comlt~va, o 4 de' , n . 
rado, etc. ,em Dada depl'udem II Art. 4 Estas obrigaçõcs gozarão de Isençao de. quaesquer leg~d.o aux!t~ar e o Inspector da! PRcTAÇOES ERRONt;
dos preleltos. A falta de com- impostos e serão recebidas como caução, da mesma forma e nos PoliCIa Manltma, dr. Os~ar Sou-! f\S SOBRE A REINCLU
prehensão desse dever ele· mesmos ca~os em que o silo as apoJices da divida publica. za, tomaram a lancha • Alfredo .SÃÕ DE SARGENTOS 
mentar do desempenho das Ar!. 5' As obrigações da seriaçãO escolhida pela sorte. de- Pinto,' que aproou para o. Cá.es " E puAÇAS ' 
funcções ,publicas, é eX.Rct_n- pois, do primeiro anno, e as rC!stantes. d~pois do sl'gun~o anno, dú Porto, atracand? ao "llpan,'! _ ,'" . _ 
meote o que gera o caclquls- contados das datas das respectivas e':TIIssoes, serão recebl?as co· pel~ escada de eshboldo, I AMNISTI...OOS 
mo feroz que fanlO nos avil· m~ dinheiro e pele seu \ :dor nomlnaJ, todas as reparttções de -_. . __ 
10U, e, que nito póde voltar. arrecadação federal. A sra. Mello \' lanna I Rio, 22 (Aeroposlal) - Telldn 
e llitO voltará. Art. 6' Rev~gam·se as disposições em ~ontrar~o , I na Policia Central algun' comma..,doi de c"rp.os

htMtn Iml RI!' de Jane,ro, 19 de Novembro de 19..>0, 109 da Indepen. ... Antes de se dirigir para a 1'0' levantado duvida quanto á reln
••• rr... dencia e 42' Ja Repuhlica. licia Maõitlma a sra Mello Vian. cJusão de sargentos e de praças .... I ~ (aa,)- Odulio Vargas Escrevia versos que prodiga' na este na chefatura de policia, gradundas beDeficiada~ ~et.. n!... r~ Jos! Maria Whifaker mente espalhava pelos jc rnaes li. ali agradecendo (I modo por Icente decreto de amOtslta. Q g e-
SAo P~ulo. 22 (Aeropol;tal) .-:-:II=-RU='.,....,.B...na=I="c::S=-n-=-nR:'CR=n=S='g:.::O=g:-'-=C- -=--::f·:------:..:-t-:':-:d:-- terarios da época, luxo a que qu~ !oi trat"da pdas autoridades Ineral Dechamps, ~hefe do rle;. 

- O estadista e parlam eular 111 11 11 11 11 H I ' orna ICOU consaI UI o Dora não se dá a nom 1I10cida- pollclaes. partamento do Pe~súal, declarou, 
italiano Francisco Nitli eo- 'I!LD UI!ITlllln 'Uo RIO BRAIIBI! ' . .. de, mais amiga do futebolislI1 O C Uma ca-- em nota .do Bolehm Interno d.e 
viou ao scnhor João .\rr~d~. li IinlllRn, O G li , Tubunal HevolutlDnallD do que desses calhamaços mas- ompra-se ea peque-I ~~~ç;~p~~ç~~ q~~~~~~~:! ~~ 
lonte da Fac'.lldade de D~rl'l ' Porto Alegre. 22 (Ae- ' p , sudos qll~ elles despre~am, peno na, com quintal. infol'luações artigo lodo decreto de amnistill,
~~J:.8ta capital, a segl\lDte ropostal) :-- Coml11uni- ~D . ara ~~R~O ass im melhor Hncer na netas redação. o qual abrange de ,,'".a lórma 

• ?Ilris, 30 de outubro de cam do RIO Grande que nel~m 22 (Acro ostal) _ O Um dia, s lII giu o Colombo I - - -- --- - ---- , -- -- -- !,er~1 a tod~s quanto d,recto ou 
to 	 1930. - Caro professor. Eu O pclqu~te «f{uy Bar~os?, Tribunal' Re\'oltlci~nario ÍlC()U quasi que red'gido, d? brado c ' A campanha dO" (~O mdlr~tamtn ,c se, en~olve:~~ : 

recebi s vossa cRrta na qUISl que faZIa a sua primeIra assim organizado. c~atl!~~? para o correlr., no bal- Globo» e «CorreIo da :~;':=S revuloclonoul{. 
me commuolcllStes a VlCtO- viagem H es1e E s tado, I Pres idmte: c:1pilão de fragata .9'? @, ~~_da do MareJano. em Manhã~> contra o ___ __-___ ,_ _ _ 
ria da Revo)uçlo do Br6S:I' d . a ho'e ' R?!!erio Coimbra Membros' de. cUJO OnJcao, de tamancos Jem 

, Desejú que o VOS80 grll9d~ ~UaI~ ~ procu ~d\ J Iselnbal gador Ma'roia Netto: te· meia, se debruçava Santos LO,sta, sr" Arthur Bernardes OUlaPIIIP--· IIS 
' 	paiz, ~;:e se salvou duma Ih- atracai ':1 0 caes do porto nente.coronel do exercI to Luis da, folheandc livros, ,n05 mlllu· Juiz de Fóra 22 (Aeropostlll)- _11 

ctadura. não caia , uoutra di' novo, ,!OI arrasta~o p e la Moura Carvalho, e u escriptu. tos em que a f, cquezl3 lhe dava O "Correiü ,Ie Minas. publicou I Ulll!1II!~ _ 
clad::ra. Deeejo ~rlDdpalmeD'1yentaPla sendo atIrado de rario d,1 ddegacla fiscal José peque~a. folga , a seguinte nob, já ~onfirm?da I PiIílJll 
te que elle CODtlnUe unIdo e encontra ao caes. Com ferreira Mul.ltlllho, Accusadores: Red'glam o pequeno q~lIIz~- pelo coronel Souza Filho. com' , - , 
q!le . se afaste _de qualque.r O cho ue a murada do o~ advogados Alfredo Chaves nano Cruz e Soma, VI~gIItO maild.ante da Regiã'J: ct:otamosll em tele~rarnma .do 
movimento de dl<:tadura rui' qf' d T d e Oenaro Ponte Souza, este pro· Varzea e Sant~s Lo~tada, tnnda- autonzado~ a declarar ser .apocrv- cardeal D. SebastIão 
lUar, A dl'mocracl8 deve, .e~ caes ICOU _ amO! I~a a curador fi scal d') Estnjo, de. s~mpre IIl11l1a I?r~~ndo ~ ph o o telegramma .:ollecllvo pas- L ao SI' Getulio 
em lodos os mowentos dlfr. · numa extensao de qUinze foi tambem nomeada uma prlmetro grupo aqlll ilhado a sado li .A Noite.> em nome d;i eme \ '~ _ . ~Iceis. 8er moderada e cor:;jo- metros, e o paquete s o f- COllllllissão de syndicancia pala -Escola Nova", em cOI!lbatc Iran- 4' Região e das dema'5 umdacles, <liga", _ 
sa. Espero que os bomens do freu diversas avarias . rever os contractos celebrados co e ~udaz ao ~?manIlSmo, aqui exi~t~ntes. em protesto .:on ,~IO, 2~ (Aer?postaJ) O SI. {te
vosso v~lor façam o que lhe;; - - --------- pelo Estado na SItuação passa. MaiS ta,rde, manJos enconlra!- tra a athtudc ele -O Globo' c tU,IO , Vl~gas. chefe do gc:vemo 
~tlr posslvel para dar 30 PII- H ai o!do Cal li.do da. composta pelos srs. Maro- os, na Trtbuna 'pOPUlar, consl,- e do cCorreio da Manr.;\n para provlsOlI,?: recebeu do c~r~eal 
lZ a ordem com a liberdade I '. ja Netto procurador geral dú tumdo a «guerrilha> destemero- COIII o SI. Arthur B"rnaldes, Em- d. ~eh3sllao um ~elcgramm" ,,"n
• .evltarem uma crhle .eco~o-l Por ~~IO d,o sr, preslden,c ~~ Estad o, 'Ocllaro Ponte Souza, sa contra a qual se abateram as bora (I a,Ho COIIC~itO. (IU~ poss~ ceb:d.o nos seguintes terlll~s.,~ 
mIca que se possa mfellz Repubhca fOI nO~le3do admlllls procllrador fiscal, e José Estanis- armas bolOlenta.mente armazena ter e~se IlIustre mlllclro Innto a ' ~IO _o: QueIra v,?ssa , ~xl~ l
mente dilatar. Itr~dor em c~mmls5ão dos Cor- lao, Consultor Juridico. das ':' ~ s p2.nopllas dos que el!es officialidade aqui destacada, I) ri!- le~c!a a~e,tar as maIs smc~ras 

Creia meu caro proiesEor, I relos neste E.tado. ,o .sr. Harúl- . .. __ __ claSSificam de . velhos' e «de- ferido telcgramma foi foriado. te!! fehcl.ta~oes pela 801u<;lIo c~~stã 
DOS meu mclb·)rcs s"ntimen-I do, Callado. que l_a vlllha exer- t! IIU BllteO!Í ad'iUldade O[anlla·n cadenks ', do sido solicitado. COtn urgencia, braslle:ra c~so 'pre~os poh~lcos.
tos. - NU/i . ce.ndo es~a funcçao por deter- RGU l' 11 UU 11 U Relacionando-se com os dire· an chefe de policia do Rio a ap- Honrando l.ntU!lo~ elevados 00' 

- - mm~ção d,? sr. gcnersl Pto~o!",cu Luis C!lrlos nrestes ctores das companhias dramati- prchen ~ão do original . que de. verno PrOVIS?r10 aelo gen~mso
O sr. Moraes Barros A~~,s BraSil, governador CIVil e \I li' cas que aqui abriam em noites verá exislir lia lcd'lcção de "A húntem publicado. ~bo"a róros 
será o futuro prefeito m~~~~t~d[l ... .___ __ Rio. 22 (Aeropostal) Na ainda hoje lembradas, as portas Noite, ' afim de se .apura; a d~~t:'r~~~o braSIleIro. (a) Cf/r-

R· 22 (Aer tal) - N ti- OSP IIftlalo IhOIObelra n!lIltl'rá past" da O'uerra foi as- do velho thealro Santa Izabel, quem cabe a re~pon~obiltdade de - , ,
• 10 opOS • o • Uil J111i IIL![ . " b Cruz e Souaa fez-se 'ponto' de fal fasificação,' - .. ' --' --.----.. - .. - ---

clas de. Sã? Paulo. ass~guram 	 slgnado decret~ 111~1'!- algumas dellas, impondo-se pe· OM' t • d Ed II 

que !ena SIdo. c.unvlda<lu ;lara fup(a.felra dando reverter a actlvl- la cometa dicção com que se --- .. . .. -" . . ,- - ,. .. IRIS en. a Dcac I 
~~ef~~ra~~ B~:~~~CI~ct~a~d~f~ i~ '<io 22 - o SI' Octavio Idade o c a pitão Luiz Car- exprimi~, além d.e. conhecimentos pre dure nem m<ll que não aca· f~ d P"'I" " 
tr~ interino da pa~ta da Viação Mangâbeira ex~ministro ' Ios l: restes e o I. tene nte qu.e mu,;o .~uxlllavam os 'pro- be, aqui chegou um dia o pre- eIH. I I.ICI sera 
r que occupou a da . Agricullu· das l{elaçõés txteriores, Mano Portella Fagundt:s . proEsa5~~r::'~i~jou o poeta negro sidentc Oama R,?sa, que nome- 'IRstallada .arca-fe"lra 
ra até. bem poucos dIas. Que tinha a sua partida da arma d~ engenh?r,la. o norte e o sul do p~iz. Em ou Cruz e Sou. a promotor da Ui 
qU~So,"!~n~= Bac~~:c;ái:;: marcada para hoje; adiou ,?or ter,em ~Id~ beneÍlClé:- to~~va parte, a imprensa lhe ~u- Laf'"~~nte branca (os mes!ic"s . Rio, 24 (Aeropostal) ::-. Será 
prazo para dar rrsposta ao con O seu embarque para a aos pelo aecl elo n . 19. bhc a o~ ~ersos, tornando se inclusive) da terrn de Jeronymo mstallado amanh.l .no rollloo do 
vite. . . proxima terça-feir '5 39,5 de 8 do corrente. na~ provmc!as qU,e J:erco~rerà Coelho estrilou! C,?n.selh~ Munlclpa~ o novo 

o ' . . a .. ~ , -, --.. -...--.--- -- maIs conhecIdo, maiS aprecIado Des fôro l um ne ro rc resell' Mlnlsteno ~ Educação e Saulle . 
'i IIPII ..11 _ segumdo pa~a Lisbo a . a I Ds SPI Homepo Zander e do que no proprio céspede na tando 3a ju~tiça PU~ica! ~31 Oa- I! Publica, .. 

bordo do C.:.p Polomo.· tal, . ma Rosa retirou-se, o tucnúna da O sr. FranCISco ~ Cam,!os ........ PIIIIPI[II UMA CRIANÇ R"allho laHap "eIUSBIIDII Pudera! Estou farlo de dIzer grande maloca eleitoral sUJina laté hontem ' n~~ haVIa escolhidoU. i I PIII 	 \I aali. [1111 que os nossos governantes, I?e- obteve a exoneração do negro ' os seus auxlhares, parecendo,A , 	 bonlem 'tnlte aa Bolfrl' lo desprezo que \ otam aos. 10- genial Icntreta.nto, que o sr. Mozart , 	 , , a nu .11 tellectuaes, chegaram á perFeIção . IMonteIro 'ier~ um delJes. 
S. Paulo, 22 (AeroposlaJ) - Por falta de meios para criá- Rio, 22 (Aeropostal) - HOA- de transformar a terra aberta ao' . . : . '. " . . ~ut~a ~c- _ ... _ _ _ ___ ,______ ,_ 

O sr. João Cardoso de Mello la, dá-se a uma família séria uma tem, á noite, prestaram depoi- mundo pelo primeiro esforço de q maIs seTa dito em I ~________--:' 

Netto, prefeito da capital, susten- criança de 3 mezes, robusta,sexo mento na policia cs srs. Romero Dia& Velho na madrasta dos se- casllo. , i " 

tarid. ·O povo, man- masculino e côr branca. Zander, ex-director da Central do us filhos e mãe dos seus , entea- Ha tempo .d~ sobr.a para esta I ....d.esejo do 	 FOLfDIl ~~!~S~~!~y~~
trii os nomes tradicionaes das Informações, por obsequio, na Brasil e Adolpho Konder, ex·go- dos. 	 e outras remllllscenClas .. . 11- 11' dacle. NoSall:'Si"""'. 
nõ'lIunuu r praças:._ .... __ ._ Qerencia do ESTADO. vernador de Santa Catha~a. 'Como nlo ha bem que sem- , CIIIi-.Iri. 

CII~~ .V~JlJE~A~ES Eiij8~é~.•IAlere~D g!~ta..telt'a . S9i~e~~eg~~ 
~,;r, Â plRAD"A' MiBlTA'R DE 1:5 " n~ NOYEMR~O NO 'RIO DE J~NErRO ' 

Um ii1m com JóO metros. que descreve o que foi a ~rande parada militar r~\'oluei()naría no I~io de Janeirl~. Forcas do fxercito. MerJnha. 
Púl . dos Estados, BatalhA0 Femmino Joio Pessoa, Batalhões Patríolicos. desfilando em cumprimento ao Cheft' da Nação_ Um fIlm histo:iro. 

•0 AMOR eCEGO-. Super-producc4o da Melro Ooldwin Maloter, com Colleen Moore e Edmund Lo-we, 
Um lindo romance de amor. Um IiIm feito par asrradar. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:amanh.l.no
http:Calli.do
http:construc�.�e
http:ramer.te
http:neotev�.qo


Os chapéos Oury Df ftllR8 w 
I 

! BR!=,NE o E: PALHA !2 !!!!
C.. I~l\.::iii ,....t 

.I~----~----~~~~~~~:-Tt--I & =~~~~----I••P· ....0.0•••'....... 

ElllJlrtsa 'adonaJ .~ lÚeuáCãô 'Hmp~i I' -, 'f! OSaphrnl )empre vicloriosov 

Transport.e rapido depáss~tgejl'os e de ca rga~ com os / :o . E' POSSU!do da mais
1:1 J~s.l.a alt!llna 4U': lhe

paqtff'!t~s «Carl HoeJlcke», «Anlla» e «'Vlax» ,O dlrl/oopresenlealles_ 
, -" ;0 lado. Depois de uma 

Sai'I' .el:ll, ft sei' taPlres 111 plrll de:narialopaUs . Ilr3ve enfermidade, 
que me releve no lei
to por -mis dum ILinha Florianopolis-Rio de Linha Parilnaguá, escalaD- Linha 
mez; fiquei em' tão de- eJaneiro, escalando por lta- do por ltajahy e São FloriaDopolis o ploravelestadoilefra- Qjahy. S. Francisco e Santos Francisco Laguna G ql1eza,que 'l á rriesen- • 

• Í1a sem coragem para ,.I I " voltar á activiâàde. ':'~~._
Paquete Carl HDEpcke, cjia l ' I§ . . . ' _ Em tao ~olorosa, e ,af- .O' 

li fhctlva sltuaçao o meu medico assistente i". t 
Paquete laia. dia 8 Paquete Mal. paquete Mal. • dr. Ivo de .Oliveira aconselhou-me oüsõ' O :I .tdias O do esplendldo SAPHROL, e logo -nos 'pri-
Paquete Carl HoeDcke. dia 11) dias 6 e 20 2, 12, 17,27 • -!! mei~os_dias de tratamento com oSAPHR,OL • 

j .O sen.h tao accentuad.as m.~lhoras qU!! ao fi- . ' Paquete boa, dia 23 , nalisar o guarto vidro Ja me sentia ff)rte, ' I~' 

J Saídas ' 1 O alegre e diSposto, terdo augmentado 4 ki- ,I ,~'>
Saídas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 h~ras < Q los de peso. Maravilhado com o exfraor-- • ~ 

.. dinario resultado ,QU!! colhi com. o abenço~- • 
.i\ViSO-~l;~~?c~elll~~:M:~i·a_dtl pliSSbgl! ; IOS e clirgus e h : llu P l ' tO fi do SAPHROL, em'lo-lhe a mmha photcr<'• 

• graphia e attestado. dos quaes pode fazer "e
PASSAGENS: Em vista \la grande procura de 1l ,~ comnHld!lçÕr8 em nossos 

l ' iotcressado<3 que só • o uso Que lhe convier. . a' apores, scielltilicamos /lOS ..rs. Hssumiremos comJlromisso IMPORTANTE o Porto Alegre, 23-6 - 30. , 
ORDEN~ DE EMBAItQlT"::-Ptlrn facilidade de ~ ,'rvíço só dliremos ordens Pbenil-(Ph~ryixé o unico fi zac~~~f::"ci1:I~:,~u~~~U'YO~Z:';do. 

de erubll.rqut' até ao M EIO !JIA lia saida dos n08SOS \ a pore~. 

• com os cummodo!i r eservados. até ao MEIO DIA da sa,du dos 1108S08 vapores. 

nome 4~ leglÍnno emp!as- .. Oe 1=rdo com o a!tesl.do ,clma declaro que, form.do o •
Pnra pllssageos fretes, ordens de ~IDbllIque ~ d,~ IDai8 in[ofDlbções, com os tro). EXila na pharnlaCla O @ diagnostico deURloPLEURISIA"conselheiaopaclenteousodo.

proprieturiol' e • -Iastrl Pilei'II ... preparauo SAPHROL, 30 lado d. Ih.rapeuhoa do... Muito • 
b CO A norr. ... .' O - aproveitou O<Io<ut.; e hOJe se Luconlr. reslabekado.HCarlos oepCne u. • maiS antIgo, o mais usa- • OR. IVO DE OLIVEIRA ... ... .. 

Rua Conselheiro 1\1 ..,~~ D~~~~~~~L~ do e mais •afra,~_ 30 ' o conhecido li Em todas as Pharmacias e DrogariasI~~~~~~~~~~~~~~~~! ~ ~ • •~'9j@m~~l2I~~mumJl2ll2ll2ll2ll2l~~ Aluga-se lf~~Qcua:r~gse:;~W~. 'f4!••••••a••••moooCto.·o••••• 
~ !ti commodos, com pensão,li 121 para famílias ou rr;oço de

(; Cre(lito 1111tll{) I)l-e(liaJI I t~~a~~~I\~S . quartos !~~...~ ~~o~'!!!~! 
I A 

Os 
tratar a rua josé 00•• ~.lto••• Qu.... conh.c.r ... --. 

Veiga, n. 21. :~~~:i::ti~r!:o: :o~:~~r~~:~r~::; ~x~,:::: 
li.rinho "O MENSAJtlllO DA DITA".


Cth'ivicamás aos nOSS05 prestamistas a virem Quitar as l2i Vende-se UUla aranha .m ••1100 para r •• po. la.- Oiroccio: I'tta. 

5l:aS cadernetas para o proximo sorteio de , . com. c? valIo Mlthen 1924·Bqno.Alr~• • (Ar...tI..) 


. e arreIOs. Os arreIOs sãot.. complelam p.Dte novos. -;;: .. .. , .' _, ~ . . ,
& Preço o mais rasoavel pos- ~~~h"'~lfi@§fj-O*,.O• .~ • .OO -0 ..... 't, 

4 DE DEREMBRO, 
quando distribuiremos os premios abaixo mencionados: ~ sivel. Informa ções por obst) - O , I'Q.uic•. na gerencia des te dhl- O '. 

1 Premio no valor de 4:840$000 I.. no. ~ fill.'i-g- j '.' -- ": " "'"___." .~..\ • 

10 Premios no valor de 30$000 Aluga-se r~~~)a 5~~1oa • ~ ma sln.A tr a t ~ r com A~osto l o Pa" 8to Premios no valor de 10$000 l2l n" café do M~rca~__ 
.
•c~oa l 

j\2\ uitôs iSQIl~Õg5! ~ I 
t 
& 

I&:Ven~~~' :~;:~f;'; : I
• 

l2í
pensão familiar, li ruu Jo' O _I :.'. 
\O Pioto, 00 29 sobrado. A .. 
I'a lar com SUl! proprietarhl, •1
na meRml1 pensãO. Cf • ~ 

- • Grandes e pequenos todos pro~l~- . ~ 
j O roam o Peitoral de Angico Pelotense,o . \
I Oro Pedro de Moura Ferra • rei dos remedios para resfriados; t()sses • 

: I ADVOOAl)O a e broDchites. E' o preparado'por excel- • 
• IODcia, empregadoeD!todas as molés:: . =~.;

Rua .Joh Pí.'I, I. 1. . . • tias das vias rE!spiTâtorias. <. 
~' Pre~tem muita attenção I (Altos da 'Pharmacla: Santo '~, I , A'venda em tOda:parte:, I 

Os sôrteios continuarão : a ,.c,orrer como de costume nos . .,Agõstlr.h-o) , " 'r....... ... ..0_....... 

- dias'1 ''e -18 cte -cad.-t rtü~z_ Nad~:ee anormal! Nada de crise! Das 8 ás -H -e 'dasI3 
- :~Credi!o MuSuo Pr~dial sempre pà2"ou e palIará aos pres "'"ãs' 16 'hofa 


lami3tas Quiles, São som fundamento os "boatos 
 --'----
que ultimamente sem t~eni :~spalpadQ.~" 

HabilUem-se r 

4~e 08Z8m~llais om urln~iuso sorteioI 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:pos-~~~h"'~lfi@�fj-O*,.O
http:a!tesl.do
http:accentuad.as
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- R.. edu. C.ÇãO dOS. preços dos Do que tratou o ministro I ! ......: 
O EstadO ,_"'-Qeneros d~ primeira da Viarão no despacho: .1 .. 

Diario Ve8perti~o .. 	 y 

EIIIIr.UIIIrII-.!SIIIIUIL ·	 de .2 ,eC::'~fk:=::r:.i=~1necessidade- ...1 do corrente com 
Director: .ÂtTINOFLORES . ldad de Reei! 

Redactor: 6~;-chefe do governo :'~ael: do da ;::ti.
CASSIO L. ABREU o \d °d AI ha da Guerra o GOroacl J0I6 

Gerente: JOÃO MEDEIROS CUS O a VI a na . lJ'~8V~S2IiO :=n: :eman r ,	 ~~
ASSIONATURAS: 	 -:xi:-~: .. :.<;, ' que\la cidado ot . ~ oxlri

~~~slre ~=: mi~T:l:~d;2Aiim~u"~~'çi~~~~I~~ I ~~~~~~:!car~7!tr:1:it~~sa I~~~~: A reorganizaç,:o ;d~ &IQ~,,6t7$Bràsi· ~::?e~~~én~:i:~JI~~t'pt'~ 
Numero avulso $200 ;:f~~c~ou~ ~O;:oc~lfa~~~n p~~: ~~~n~~c~~~ie~c~~~st~~~~~~a ~~ 1eiro e 'a uriUitaç@otd~S:com.' ~~~~~aí:\':r:::!?~Ur: 

rht·as de cab ,r,taJ;g '" 	 ·Redacção e Olficinas ã mo delegados da .Staedte- lo ministrc- da Alimentação sr, pan- ·o ~ e- m dSI~deÍlnetUe SJ.ou..do080pe!~!ó/ o :pN
rua João Pinto n. 13 lag., afim de discutirem SO-\ Schiele. .. _ 

Teleph 22--Cx. postei 139 bre o pr'>jectado baratea- A maior palte dos jornaes, e -:xx: _ A pedido do' juiz que '_pro1.________ ~e~~C~~s~d~~~~os de primei. ~~~omsa~~~al~:t~~a~~a~ ~~uf~t O estadD da Central do Brasil e de ~i~o!~~~~~~ ~~s:=== 
No ·mesmo sentido o .C~n- cientes as reducc;ões c até escan' ouh/as ferrovias rá comsigo documentos " do ".·ltI d ombaraoa tro de de Casa se archivo do grande morto. ;;>(3 Donas de dalosas, visto que até agora1 ",,.. 41 Ci I li BIJrlim. dirigiu-se ao mesmo acham circumscriptas a metade . . . Só depois de seu regl'e880,

oi 1t . A d Iministro, recl.aman.lo, em pri- dos generos de plimeira neces- RIO, 22 (Aerop?s.tal) -, O ~r . de .conlas do penodo revC!luclO- assumirA o iIlustre omclal... Ô.1 Ir I .111 lere o meiro logar. a fixllçilo de sidade e nem Icnginquamentc Mora~s B.arres, mlOlstro, da Vla- nano. . commando da Escola Militar. 
• . Ipreços maximos reduzidos correspondell1 a uma compensa· ção, Intenno, no despacho de A Oeste de Mmas, outra que __________-_.. 

Rio, 22 (Cündor,)- 11. ProP_O~I'lllara o pão, carne, leite e ção dos desconlos dos salarics. hont~m ~om o chefe do ~overno muito soffre~, está c.om os seus 10 I ~ A ·:'- 1 
tú do t"mb.lfque do sr. Antvnlo carvão. Para uma família de cinco pes- prOVISOflO, entre os mUI los as- trens norlT'ahzados e os seus r vens e raulo 
,\..~~o, o sr. Paulo Azer~do Os jornaes das diversas soas. a economia pro:luzida por sumptos de Que ~eu conheci- serviços de. reparações da li!1ha • . I'

dmltlu á ·0 Jo~na~» .a segul!1t: correntes mostram-se favo- t": diminuição': no melhor dos mento ao sr. Getulio Vargas s~- e do matenal rcdanle em adlan - I _ 

carta: Tendo o DI.ano da NOl. 1raveis a essa campanha e cas()s, de um mar~o men~al, de b~e ? andamento daQuelle tAl' tado and~meRto sub nova e com· I ADVOGADO 

te» de hontem nobc13do o cm combatem os lucros exces' 

l
modo qUé o presente aclo do go- I1Isteno consta o ~a . reorgam~· (X:tente dlrecção. _ i ~cceita causas_cÍ\;ei"!


barque para a . Europa de me~ sivos dos intermediarios. verno merece ser qualificado de ç1l0_do Lloyd Brasll~lro e umfl' . 11. Centr~l. do Brasil, que m3-' . ~ ~, ' .~- 'I 

~ dr. Antomo Azeredo, ~~ re AS gestões ào miuistro frioleira, podendo mesmo causar caça0 das co!"pa~hla~ de ca~o· lores mal_ehclos solfre~ da i1ctua- c~mmerclaes e ~n ! 


ferido com pouco cavalhelr,sm~ Scbiele tendo em vista a sua entre as classes necessiladas, ir- tagem, em ~ula pnmelra reUnião ção faCCiosa e anarchlsadora da mmaes, nesta CapItal e i 

ás açcommodações tom~as.:a politica de protecçiio agraria, ritadas pela reduc,i\o dos sala· no seu gabinete e com a sua sua uJlima direcção, está sendo em qualquer comarca \ 

ra.o mesmo, no va,?or o lon ~~ com elevados direitos contra rio~ rnovime ntos de hostilidade: presença, foram·lhe entreg~es 1<;>' recomposta em seus fundam~ntos do Estado. 

saido h~mtem, á nOite, ve~ho e. a importação de gcneros es- ao governo Bruenillg. dos os elementos . ~pro~elt~veIS com o seu trafego ",?rmah:tado F 3 • d M h d 10 : 

clara~ 1) que meu pae, mcom _ trangeiros, contribuem para A e~lição vespertina do . Vor· en~ontrados. no Mlnlsteno, como e em a~ccn~uado m.ovlmento de t:rnan O, ac a 0,_ i 

mu",~vel como .se achava, nen. que 11 grande massa da po- waerls'_ de filiação soeiH lista, e ~~Ja~, proJccto, representação, reorgaOlzaçao moral:sadora sob , Tel. 1265 1 

huma mterfe~nCla te~e na esc;) pulaçiio alemã não possa do .Abend', dizem qLIC ('S tra' Justificativa e ~arecercs,. te!'do s. a ge.st~o competente do 1I0VO 


I~a. e c~mpr.. da cab~ne em q~~ beneficiar-se da rcducção balhadores se vêm levados a de~· · ex. l'X(JC'sto .a comml~~~o os administrador: Todas as accu_sa- Um -11IItI I. .. 

YI3,a; 2) que nem eu ne",. n, mundial dos viveres e por crer de qualquer plOmessa do pontos de vista essenclaes do ÇÕf:S, denunCias e reclamaçoes o 

nh:.ma pesso~ de sua ~amlha te- isso mesmo são acolhidas governo, a quem não de\ iam gov(,>rlH~, que se resumem na sobre pessoal, serviços c ",~Iver' I UldDP~ .. IIIInhtrh 
ve tambe:, mterferencl.a ness~ com muito .·cepticismo. surprehender as consequcllcias reorganização do Lloyd, na ad~p- saçõ~s estão .sendo el1cam~nha- ... 
compra; -) que a c;lbm~ e a, De outra parte. P?rêm, n politicas dos seus actos. ção de um r~gmlen orgamco d~s ~ C.o~nmlsSãO de .Syndl~an· ,. , . - _ 
passage~s foram ~sco\llldas. ~ reducção dos sala rIOs dos O 'Politische Diplomatischs commum a to~a> as cmpra~s de êla preSidia pela sup:no~ orlen' RIO, ~ lAeropustal) O 
compraaas por amigos dedlcr. empregados publico~, que Correspondenz> Irata cla reduc. cabotagem ~xlstent~s._ rcs~eltada tação do dr. Carlos Plllh~lro Cha· sr. Lc?nc!o Larrllln, q~e eKer
dos que esponl~neamente se o será decl'etuda por lIa1a Lei çào como se fora grande cois~. a autonomia . adminIstrativa de gas que, com os dC'!1als mem- ceu .Iqul as luncçoes de 
fereceram par.l ISSO, s~r:do q~e aetualmente suumetlida a es. Nú final de suas considerações cad.. UIl1", porem, sob o cOlllro- bros, sc reune, dmnarnente, em cODsul geral ~ de. enc~rrega
essas . passagens des~"aram-de tudo do Conselho Federal, e refuta, porêm, a ~rgumenração le immediato do m~smo g.oyern.o, uma das salas da CalT'ara dos do .de ncgoclOB mtcrmo, do 
excIuSlvame!1te ás pe_soas e a teudencia para diminuição de certo~ jornaesinglezes de que co,:". o hm de maior elflclencla, Deputados. .. Chll~, e,que desempenha pre
meu p~e, mmha 'llãe e uma sua dos salarios e ordemidos em a medida seia tão significativa faclhdade e barateamento dos A Noroeste do BraSil. CUJO scntcme~te, o cargo d,,: sub
neta; 4) que no vapor em que geral, espeCialmente dos ope- que possa dar à producção indu, trallspo~tes, e conscquenie fo- funccionamento foi profulld~. sp.~~etar~o do Comm~rClo no 
vae, o pn;ço do camarote. que rarios, afim de reduzir as trial lal desenvolvimento que a mento ~ produccão c ao ;:O~SIl' mente perturbado, pela sua dl- ~hDl8tcrlO das Relaç.oes Exte
o::cupou e de cerca de tnnta e desvesas da producção in- Alemanha venha 1 exercer (' mo. naclon~1. Entre as medutas lecção incompetente, anarehisa- flOres .do seu pa!z, a? ter 
CInco .por cento menos do .qu~ dustrial, reel"nulrão critcrio.•dumping>, mediante a exporia. alvltrada.s dcsd~ logu ~ob~esahcll1 dora. fellcnha c servil ao mando conhcclment<! ~II; vlctorla da 
custana no vapor .lI.lcan!ara, ~a samente ullla acção energica çãc a preços reduzido.. as relalivas as capltal1laS ~o.s faccioso ~cl Cattt~c. foi pr~~ida Hevoluçilo, dmglu ao ~osso 
Mala Real Ingleza, .a sair hOJ~~ em prol cio barateamento do O mesmo jornal adduz inte. portos e a suppressão ou dlml- com abahsado dlreclor militar, collega professor. COl)'ntho 
conforme olf~rta feltoi pela mes CllstO da vida. ressantes dados sobre a renda nuição. da; taxas .d?s · serviços em commissão, que durará o da Fonseca a. segull~te carta: 
ma co;n~anhla. - 'per capita' da população qu~ ml de prallc~~em, de vIsitas de sau- tempo necessario à rEOrganização .M~u querido a~lIgo. Com 

OUtro:;I"', dec.laro ~ue send? Berlim, 22. _ Foram coro- Altmanha é de ) ,077 marcos de, pohcla e ~If~ndega, que dos serviços. Entre os netos de gr6n(J~ preocc:upnçno, aCOill 
o que h~üu. aClm!l ultO a eX- Iad!!s ele completo exito as annuaes, lermo mfdin. contra actualmente se reflectem em des- pcrscgniçáo pralicados peio seu p~nhel. o mO:lI~ento r~volu
pressão mlelra e.ngoro~a da ver lnegoci!lções entabolddas por 1.584 n3 Hollanda 1567 na Ingla. pezas e . demoras exaggerad~s ex-d ircctol' figuram numerosas C~OUo.riO brasileiro ~, ~oJe em 
dade, não poder~, por ISSO m:s- intermedio do Ministerio da terra, 1473 na Su'issa. dos na~l.os nos portos. O regls- deporl;lçóes para Malto Oro5so dt~, em que 8e diSSipam as 

~ m.o sofher qualquer contestaçao_ Alimentação para conseguir Resulta evidente dessas cifras Ira mantlmo será a medida com· de todos 05 funccionarios que nuvens de polvo~a ~ ~e abre 
RIO de Janeiro. 20 de no..v.cmbm a reducção nos preço~ de () empobrecimento do povo ai' plemenlar. Os membros das com-I' em São Paulo não se sujeitarem ao pUlZ uma nO\'8 era de re· 

.. de 1930-(a.) Pau~?_Az~re_~?" \venda dos generos de pri- lemão. Acha o diario, porém, que missõe.s trocaram idéas sobre a á imposição de votar nfi lIome novação c de progrcsso, ide

d'·nctol' da meira necessidade. o govel no para sanal essa situa· neceSSidade de . uma remodda'! do sr. Julio Prestes. Para esta cs- aes encarnados n~ pJ'ogramO novo la- L • O primeiro resultado foi a ção não deve recorrer a medidas geral das agencias do Lloyd, de Itr~da vae ger nome:trln lima com' lIIa _do sr. Gctuho Vargas,
Instrucção municipal Iresolução dos padeiros" lei- mesquinhas nm' continuar com m<><!o a provel-~s_ de pessoal t~_ · mi~são especial de syndicancias en~1O ao meu velho e lealt . t F d I teiros, que se declararam a politica proteccionista, que.lon· chnlco e administrativo, m~,.s para apuração de violencias, ar' a~lgo fi demonstraçãQ.do meu
do. DIS 

o rlc O E era promptos a baixar o preço g~ de ajudar efficazmente os cam- co~soante ás suas funcções utlh- bitrariedadcs c malvcr5ac;õe.~_ arlecto c 011 y~toll que for · 
. RIO, 22 (Condor) -- Tendo de vp;nda, a retalho, do pão e ponczes, encarece os generos de tanas. . . A E. ~e f. de Ooya:o: Ja tem 1I~u10 pela fcl,icldade do Brll

tlldo nomElado por a\lto de do leite. primeira neces sidade nos .~r3n· O almIrante Machado da SII- novo dlreclor, o mesmo que du- sll ao qual estou. ligado, p!l.ra 
honlem dlrector da lnstruc- des cenhGs urb;lI1os. va, director·presidente do Lloyd, rante a levolução foi investido da sempre, pela mlDha adml~lI
çlo Publica Municipal, (I sr. Berlim, 22. - Os esforços _ _ convidou·o para uma visita ce sua supelitendcncia, o qual 101- ç!i.o e pela saudade.. Mwto 
R..ul }o'sria, homem mel'.mo do governo no sentido de t M· inspecção ás installações c!a Em- pediu. que 3 hnha, material rodan- errectuosamente. üonCUJ LaT
tomou posse do rererido cargo. reduzir o custo dos generos' ISSa preza, visita essa, que se realiza- te e serviços fossem mais fun- I'nm' __ _ 

A's 15 hora!!, presentes de primeira necessidade com . M;IIvma Bltlencourt e fi· rã amanhã. O sr. ministro apre- damente prejudicados. Divorcio no Uruguay 
grande numero de funcciona. a eliminação. de parte. dos lhos, convidam a todos os s~ntc.u ao chefe do governe pro' ~elativamcnte á São..Pauto DivorCIO absoluto-Conversão de 
rioa, amõgoR e admiradores do lucr?s .auferldos pelos l1~ter- seus pu cntes e amlg?~ para DS' VI~OflO os. ~ados gera~s que per· Ra:lway, apres.ento,u (I mml.str~ o desquite cm divorrio-Novo caS3
IIOVO dlrector, o ~r. Oswaldo medlD:rlOs está produzmdo sistir á missa que ,será rezada mlltem aJuIzar . ~a sltuaç~o do processo relatlvt' as negoc~a~oes ment,,-Solicitem informações gra
Orlco, que exercia até !'nt!", beneflcos resultados. em intenção á alma dl~ SeU pran' Uoyd, sua admlnlstreção, IIIst31· . entaboladas entre o seu Mlnlste- lis no sr. F. Glcca Montividéu ou 
provisorÍllmente aquelle cllr- Da conferencia hontem re· teado esposo e pae JOÃO CAR- lações frota mercante, agencias e rio (' li administração desta impor- nos representantes no Brasil St 01

.'1°, tez uma slludação /lO dr. alizada entrll o ministro da DOSO BITTENCOURT peto se' officinas. tante ferrovia, no gcverno depos· DEROT. F~o. Gicca- Caixa ,?ost~t 
-Raul de Faria. exaltando as Agricultura e os dire.:tores "undo anniversario do seu fall e. O sr. Moraes Barros, ainda to, para c fim da reforma do ~.SllO PSul? ou .ao sr. Voln~ 
;_as "qualidades, e 6C con- das associações de padeiros ~imento. no .lia 25 do corrente, tratou c1~ situação dos Cerreios contrato que finde 11 em 1927. ~'IGii~aRfv~mdt R:o BWll4:o, I 
;:'rat:llando com li lostrucçlio e açougueiros resultou bave- ás 7 horas na Cathedral. do Estado de Minas e especial- Todos os documentos relativos _.~__o _e an_el_ro_.___ 

.) 	 ~u:Jicipal pl'la excel~"oci!l rem estas duas . e~tidades, Confessando'se desde já agra· me~te da nece.s~id:lde da ex<;>n~- ro estudo ~o assumpto e ao a~- A questão doa 
'da escolha .lo seu novo dl- concordado em dlDllnulr de decidos á todos que comparece' raçao do administrador destitUI' cordo em Vista, acham-se devl- .~ as 
Ingente. 8 '(. o preço do pão e de rem a esse acto de piedade. do e da reintegração do antigo damente reunido5 " classificados. exames em ~. raulo 
'tO sr. Raul de Faria. rl!s- 5 '(. da carne. __._ administrador, que foi recondu' Ha opportunidade de tomar co· São Paulo, 22 (Aeropostal) 

)iJIOodeu em ligeiro diseurllo Alfirma-se que o governo con· ' zido ao seu posto pela revolução nhecimento dellcs I! proseguir 11. Secretaria do Interior fez ao 

' teodo :pal&Yrlls omaveiA pera I~n~ará a empregar a maior ac· OInterHlltop lU BSDIl'ItD Sinta como t~mhem. a necessidade de . nos estudos, porque á renovação seguinte communicação à impren
·0 deu antecessor. tlvldade e esforço para obter a ... regulanzar a sltuaç~o creada no, do contrato prendem-se relevan- sa. 

fo Em' Dome dos IDspectores reducção de .tod~s os d~mais IDPllam.Se 10 BeuartBlalllD ref~rido .Estado, pelC?s actos revo' tes interesses do Estado, entre -O sr. seeretario: ~o Interior 
,..colares, usou tambem da genelos!le pnmerra necessldde, 6 luclonanos de demissões, remo· os quaes se destacam o prose- resolveu mandar apphcar ás Es

\ ..lavra o sr. Déodato de Mo· visto ser islo cnnsiderado como ~a IIPra ções e afastamento 'de diversos guim(,nio ou não da construcçã& colas de Pharmaciae Odontolo· 

éI::, ,~audand(l onovo dlre- ~a~!0~a1:~~!~0 pala a reducção Rio.. 22 (Cond<:>r) _ Por fus~~~~a:~o!S~dt::~ue soffre. ~ad~' ~~u~~i:;~~:~c~e aSa~~~~os !!a. di~~~~~~~~:~nte~sta~~ 
. ':! ApÓ_3 a ·solenoidade. da ,poso Berlim, 22 - Adimil1l~ição. do ter vmdo ~o .1<10 a cha- ram graves ~erturbações o!iun- decrecto federalt(19.404. ~e 14 
•• , tétir/)u"1IC o prerelto late· preço do pão em 4 'plenmg», mudo do Illlnlstro da Jus- d.as do movimento revoluclona- de no~mbro~.de. 1930, relahvo á 
rtDo ~Bl:li~or Adopho ~ergami- d<;> arroz em 12, da. carne em .5, tiça apresentou'-se aoche· no, disse o ministro, .que já se RI-l-DO·"..·. lftTHS-HIL promoç.lo 'do"'cotmlte anno la·
ai. para o seu eabll!f'te a- leite em I epfennlg», annllnCla· f do Dep~rtaOlento da acham com o~ resprclivos t~3!e : ,_. ctlvo. e 
hria, tardalhaço parece adequada a uerra O C8pl ao Joao traçõe~ !enl.Via·de jialutal reorga ! . VO··'"._. I .0111•• II 


O prlDlõlro ,acto do novo determinarconsequencias inespe" Punaro Bley, Interventor nizâçãó~: tó'ªa~;" ~ . parte da Rêdç ·..L IIU • n '111)

cllreetor di 10strucóAo Muni, radase ,pouco de mold., a mano no <.Estado do EspiritoS~! M "'i:!, quo:", r I dI rro rw~1JI ... pc:noudf' 


oolllpanha40 ..do , dto Raul de da pelo governo com glande es · G . a. 't·_, • _ , gos lestab~leCldC:ls e .as admllllS ' ." _ . _ 1\ ;:::::::::=::::::=:::::::, 

ABUA DE OOLONIA 
-,LOR/L:%~!r~~1 :o:o~:~ ~~~l~S:it~\~~~ ter;.a t~:sq~'~1~~~ :~:Cãj Santo...............•.. - r~l:n~~~~~~.!m~~. '\I~ teu6bpri="!O uu,. n•• 11 coett(1trada 

Forfo.ato de MtdeJrlMl. qu~ ~~aÇOn ck;Y~lo!iuram-",III Uma casa II rua PUI'l8!f1 do, ~, dtmt-n~ 9Uf HeLCtO fERNANOO. A' .Utd. ~m tod. I parte 
... vlllbl . xe rerDdo 101 rlol' hmitmdo-&r a dunlOlllr o Pfeço " 111-18 BI 10 I haviam dominado r ,"blu 
;;••'e" fuacç6e1 daqaeUe de mrt.te I,to f, de 2 .pfrnnilr. r umenau,n. '0 inlcanl rqiJDen de ;tr~ "poli", I~- II-JO. l.... SUIa IUSSO...JO 
Clrp. Coo~tI. ~ dls$o, Que O) iÇQU- A tratólr na mesma. mcnto, IIfOCUMndO'H I tcmadl _________.J.I''------___-' 
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V t'ln'AlJU- -...,..... 11 • 

Poupe. 
Não se esqueça de:que O , ~éU carl'O 
lhe dará maguirico l'esúJtado si 
eomeçar, hoje. li eousumir a nova 

"GASOL1NA 400" 

s,' a. ma\s etot\Q\l\\ta 

j\ ma\s jot\e 

HI8THIBUII)()R 
Rua ~João 'pinto, 10 

"e et.lltasão ta~\a.a 

Em "isto do sua graode economia, 

supprem-se. llctllolmeote, 


com o "400", todas a8 empresas de 

ornntbus da Capital, do Interior, e 


l1raode pilrtc dos autos de 

Floriooopol is; 


Ma~ocl .,.jo~ da Fo!'lS«~ 

a 

1::.11, .baixII auitlnado, teíiâõ '"1OfIrido d. "",""cna.ypl,ii.. aa.c-
do-me. cal>eça ~,consequent~~ê', a. YioIo' . • pMIo .ao -.,. <>qO 
por complelo, . ~II para cometluIr,:5.~lnhar .Imha que and. r .a- ápal 
radel.., conduZldo por braço Unltl0' ,nao podendo· tr.bâlliàr o'. fiii 
.cooselhado por dislinclo amigo, '. u.ar o " ,."to e " incOlDJ*'1I~· ;ELI.. 
XIR DE NOGUEIRA. , do Phano.cebtico-Chi~,;co JoAo da ' SIl
va tmvelra, ficando ao cabo de 2 me,,,,, .:" cúm 3 vidro. ;~e 
do unt<> prcpar~do q~e lem a~raIK.do da. morle certa, milhar~ de pes.: 
,,,.s, que bemd,zcm a me!"on. do . ~e~ .lIustre deocobridot, CÓllírle
lamente curado e com a \1.la per(elllSSlma. O que acabo de relatar 
~o:r:d~~eoSI10 genuina d. ,· ... dade, e .flirmo sob palavra ele homem 

Nao. devo obsequio a quem quer que seja, para dar u.. altea
lado IIra.,o,o. 

O que digr • dictado pela \"oz pura e immnculad.. d. miaha 
;onlciencia. 9ue Je\'e ter o lemma de ludo O homem que se prus. 

Nao qUlz dar este espontaneo aUell.do, ha mais tcmpe, para ·'i . 
observar se e!lava cumplelamente cUI'odo, mas co:no já faz"", .muiloo . ~ 

:nD:u~u: :~tli:u:e':~~i' (~ELI~iRdÕEe N8~üEiRA~)~·=~ reiu.:i 
em endereçar.,·os C$tc. Para que os leitores aval!em o meu e~"e
cim~nto, ba~'a dizer-vos que de 60 kilos que pa.ava, aniDg; a 90 kiIoo, 

feliZ e o.holeito, anendendo com solicitúde a minha c..a COl!!:nercial 
, . Tenbo 55 annos de idade e sou por demai. conhecido aqui 


pOIS desde 1891, época em que vim de Jaguar!o, que csLbeleci.u

nha lenda de tr3balho, 
A 

~;( ~-t[~j:\~~')'()OOl()K}tQ.'CtQK.,~)l(~"'<W)'.(~j(~~ -~.)IC»!:)oOC.l PO$:~ta~i8~~. ~~~~ededi9tl8~ u.o que vos "proll\'er ea.S1gno-me 

VERD./\DES QUE 
SECO~lPLE'-rAM 

cAUe!l~ q~:e tt::Dho empr~g('. muitas vezes, o depu~ 
fador e IonicQ do sangl!e -O LE:\H{~ .\ 11-, do provecto ' 

. 1 	 colteg. dr. Fredcr!co W. Rom.Do, quor em doea:c. cero 
;Jlatllle:.laçOe5 syph.i;licas, qUer CUJ a lacadcs de rheumâti! 
mo, .,1c4nç3Ddo sempre e},,~dlentes rC$uhado~ . A~!.im. fi!mo 
o presenle em fé de meu grau. 

Canrrud, - Hi" Gn "de do SuL 
Dr. Raul A~am!;uja [Firma reconhecida) 
(íCumpri:ldo um d.:\"f.t de gfi1t:dao, ten!lo ~ prazer 

de cQmmuni':i\,~lhe que. !olfr<,ndo ha dOJS ehn~'s de um 
,,~ , '~(;j! .\ Duma perni.l. acho-me rddicül€11ente curada com o 
uso do Vú'so mru8vllhoso lotl; .-\Ll~S(H' /' L. tendo engor
d&do muilo peBndo, hoje, depois que temei esse ••nlo re

i rn~dio, 6 lá.os mais do f}ue p : !AVa i!oteriormeDle. Aulor;lo
I f lhe a lozr.r de.le o uso que enleD·]er. 
'L" Pelotas -'- Rio Grande <lo Sul 

]Jelfina All1es (Firma reconhecida) .! ' 
~ ' O .U,U.ENOG .H •• , do celebre ",edico iOi;lez c 

. • • :o~;~u::~~!I:!J~:eh~ ~ !;~~!~~.o iJ:'0 !!~~=Oalc:íif~t 

~ 
"f ,um, nao csige diela nem I ••guardo e é muito eltomacal. 

Ab..,lntameDte inol/ensivo, pode ser DI.do por adul
to. e crc.nço. de .mbo. os sexos. Elfeito. r.Pldo. e p.,.j.. 
tivos em lodas a. molcarias .yphilitic ••, rheumatic8I, d. pelle, 
do 18DI"e 011 'Iuereas. 
N.2 Amd 

Reconheço verdadeira a 'm igu.tnra de Manoel José da FOIIIeea, 
10 que dou fé. Em te.temunho da vel·d.de.LLOYD BRAS!lEIRO AntOnio Rohnelt-3' Not; r;o, 

-O ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pharmaceulico'C!ullllCo 
'oAO DA SILVA SILVEIRA é o unico de grande consumo e que 

, . ;, encontrado em I"do o Brasil e Republicos Sul-Americanao. ' 
,:/4 . PO(hH'OSO ant.l-!,i),l'hdi'.H:O ~~ c""ti-"h\~UDla-

CONflAMHIA DE MAYEGAÇAO 

~.:~ < " ". ~ tl(~H-H)'a.ndo d.' ,'u,·,.. •. j 1: 0 ti •• ~mn~11e 

I ..":'::.:1."!'~. : ';..:r._.. ";:.j 1i1121~12!12I121~~[2)~~I2I!!1fQ1~I2I~!õlR5!!õlro10lOdOlO! 

VAPORES E::''PERADOS DO; 
SUL ~:r;g :~ORTE 121 

AspiraI/te Nast"Ímmto: Che- 121 
gará de Lagu!1a no· dia 24 do!21I~omnte sahindo ao amanhecer !21 
g~o2~r~~~isc~~ ~~~r~s ~e ~l~a~k [§J 
Janeiro recebe cargas, encommrll- [§J 
das valores e passa<reiros' 

, " 
Annibal Benevolo: Chegarà do 

~~I ~~'!!r~s~oddi~~rrt~~à~ sa~~~~ 
os portos de Paranaguá, Sau
tos e Rio de Janeiro. Recebe 
cargas, encommendas e passa
geiros, 

Commandanfe Capella: Che
gará do n(lrte no dia 30 tio cor
rente sahindo no mesmo dia a 
tarde para os portos do Riu 

~:~~~e~~:~~~~sn~o~~~~d~~:g:~~ 
lores e passageiros. 

P ~ C 11 en.sao entraI 111 
111 

.R r Ih • _ 111
UB uonse euro f'iofrB no" I 

'. lt~lo~~anopolis ' . 
RIcamente. mo~JiI~da con~ l:noyels nov,os e ~. 
COI11 O maJor eSCl upulo h)glenlco. Coslrlha 
de la. ordem dirigida por perito c0smheiro 
contractado espf!cialrnente para que as re" 
feições offerecidas a distinda ireguesia que 

nos honra, se.ia a mesma de completo a.. 

grado, pois, não poupamos esforços em 

empregar generos de primeira qualiàade, 

COI11 a severa fiscalisllção do proprietario. 

Aceitamos pensionistas internos a preços 

modicos e fornecemos refeições a domici
lios. Excellentes installações sanitarias com 

excellentes banheiros Quentes e irios. Quei .. 

ram dar..nos a honr<: de IJma visita. é a 

Rua Conselheiro Malta, 44 (sobrado) 

Attestados vives 
TRIUMPHOS RAPIDOS 08nOO$ ml 

GAIrENOGA'lc " ,,. , 
DEPOIS DE fEREM flLHIOOOUTROS'lIEDlcallllfIS 

MaDOo~1 J,.,;, Gori'çãl'~" tripul.nt .. do p.q\Iek •M.· 

rang".pe', soUreu dé ·' uleer•• no 'pescoço, por .... "

doi. aDDos, tendo f.itO IÍIO de muitos depu~ati-. _ a 

ménof'result.dn. ' , ', 


Voltou á vida maritima. eÓmpletamenle .... c_ 
nsa do GALENOGAL (Firma reconhecida); 
{)"'.:'O GALENOOAL," corfsiClei·.do a maior . 'c'*l.... da 

" !Dedicin. m~d"rlla , é ' (omlU'. d~ provcda ..... i-ai
(> i'«~ . _ Sn*li. clt. Fr.daac. W . Ro
.':ao. 

O OAlE....()(lA.L I« lO -.. ~d..-.... .. 
<;'" i. .. . .11 do c..a.io. c_ . PlUPAJIAOO 50

1."T!1'lCO - • pruoia~ _ - DlPl..OMA DI! HONRA. 

oti....ç , "o, <ta -o ~"""' __ E.. 


tA-.lr. .. ..... toJ.. .• ~ ' . cIropriu cio Ikaoil .. 
• R .. S. I A_rruaa,.. 
!{cpr. p, -. S. P.- ·n.O ..:11 ··2{10(1t1 7.(N, 2 Ap.) 
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Por moti+o ele-.,,
Casa Délur~ 

, A' sFlÍâ João Pinto n° 9 
,. -aII: 

o.ifitnte -este mel ;'()tterece, ~ SU. ~istinçta .fr~uer:ia~ 

comum formidav,él sortutlenlo~e mercadona 


. recentememe';lcihêgádo, preços x;ue 

jamais iorarnvistos . 


Damos a seguir os preços de alguns artigos como 

. -sejam: Sedas 

Fulgurante.de seda eslampado, ultima moda metro 

FulguraDte cle seda liso com l,m05 de largura • 

Seda molllol-o _artigo liso mais em moda • 

Crepe.gear·gete Francez em 10 cores 


~~::::~=uim liso artigo conhecido 

~=;~~:d':'F:!~~:! ~~~~scamisa em lindos» 

padrões . ' 


MouSScline de seda hrlnca. para camisas ou com· 

18$000 


binaçio Tecido iinos » 


Flnissimo linho belga legitimo em cores metro 
 4$800 

Alplca de Kda em cores modernaB 
 4$000 

Opala d~ seda em diversas cores 
 4$000 
Alpac& de seda estampada em desenhos modero • 
!H!! 
OorgurJo de seda 

Camtraia meio lir.ho em cores 

Opala Suissa legtlima 

Velludo brocbé a phantasia artigo proprio para • 


12$000 ;d:~O~~~~i~;~:~~n:;~~~:d~ll~~~~~~-u~bliáat~:s
"erlo » 

10$000 opiiMlllnerte 10'_..:>1t" pelo organismo humano.Velludo,bracM liso 
/"9$000Jersey -encorpado em cores moderna8 

6f800Sedinha lame em cores 
Crepeinglez .prcio e branco 4$400 ,::~::':~A:;~.~~;~~:~L'~~"·~~:":_Z;'i ~!~" " " .' 
Merinó preto do melhor artigo 2S8OU Como a distincta classe 
Crepeegypciano proprlo ·para klmonos lal'g !mt » 4$200 

Crepe egrpciano para ki~ono~ I.arçura 70 cel. • 
 3$000 ------------- ----------- - - medica considera o ,éGlUIGCILt, 

5$500 Ei. o que lobre "De di~ a p.la~ra -auto~d.. oi" 
VoaI chilom com seda e a phanlasia 4$5()0 emioenle Profeuor Or. fra.cuco de P.u Amar••te, di,· 
Sedinha americana em diversas corres 5tOOO querido clinico de Pelou., R. C. 

Voai chifom em cores arugo flnlsslmo » 

riIPcti••imo e do S.!. 
«Atlealo que o preparodo eG.tLENOliU_L •• {Qr 

muI. ck provecto eIlDir.o Or. Frederico W. R_e é 
- .,.-. 

pos~imos um formidavel sortimento de voaes um exeelleote anli·.yphilitico e ..... li leia pr.~••••~.
estampados desde 1$300 o metro pre que o lenho empreendo-oea.....11 DE DI'. Francisco dt! ['aule A.ma·rantt 

Finissimas colchas d'e seda para casal • uma (Firma reconhecida) 

Colchas Matarazzo par a casal em. todas 3S cores: o .G,U.ENOGAJ.., coaquí.a. a10ri0s. l. 

Colchas brancas para solteiro lecldo em luslão • Sciencia é o mais pcderooo de!lruidor da 8IPBILl~

52$000 HJU:UMA1'HI1'I.O - Molesti., da Pelie e ele Sa.alle. 
~i5 SaDta Catharina 

f , ~~~~l:.i~'~~ ~~:oq~r~~~oc~~~ ~:ver~~~ largu· : Distribue 75 '1. em premios Com um 06 fr••co do ·QAi.':NUQAL-, tereio .. 
ra 1m,50 metro 12$000 5!2 Extracção-PLANO AH prova da "I. Jlraode ellic.cia como de........ e taaic.., 

Atoalhado meia largura Im.5O 6$200 27 de NOY~D1bro de 1930 áR 15 hllras porque ,,11. límp~ e ex;->elle I.,dol os h"..Ol'e3 1I11e etlYe· 
Atoalhado branco e em cores lalgura 1m.5O • 3$60() 18 mllhares·-2010 premi61s nenam o "",uoe e que .lto a c.".a 40 t .... o.....lIri· 
Linho branco largura 2m2. artigo conheCido - 12$000 16.000 bilbetes a 17$000 meJ\to9 . 
Cmone lapa a melhor artigo larg. 1m60 » 4$700 Ml'oos 25 por ceDto O ·QAI."~S"GAL- I ..... mllÍto a&nda~e1 ••IHrr,é 
Crelone lapa largura 2m » complel.menle Íltoíf"".ivo e .bsohlla_ n9la ti.2~rsgg 75 por cento em premiosMurim miss libano igusl ao elCua;;geirll Peça ALCOOL.18$00() PREMIOSMurlm Slo Jorge artigo sem goma E.coD:....·ee em ..,d•• AS 'f'h.r",aeÍlls e &r••ltia< "" 23~ : pre~io de 
Alvejado Virgem peça de 10 melros ( o melhor S. 2 AM.l-\pr. n N. S. P. - 211 ··2116(lS17 
• arlm Lydia marca conhecida (Reclame) Br..il e da. Republic.. Sol·AIIl~rica.... 

artigo 11$000 1 

Alvejado Familiar marca muito conhecida 
 10$800 ; premios de 2:000$ 

1:000$ Alvejado Ofllclal arligo sem goma » 8$500 10 500$Panno para colchão largura l,m5O(Pechincha) 3$800 20 200$Cbltlo estampados em desenho~ moderDoS 1$600 60 100$tGuardanapos p8ra jantar Duzia ' 14$000 850 

Guardanapos para chá 40$ ~ 
6$500 800 premo 2 U. A. dos 5 

primeiros premios 3 040$ 
Tricolines, Zephir e Brins ~id4/í 

rinlssimos Iricolines de linho e seda em Como é dcs.p.ud;;vd ~ \ 

bellos padr~s metro 
 pcrturb.:.r um,; reunião h 

Tricoline de seda Ametica padrão Ih: seda dep.antc ~ s".hir aprt·~ôl. :.4... . I 
d.Jmc:ntc ~on o ulL~M \~ , ITrlcollne de seda Bangu artigo conhecido inquiridor de t(ldn~t

Tricoline de seda furta CÔI. Grande moda f\\as o pejor s5.o a1S dõres, a
Trlcollne 'de seda Paris artigo superkr k'nslo no haixo ventre c.as ponta·
Trlcollnemercerizado em cores garantidas das na regiã" lomb.r. Noto·,., 
Tricoline de algodãO em cores firmes entretanto. que as molestias d:as 
Zephir inglez legitimo vi.as uranarias njo slo oipen.ls 

Zephir nacional em cores firmes incommod.as e dolorosas, :<,.lÇ> 
igualmente perigosas. - ~.10 perZephlr America em padOes modernos mitta qu~ eUas se .inst,olIlc:tn 110Flnlsslmo brim de linho creme para tern{Os corte seu organismo: t~1.ça uso, ~ 

Brim branco melo Iinhll para ternos melro t~mpo. dos excellentes 

Brim pardo colleglal do melhor .nigo 
 Comprimidos de 

Armarinhos e hmgos para homens Helmitol 
Camisa de trlcollne Inglesas que dc~inf~ct.m a urintl e as vias 

-éore.,(ReclàlDe) uma urin",ria.~ (' removem r.1pid.lInente 
C&1iillli i de' ftlcollne Rayé anigo multo co· qu~lqller di<horbio. Quando tn' 

IÍli@CItIb • m~do~ em tempo pn:v incrn ço~ 
s('gufoln.;.1 .lS molcstias: J.l bexig.1

~lJ:I:.:~!:~I~~O:S~:Õ~::a~~S:~:nç05 : .dosriRs_~r~~II" 
Metas ' 'de seda de fio duplo. lindos padrões par 

Melas fio de escoda rajada. Gramlc moda • 

Clritas:de seda 

benços1ypo 'pyramlde ilnglez duzia 


~:~::::: ;ue:~ ~~:~~ um 
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,r~~"'"gl ;' Vi~8 Despotiv8 MEp~O?:~d:~~g~:o::al.l ..&Q.11:

.baa~ ~~I SA~~~~;~!u~~~_ Exte(:'~t:~~eirense de Novembro de 1930 ,.. I • • 


Passa hOJe a data anmversanadem, á nOlleio!oF{)uVII'no gràn_Reali~~ bontem, D o --00-- ,' . 

da menina Cici Pessoa, filha, do ;de salão dó Club " Gerinania a grM.l~do da Foderaçlo C.- l\Jlneraes exi tenle~ 110 &tado de 

sr, José Pessoa, funccionario pu- )dislinCla cantora alemã sra Erica tbarlDenae deU apol$OI, lI.m joio Pn~ Zl (ArropoaW) 

blico estadual aposentado. IElfner, póde guatdara certeza'de match;, eiíí "' d~irputa ,;, dê~" u!Da Santa CaUlariua !- o ,"~lOf Amhmor N. 


que justamente applaudiu um taça que foi vencida no ,Con- " . _ 	 ~ C'OfItimaa adopUn4o pnM-
Completa hoje mais um anni- 1dos mais bellos nomes artisticos cur80 do ~Bar Estre~ltI·, pelo . ' . ', _ " , - .D _- . I lftlKJU 1ft arxtcT arcmte ~ 


versario ,) sr. engenheiro geo· i que têm pisado em florianopo- Externato F. C., e Flgueiren- Pesqulzas' relIas pelo sr. FranCISCO ' Treska . SCICIC:Offtr os ~ - ..... 

grapho João Jacques BlliteUX'I'iS' . se F. C. " <'1;><" _ Ilho ~OS~da fecn. 

funccionario da Inspecloria fe- Per.lencent~ a ~lIustre familia A's J.1 horas entraram ,em . Municipio de Joihville: . etí.. . ..,m.., 

,c, 

.Undanci.&, r-mI Onse modo, ~ a
'CTTO II'1fII .. . ,Co~ "...,:;ab
deral de Estradas. 	 da allstocrahca crdade de Baden- campo os segundo~ q!1adros dl,versos lugares. Uma qu~ 1ft li de" 14 ~a'U 6:000 H. P. con,~ ck ntnd.. clt AI4rI

Badcn, de cujo prefeito é filha, do Exter.nato e .Flguelrense, , Municipio de ' Blumenau: [}istrictóf Uífs ; .(lve~ ferro. Irem ~Oua~a a PI6c:s 

fu 3nnos hoje o sr. Raul a ~r.r. Elfner,alumna do celebre que depOIS de dlverso8 lan- Idem. Rio do Sul. Clíistobetumino'so "cóm 1 "/ ck oiros. e "Ia Rita " Praoa clt Uacma,


Fem~ndes, empregado no com./Conservatorio de francfort, tem ces empolgantes, sahlu ven- chisto este que na Europa é explorado.' ObteÍldo-$c keroUM, e l lllfm riu obtu~ . ~ 

merclo. " . I ~purado sua se~sibilidade artis- cedor o Externato pela con- outros derivados de oleo mineral. ' E o sul do"BrasiHjôssíié mO. da ~I"'~ que a a capitaf i 


_ ViaJantes Itlca na velha e pitoresca. cidade tag~m ~e 4 x 2, . Ihares ~ ,,!ilhares de toneladas deste minerio, Existem apparelOos,i Pnla de 'aba", bem ~ e 

Sr e sra Elfner dos margraves, Jà conhecIda no rl. S .6 boras o sr. LUIZ modernlsslmos para se obter em grande quantidade o oleo m _I ~-t Cu\po de AYDt'1o. 


Seguirão ama~hi cedo para seculo 111, qu~ndo re~ebcu o n?- Alvcs, cbama os primeiros neral. . , . . . '. " ~:": ',,:; ~~ '.' :,~~11IaIn diwr
, Joinvill" o sr. Elfner acompanha' Ime de Colom~ Aurclta Aqlten~/S, teams do Externato e Flguel- Munrclplo d~ Palhoça.. fachl~al. Preto. Excellente carVãO ' , , ,. a.' .,.,i ..á ,sos;''$r,vJ~~.s., ,,~ ...c...FT ....CIt 2.000 110

do de sua esposa sra. Elfner em honra do Imperador Aurehus r!'lnse em campo para 8e rea- analyzado e depors de se tirar o hquldo. obtem-se carvão koockh "!e~5. 0s "',rec.lI!"Sos do ~, 
que datá naquella cidade um re- AlexanJ~r. São afamados os sa- hzar a grande partida da que serva p~r~ altos fornos, etc. . .. " 1 ,e~t~tant.o!~lIo ' ~ 1IDIÍo- • . 
ciial de musica Ilões socraes de Baden Seus "r- . t&~.~e. , . ' Munrclplo de Tubarão: agua mmeral, já analyzada no LabO- res. sacnhcros; , , ' . .. 

. rabaldes regorgitam de aspectos ~enuo hrado a sorte, cou- ralorio IJromolologico da alimentação publica com 16 qualidnrfes Sa~e-se, ahás. ~~e o Ir. ~!:, 
Sestmo Mauro i'!teres~antissi,"os. A avenida de bc a barra a f&vor do vento de saes. Indica a existencia de carvão d~ pedra ou oleo mi-I Amtn~o, d~ ~!J!;l~il!a, ' lOgO .'.,Q ...•.•...... . •.' ~...u.....e 

Pelo eCommandante Capella>I Llchlenlhal rasga perspectivas ao Ext~rnato.. . nera. falta fazer-se sondagem. . ~s~~m!r o M!n!steno .da' y,ação' 

cem destino ao Rio, seguiu o soberbas. Em torno do velho DepOIS dI' diversas Joga~as C.olonia de:> Br!lço do Norte: carvão de pedra. ~nrclará alguns servlço~ (; con,tia' 

S~. dr. Sestino Mauro, consul caslello forte de ,:"ohen-l3adl'n ent:e os dois cJubs, te~mma RIO ~~s. PlIlhelros. Annitapolis: ferro com 74 '/.. Ias seccas 'nas ~onas".ws .' llâitel-· 

iI~liano ne~te Estado, .que vae IrEvoam. lendas her~:lIcas. Todo es- o 1 tempo a favor do Exter- ~UnJCIPIO de Brusque . pedra calcaria, já analyzada em divel_lIad~s do nordeste, COQrO fim es· 

aquella capItal conferenCiar com se amblcnte especral tem coope- nato .d? :4 x 3. . sos palzes da Europa, excellente para a fabricação de cimento. peclal_de soccorr:er e ~xar'as~-
o novo embaixador da Italia no !rado na formação artistica da RClntcra-se o Jogo com a Actualmente fabricam cal de pedra, em fornos primitivos. E' um ~ulaçoes se"!anejas, nao permlt
Rra~il. caniora que honiem florianopo- a~mação do sr, Alberto Mo- producto de la. ordem. lindo na retirada das .mesmas:
' . lis escutou e applaudiu. Dahi o ruz.. . Municipio de Campos Novos. Achado belume que foi analy- que sempre · prel('rem ficar nas


Leglão profundo sentimento da slla .in· Termm~u!1 partida por um zado no Labolatorio Analytico do Ministerio da Marinha, por or- suas terras. 
. • terpretação> . empate, leglstrando o cartaz dem do exmo. Minislro dand.. um resultado inesperado de kero- O ' . C I revo1UC10nana Schumann, o critico musical, o seore dc 5 x 5. zene em grande quantidade, e outro oleo lubrificante. Em mão do .!> coron~ls ar OS 
o sr. General Go~ernador Ci cria~ord~ melodias e symphonias . -:- sr_ dr. Henri~ue Rllpp Junior se acha o producto da analyse. Nes- ReIS e ~andelr1!- de Mello 


vil e Mililar deste Estado r '"e' admlravers; Schubert, o melanco- Campmas, ersus Inde- se lugar deVia-se fazer a sondagem porque o lençol do oleo mine- pedtrem refOrma 

b~u o seguint~ telegramma: -~ lico a~lcr dos ~iedel inolv!d3veis pendencia ral não póde ser de mL·ita profundidade. Em vez de usar Estrada , Rio, 22 (Aeropostal) -- p~~. 


lIajahy, 23 Tenllo o praze- dt d~ Vlen~a; Gneg, que fOI, com Conform€' noticiamos. realizou- de ferro como . eo~ductora, seria preferivt'1 usar encanamento até ram ref01'"!3! hont~!", os oflrcl
communicar a V. EX3. a funda' Alfdan KJ ernel.e ale ~ull, o reno- se hontem peranle regular assis- ao porto! ou reflnaçao. . aes da Polrcla M.'btar, ~nent~ 

c;i~o nesl~ municipio da le,;;à" va<:lor ~e muslca dl~amarquesa; teneia, na cidade de S. José, um Sena .um peccado não activar a expl.oração de 11m liquido que coron~1 Carlos ReiS e o coronel 

rcvolucionarid. assignando a acta ~\\ende.ssohn-Berl.ol(!J,? 1: 1ande I" mateh• de futebol entre os qlla- custa qua~1 .a. metade da renda, n~ sua Importação. Banderra ~~ello. 

193 correJ:ghmarios, reinando ludt'~1 de H~n;burgo, d!reClor da dros do.Carnpin~s f o do Inde' . MU~lclplo de Chapecó: - .~I~ os!'. !eronymoyarg35, con- M'ISSA 

glande enthusiasmo por novas muslc:! do rei d~ PruSSIJ: laes !o- pendencla f . C. ces~lonano de terras nest.e munrClplO, exrshr uma mina de ouro, 

::dhe,ões. Respeitosas Saudações'l r~m. o;; mest~e~ Immortaes cUlas O jogo transcorreu póuco ani- que em te'!'pos passados lá estava sendo explorllda. Encontrou-$e tos empregartos da Livra
=====d/;;os;;;;é",:M;;;;;iil;:;fe;;T= dr f~cels parlltu!,as ~ voz de orl'o m!ldo, pois o quadro local do uma galena e .ferram~ntas que se usava naquelle tempo. ria Central, compar.helros


OS GAUéHOS da ,:a: ~!fnervlctonosamcn.te co- mmou durante ~odo o lempo ? flonanopohs, 21 de Novembro de 1930.. de trabalho da senhorinha 
_ Iou ~.rQves de nossa es!hesla ma- ca~p() adversallO. Logo n?s PII: _ ___ (Ass.) FrancISCo TreskfJ Aogela lUl, , fetida por

NO !ravrl~ada... melros mom~ntos de peleja fOI O .1 • -------~--- um projeclil no dia 24 de Outu
• CENTRO _POPUL,ftR i Nao admira, POI~. que ve,nha notoria a supcriorid;ldedos rapa- mI reltI O"fO I Odia rie hontem bro p. p. e {alle.ida no dia 26 o. musicistas gaúchos d~ '::0- is~ndo uma success~o d.e .~rancos zes do verde e branco sobre seus ~ \ol ' U do mesmo, mandam celebrar uma 
• 	 lur.ma d:> coronêl M2S~O! Icalí-! tnum~~os" a :ollrtlee ar!,s"ca q,ue ?dver s3!i?s. Ao s 10 minutos de PARA . missa em intenção á sua alma 

zaram. hont~ ;n, um3 fé's!;nhJ lile- i~~a su"jlá .3zcndo pela Amenca Jogo, ~ICI, pont~ esquerda do fi P' f' N S- J' do proxilllo dia 27 do ~orrenle 
ro-musical no C~ntro Popular, " .. Campmas,aprovellando-se de um a 1'16 oua em ao nse às 7 horas na Cathedral Melro-I• ()fier::cicll ás famílias di.'~sa as- if Rcs.er-v3m~s nossa ulll~a rc- passe de Osmar li, com UI11 for- ImHando o patriotico gesto 1J polilana. 
sodação. : ercncla elogiosa para a sra. Ehl- I~ pelotaço vasa a meta adversa- dos nossos confrades do Correio .'. . Para esse :leio religioso s!lo 

A concorrencia foi numerosa'j ke, qu~ se moslrou, a? plano, na. " . do Povo, de Porto Alegre, O A população do mumcI,plo de convidados os parenles e pessoas 
t O joJzz-balld execulou bellos um~ vlrtuosed-~a-compi1nhamen- O pnmelro tempo teimrnou ESTADO abre em suas co- S. . José rendendo ~omcuagem amigas da extincta 

nllnlPros de - d ._ to Irreprochavel. favoravel ao Campinas pela con. lumnas uma subscripção popu- aos procer.es do mOVImento re- 1-....::.,------- 
to til;f.l.budid~1Uslca. sen o mUI nClfn-I!Hlll -'CJlTHnftIKI!IlSI! DI! tagem de 3XO. No segundo t~m- I,ar, co~ o fim ~~ auxiliar o pa- V01UC!On~II'~1 . no BraSil, Ic.'ou . Suspellsos OS CttU· 

0 3 sr•. Campoi e Moraes can- 11 H lil'lll 111 H lill li li [lO marC(lU o team do Estreito, gamento da diVida do Brasil. Ihont,~m a ~ ello uma gra~dwsa . 

t:,r;lnl e declamaram poesias gau- LI!TlnS rm uma feliz escapada, o seu pri- Cada cidadão é convidado a mamfestaçac á'quellcs .braSileiros curso para professo·

C;1~,3. 11 11 meiro e ulti"!o ponto, e'!lquant.o co.ntr!buir com a quantia de 1 j ~~"~~~I~dOc~:deP~:CI;:~Ses ru~~ , 


O sr. João Moraes recitou a Trouxe-nos pessoalmenJe um seu adversano consegUiu mais nll/relS ouro (6$000 tm moeda ' G q r v A' C I es 
pc;!~do o emotivo poema -As tres convire para assi/:tirmos à ses- dois tentos, telminando o ell1at- papel), a qua~ será recebida em i 10:IU '~ PIO~;~~~ nl~~lI°Br ar Rio, 22 (Aeroposta~). - Por 
lJ;;nmas., sendo alvo de grande são solenoc de 29 do COrre0- ch» com a contagem de 5X1. Os nossa red~cçao e o total sen!a- i Ó ' ardim ASSI. as I aclo de hontem, o ministro da • 
'nação. le o sr desembargador José pontos do vencedor foram (on- nal depositado num Banco, afim I I r .e a pr~ça em que Educação c Saude Publica resol· 

_ O. sr. Pfil~essor Luis Trin. Boitl'U~, pre8!dente d!l Acadc quistados por Cic! 2,_ Osmar 2, de ser encaminhado, ap.ós o en· ~a:::~~m~o le,1 10calJza~o, recebe- ven suspender, temporariamente, 
dJde, vIce-preSIdente do Centro, mia CSlbarineusl! de LP.lras. furn2ça 1.e .AccaclO I. Magro, cerrame'!to. da. subSCrição, ao Coron~1 p~~~' rejsp~ctpa~ente,de todos os concursos para profes
em exercicio, soiicitou aos as- Nessa sessão serà recI:bida que substrtulu Lourenço no qua- seu patnohco fim. N e . ,~ o.ao_ es~oa. sor dos cursos secundarios e su· 

sociados o seu concurso para a a senhorita Moura de Senna dro local, fez bôas drfezas. Serviu Nenhum brasileiro poderá ess~ m~t,es,a~ao fallaram periores. 

f<:sta do Cigarro, que aquella Pereil a que oceup3rá a cndei.- de juiz o sr. João farias, que agiu deixar de atlender este patriotico 0,5 StSR rs. J er~u . amo~!'1)n-1 'F-.-d--·t-t·-d'--- .-t- -· 

instituição realizaroi, quinta-f.eira ra de que é patrono o mar~- com imparcialidade. appello.. nque upp Ilnt?r. J.~rna Ist.\ . s OI eml I O O secr:e a.no 

proxima, em bem'ficio do con- chal dr. Roberto Trompowsky '_"'---, . ---""-------- Tudo pela Patna! waldo Mello. cIruglao dentista do sr. Carvalho de Bntto 

juncto de musicistas gauchos de- A Sessão, por gemi! eonees~ CftRhOS BUCH Quantia ja .publicada 1:182SOOO tCh~es ~~nto~ e COrO?cI. Car- Rio,22 (Aeroposlal) - foi 

vendo um grupo de senhorinhas Hão do sr. general presidt:'ole João Baptu'.ta . 6$000Ios apo e~o. oeta, que IIv~ram drmittido honlem, do cargo de 

passar as rnlrada!'.. do Estado, realizar-se-à sabha- A d' - M', João. de OI.lvclI'a 6$000 os Seus drscursos entrecorlados 3° offkial do Ministerio da Jus-


M °f t - do, no plllacio da Assembléa gra eClmento e .Issa Laurrndo SIlva 6$000 de applausos, liça, o sr. Laercio Prazeres, que
nanl es açao LegislativlI ás 20 horas t Cl ara Bucb. fllbos, Modesto Menezes 6$000 -- exerceu a {uncção de secretario 
no EstrEito Não se e~il!!e traje d~ rigor córa e sogra, aerrade- Severiano Martins 6$000 Um churrasco nas do sr. CarValho de Britto dU.. ra.' n.,~. 

Realizou-se hontem do di8- para.a sessao, que serà [oubliea ~~~a~enb:~:~~: a ~oe Somma, Rs , "T:2i2$õõõ , Furnas te a campanha ~o ex-directordo 

tncto E8trelto uma manifesta ------- ------- . p fi q ---- - - - Banco do BraSil contra (\ seu 

ç:1o a08 proceres da Allianç~ Suspensas 40 envIaram ores, co- f t d S ftealizo~-~e. hontel!' nas •fur- Estado. 


: . rOas e expressõeu de es a e 	 nas, munrclplo de Sao Jose, um . . 
c~urrasco offerecido pelo sr. ca- nIHIIIII., ••,PII ......i;;~i~r~~ ~~v~f;O:I~O pela vlc- nOllnalistas em pesames, e aos que anomPlI- C h . . 	 .. 11úJ1..iIÍlM· 

ç o lfO D I obsram os restos m'lrtnes dl' at arIna pltão Alvaro Rocha encarrega-" RII 'i . ' J'UlW:.'
Nessa mesma occaslão foi oilI. rau O ~eu ~autlu~o E'SpOSO, paI!, su- ado dos servi os 'de basteci- InlÍfl'lf~II ' 1 rIíí\ ,." 11':,


da~o á uma r!1a daquelle no· São Paulo 22 (Aeroposta.1) - II'ro,,: genro CARLOS BUCH. - menio e elemenÇtos da escoltado N_!!I,:'· lIIt'",_~. ." . 

bcente dlstrICto. que passou ~ora.m su,pensas 40 norm~hstas, c?n.vldaodo a Iodos para IIS- Realiza-se, domingo proxl- sr. general Ptolomeu Assis Bra- ,mmll·nM". " .'.'.'.'. • 

chamar·se João Pessõa, o no- Implrcadas em um movnncnto slsfJrem a missa de sellmo mo, nesta capital, a festa em sil aos liberaes barriga-verdes II1II1 IlIIft' 


me de "Nere!1 Ramos." grevista de a~te.hontem: . dia, que será celebrada na louv?r de Sa!1ta Catbarina, pa- Essa festa compestre que ';'" ',<"h,,'c ,- 
.Nessa m~rufestação que reu- Esse mOVlmEnlc fOI rclahvo Igreja de N. S. do Parto, droelra do Estado. correu na maxima cordealidade Silo piulo 22 (li ropo$f.I) 

'1:u a I}ua~r totalldllde dos ha- ao caso dos exames. Essas mo- quinta felro. diR 27 do cor- Haverá, na Cathedral, ás teve a presen a dos elementos Na E8colad~ 'Aylíi~ di For

hrtantes d que!la localidade e ças desejava?l bencficiardas van- reol!', ás 7 borlls da mRohã. 10 horas missa solenne, com mais ,em dest~que da si'luação ça ', Pulillcibibi,ciartllll-ae I lIIyíí~


ultas p(>ssoa~ desta capital, tagens da lei que manda promo- COOfeSFftm-Se aoteclpada_ sermão pelo exmo. reV!llo. d. Polilica actuare crescido nume" 'd réaóchi8. maod'du proce'dir 

us~ram da pala~rll 08. sr~. v~r sem exam~s, mediante mê mel!te agradecidos. Joaquim de Ollvelrll;arcebis- ro de, liberiles. ,.... .p·e!o Oôverllo ProylJoorlo_ 

·Jalro ~alIado, da Repu hhca, dia e freguencla. 	 -- . po metropolitano. .' ' " O" , . . , . .... ,,':,,' b be 
F redohoo Lebemkul, senho. ---- ' -, ' S b . - , N8 17hora8 s-ahlrá à pio- ." .. ur~nte a .re.umão , lallarl!~i~; p-!<'Oqal te .. e aoa m~1 

rinha Aurea Cruz. Orlando '''' .I U SCrIpçaO clsslLó Indo a imageÍÍ1de.:S. s!;,!~~nlu Júlitta Btandló,jôf- laformld~ • e.quadrilba de 

Brasil e major José Hoooro I 'linuS-SI Fica aberta pelo .0 ERiado> Catha~iria 'n'um ctlrrotriuin- .nahsta O lwaldo MdIo e ~ &91. çlo p.a,l~ca I ,j looua
dii,Costa,,';quP. produziram en- , Uma .Mobllia';:-de]acarandà na uma subsuipçao em beneficio fIa phã'r. :" " ,:" /,,., 101 ol.fKiaes da. lorçu !'e\'o!u.- da .It 40 txtrctto. 'tellclto .-: 

tlfuslastlcs8 'or8çõeB;y:;~.;, rll~ , Çn",~.lhe!tn Milra' 'n·104. sra. D. Anna Avila da LUI; O IIIDerario I rA: PraÇll 1~ =::n:: ~e ora le tllCOOtram ~IÜb ~CO~III.lIdO do c.pl 


, __ _ .. m,ã!! da senhorlnh.a Angela L IU, (I.do 4c Plllclo); n1U Fellp. PI . 111 o ome... I ,.. --	 co dl_ 2-1 po de 111...... _. • Inl ..................
'em:!a por um prolrctll Schlmlll, Deodoro, 28 


Re4õ. t a ura nte Bom DI-a e'~II«1d DO dIa 26 de ()Ulub'o. Setembro, Aro)'IINWlte Pai.... ___ m --- I 	 li.... _____,11 '....-.a, h·0 Ülado o ~ 000 Areu!o Fttru redo Padre MIo 	 ....
A2<»lÍoho A. ~urra 1.000 pellnbo, ÃnUa a.rtbaltll. A- __ ~ 111 _ .. .... 

Um A.,OllymG 2000 1'.ald8 Herolllo I,..a. FemaD- .. ~ t.... ...... AICommunica a sua distincla fre2'uezia qu~ J. J. ~ 000 do M.~h.do e C".hNraL _. __ .-. 

continu& 4 funcionar durante toda a noite. COhIQlI. t) do dlll do UJIl. comm....o •• caIbo Rio. Zl!A«opoatal) -- A IJOI- I RIo n (A.ropo.tal) - O 


Terr sempre e a toda har refeições a ZiOOO. ·DIII/DU..oVrrm 1110,150000 11001 de.tlDed. pelo If'. ar- lIIIbIixada _ W~MMI cll.,. do p1"trtIG pl'4ylaorto 

e pratos e5peciaes ao ~sto do fre,ruez, pre· ia 'nlano M. Afromo 2.000 bapo con d&rl o ar_ 10'" r- i"'_ o 11__1)1. ele ~t _ lIMpo" ~O"DI. decreto ao-


JoiO Cort" da SlI elri 2000, llUoe 01"' ••lIbar ....... ___.. ReputrIc:M DcMftt. .eaade o .... Pedro LudoTlco
parado llor cosinheíro habil e ocmpetenle. I -- A.... 8ruO e ........... __ e de lItv8dar ~ Te""", 1........lor 'ede'al
L._----------------',- Da. ... ,... ....................... 10'*lI0 ~ ao .IM".OoJ... 
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