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Os srs. Juarez Tavora e Oóes Um -veterano da.'1 -: N,ATAL DE J ESUS CHRISTO Monteiro em São Paulo independencia 
-Oloria íl [)eas ., nas maiores alturas .J?,.az na terra Os dois chefes re\'olucionarios de régresso de n _ ~ 

aos homens a Qilet11BlIt! quer bem'. (ESCI{IPTU.~A). Poços de Caldas permanecerão aliuns dias qII!e.mM M ..."... 
• ''):;.> ~ . 	 naqllella CApit I Glrm-o,,., Ik _ .............
....___...........o....;________ . . • '. '.+, 510 Pulo, 22 - Procedea... do Poço. do c,.Ic:I.., d4 IlUIl/NfIlI,,nQ eqaI
.,.<C 

A 25 déOezembro, mais I A villa de 'Belem não conta iservir á Hilmanldade em to· ebesraralll bonl 111 j lardl, a lia c.pltal, ° coroael 06e. FnvrdMo PMiM M~, 
por .convenção que por cer- hoje maiS.. de qUinh.,entas. ca- das as .. sua.s .,n... éc.e..s.Bidalf.C" . e. Monlelro Q o 80norll Juar.a Ta90ra. O. chelel re~olu, 1Il'/Nr ~ '(lUta f8{tI ~. 
teza. da data em que naKceu,Isas, pequenas, t:sbranqiliça- soffrlmeittos. , ,. '. ci0!1.arlol bOlpadaralll-le DO .otol 4'Outo, r.Uralldo-ee, lo- íJ/t4 II~ di S. Jt/IIlfI'. 

.... 	 Be commemora, em todo o das e tristes. No entanto; foi , - Jesu·s.. quer diz~r aüxilio'; go;apó, Q ,ucar. para (I palaclo do GovorDo. 0111 ~1.lta ao Do IIJUUW aJIT", ~ • 
orbe chrlstS.o, o nascimento ha mais de um millenio, eill : salvação. E' Jesu8, elU ,.~oJI!ls coro~ol Jo o Alberto. . . M4dra_ BiII_,I • (/4 M.
dO 'iSalvador do mund'l, o quanto o sol dezembrlno doi- as epocas, e na mais vasta E~ç()nlrIIllOI o. IUUllrea orRcIu. no pallelo do. Clm· dtadtl d, S tNU~ __ .. ,.. 
Desejâdo ;das naçlies. rava os trigaes, e os cantos latitude do termo, o auxili.Q ,;c p08 EI~seoJl, O coroDol (}!)ea Mont• .iro 101 o prllll.lro a n- ~dtI", Iwl'dts ..~ /{lima 
~,NesÍledia; por todus .os ti- accordavam. muito cedo, os a sàlvaçãoYpara os mais.afas- ceb~r-~.o,8, m'l.l rf'cu.ou· •• a laur decluaç&u. U,.zrztlf; , PDffI~. 
tulos . respeitavel, lembramo- humens para a lula, a testi· tados confins da terra. S,aNa- .......Só .\te o,~.",: Il , d lz'~r;lhe que plls~ei multo bem em F~.fu.,. M,!"'.foi
lioll '·de uma alluviiio de coisas munha muda e pasmada de·um nos da duvida que nos de- Poços de .C81da_s, ,~ond'e fOlRolI, . o••geD'eraljll.re& 1'1Ivou. o QpC/ftl" H_li I~ .. 
gratas: ·· de Belem que, pela d08 factos maiores . da reli- vora, da incerteza que' nôs 8r. Ollwsldo ;;Arllnhà,'e eu;" em busc!l',.do. r êpolllO. FI~ boa lIrf 1~81/Q tio bf7w. Fer-M 
orlfêm hebraica dê seu nome gião revelada: nascia, para a desalenta, dos descamlnhós viagem de regresso, mas jâ estou tlentindo lIudaduI da' rm)uvo , {f)m(l J" prlWltI u.". 
-Belh-khem, a casa do pão, terra, aquelle a quem· Isaias, que nos acabrunham, do pec- quella boa lerra'.. . "'. .' '. ,.,., "11 11,II14II. 1fIIKI_1. JIII.n 
n08 faz lembrar o pão da na . sua eloquencia inflam- cado que nos afrlige e é o T.entámos oblér do n08S0 ", entrevistado .lgulJ:l..... . pa. UI/TI",le iU1 ,. (IM, /lU -" 
vida, que é Christu; lembra· mada, pinta como o Pae da nosso infortunio. lavr~s à respeilu' (la8 cóõferéDcias que teriam, levado a ~rflS tio 'p{fflII6fl. ~~ mr
mo-nos da Virgem que, admi- Eternidade,oPrincipe da Paz. Christo seria chamado, aln- e([ello em Poços de Calda8. . . < Co", , '.~ bre Efil4 tMJ.prUr.~·
rad& .e cuntente, dá á luz e da, Enímanuel, que traz a - .Nilo securdou de pohtica -: respondeu o coro~" Conta~(f ..t1IIl1D O)trmll Nrrl· 
addta aquelle a quem géra, significação de «Deus Com- Del. - Fugi.m08 iíessés dias de repouso a"tódâs"-a8 , preoc- ~a: Í!erik 19,:1IJI/fI1S. 
o Senhur seu e nosso; lem- Elle, o Filho de Deus e o uoscO-. As religiões paglls, cupnçõ~s. Refellos àgora da lUla revolucionaria, . voltamos .' So;r!.fR~ CM,úr.ut1$' nIna/a 
bRmo-nos dos pastores, dos Filho de Maria, o .Filho do ao lado de todos os seus \"a- ao trabalho. Nilo aSBuml (uncções no . governo e ilAo te · P'Y.Kf!''!''J,:{!!! IIIIS""" (/4 ,.. 

magos, dos anjos, dos canti- Homem por exc~l'encia , se riados deuses, criam num nho declaraçõ~s a fazer sobre 88E.Umptos. pOlilicos. P(,iS, lors dos,p,nftfdrtn PfJ41«s l1li11 
cus, de tudo.... . chamaria, segundo a ordem -Deus Descouhecido», cujos como 8old~do ql;'e tomei llarte,. na Revoltiçiio,apóllas ope- de cal?itlP;~(Mnll, tonn/ItM"

E porque de tudu nos lem- do anjo, Jesus. Os judeus gos· altares São Paulo encontra rações militares volto á8 mlnb08 funcçõn nas lilciras, sem te III1Jc ao M (4IIilbtll (tIJIrtM. 
bramos, por que tudo é grato tavam de dar grandes nomes numa das importantes cida" ';>rlltender dictar normas ao govi:rno, nem influir · politica· Faqece!!.Q(JS 484LU1j1S til ,. 
á alma christã, commemora, a seus filhos, numes que os des da Grecia. O _Deus Deg· mente n08 destinOs do meu palz. Como vê, nilo ha~'ia r'a-, dr, fiI'ando ao pef/fI, (JIId, p_l
'm08, alegres, o facto empol- fizessem encorajados em bus- conhecido> uinda é boje o zão para que me chamassem 10m dos .oases. da RepubJj. sam um coração. d~ 1HlfrW/.II. oU 
lante, maravilhoso do nas- ca de um ideal nobre, ale- Dcus de muita gente. A re- co. Nilo abdico, està visto, do direito de ler idéas propri8s., medalhas ,cooceduJas ti l>iris44 
cimento de Christo. vaniado. Quando o nome ndo Iigião natural ensina que Deus que manifesto a02 meus amigos, como um Simples ponto I Cooperadola da . BIIII.Orrkft. ,.", 

A cincu milhas ao sul de comportava todo o sentido é um Deus desconbecido ou de vista pessoal. Mas, prefiro nesle mou.ento nada dizer Pelllambuco, e,da O.,,", d4 I,,· 
Jerusalcm nasccu o Salvador. da v-ocação, cJlegavam a incognoscivel. Affirmou O. B. sobre facros bem conhecidos, para não ser induzido, por drprnd</tcia: na .&lJtI4. 
Pouco distante, para as ban- mudá·lo. Assim é que Abrão, Trogbingham: «Jamais poderA interpretadores inseguros do meu pen8umento, a discussões t llli-1IiíI 
das occidentaes, seguia a es- -o pae da altura», passa a se a alma encontrar o seio ma- innocua8 sobre assumptos Infindavels<. _ ., . , 
trada real qu~ levava de He- appellidar Abrabão, «o pile cio da mãe em cujo coraç!lo O general Juarez Tavora esqulvou·se dl.llicadamcllte 
bron,cidade antiquissima,mais de uma Olullidão», c Jacob, se possa aninhaI'». E' a fé ád nussos perguDllIs e. I!O meio dR pllle~tr8, lem
velha que Tanes, no Egypto, «o supplantadof», se torna,em desconfortante no «Incognos- brou 110 coranel Góes Munteiro que crRm horas de des
As muitas cidades do norte. Israel, «o principe de De- civel>. Alguns poucos crcYm cançar. 
E os caminhantes, nesse dia, uS '. num Jesus salvação e auxilio. O coronel Góes Monlelro viaja acompanhado de 8ua 
mal suspeitavam que Belem Os nomes do Messias se- Outros poucos em Jesus, o famllia. 
ae tornara, então, o centro riam portadores de sublimes Christo. Mas quasi nenbuns Os dois cbeles revoluclonllrios demoram-se nesta ca'l c;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;===~~=~ 

.,,< ;..·~do Dlun!lu, o coração da ter- mensagens. Christo quer di· em Emmanuel, o Deus, que pilal, nl10 tendo sido ainda fixado o dia da partida para c I'PEDIRIU LICtW'1 _ .••1;.. 
ra. Christo nascia nessa villa zer, no grego, ungido e é o quer, desde Belem, ser o Rio de Janeiro. 111 L-'; ' • ..,'''. i 
humilde, uma das mais igno- equivalente de Messidh, he- -Deus Comnosco», o compa- . . Ao almirante Conrãdo'lIce.k, 
tas e .rastl"iras da Terra San- braico. Ungiam-se os sacer- abeiro amistoHo. e'- ."ãciellte Iempossado, no dia 19,.- na pu. 
ta; como que para lembrar dotes e os reis na dispensl\: 'de nossa jornada, o medico ta da Marinha, pedira'm licell
que os \irios do valle, muitas çãu mosaica. Era o rito da de nossas enfermidades, o ça, pelo prazo de um aDao, OI 
vezes. são os mais delicados consagração ao serviço <li- conselheiro em . 1I0SS!lS duvl- almirantes Jullu Cesar dê ·Nu
e perfumosos c que, tambem, vino. O Messias, corno Chris- das, o amigo fiel d.. toda a Aos seus prezado!3 leitores e seus ronha e Tancredo Gomen80
berços hum.i\de8 s~ erguem to, o Ungido, se consagrava, nossa vida. bondosos annunciantes ro, respectivamente comman
em thronos lmpereclvels. dt'sde o berço, a Deus, para AOENOR MAFRA dautc em cbefe da esquadra 

e director geral do pessoárd.O ESTADO armada. ', x 

A LOTERIA DE NATAL DA 	 N(] cas(] de uma desej a feliz Natal e muitas prospe  Or, Fritz Boffadé 
guerra na Eur(]pa ridades no A n no Novo. A\·isa qUe c.lará au.enle ôuESPANHA 	 rante o mez de Janeiro, em via

gem para São Paulo e Rio, deglurluia ea~peda Orariam 24-12~1930 w njo reencetar sua clinica r IO. 
prlncipios de Fe\'erelro.neutras. se~un~D ~ sr U~nizeloso premio «EI Gordo,' tocou a um 	 Aos se~. amigos ~ c de,~ !cn :es

Athenas. 23 -- A Ore	 seja boas festas e feliz anl10 no\'Obilh.te vendido em Valencia cia ratificou , h o ntelll , o 
Madrid, 22. _ O bilh;~xx~~miado com o primeiro trata?o commerci,al tur- ------------,--.---'---::,,--::;. 

premio da Loteria do Natal da Espanha, de quinze milhões co-gleg o , como .td l.11be!n e o ANTENOR Moif!J.ês 
de pesetas, < .EI Gordo., roi o numero 24.630, que foi vpn- O protocollo da ll111ltaçao 
dido em Valencia. O terceiro premio, tres milhões de pe · de a r111a 1l1e:1tos. d ' c iru rg:iã o"dentista 
setas, foi dado ao bilhete numero 21.707, vendid.) em Bar- O «p ;'emier" Venizelos . e ca RUA DEODORO N: 26 
celona. _ dec.1 arou .que n!io ex iste Do «Estado do ~io Grande· ,Io primeiro, como direclor do The-

Madrid, 22. - Os premios subsequentes, <lo segundo pen~? ll11111edlato de aqui chegl1~o honlem ~or ~ia suuro CI.TI Minas e o segundo c 1;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;=: 
..o setimo, couberam aos ns. 16.626, 21.70.7, 20.151 29.780 guella na J:uropa; mas, aerea, extralllmos o s~gumte. o tcr~el~o, como membros dai Exposição de 
3.628 e 12.867. respectivamente " se uma se decla félsse, a «Tambem há onde Ir ~uscar commlss~o de e~tudos para a • 

.. ' Turquia e a Grccia ha- bons exemplo~ na Repubhca Ve·. nova cap'tal de Mmas. pIntura 
Madrid, 22. - A maioria <lo pri~eiro premio. d.a Lote- veriam, certa!nente, ele se lhp~lo menos durante os tem- Inh~r~l~~~hasel~~~)~o:rr~ct~~gJ~ O sr. Borlolo Françozoó}plD

rla do Natal fol vendida em ValenCIa pelo ad~IDls~rador declara r naçoes neutras. pos da sua formação Para mui- Obras Publica;;, nomcado pelo tor .e res.taurador de quo.ilrol 
da lo.terla Juan Bellu e pelo Regina Hutel. O ~ozlDhcJrl), o Velas para arlare de "lIt tos a Republica f\:ova é a rege- governador Bias Fortes. aullgos; 1D8ugura, esta' "ar<f.,
porteIro e um empregadu ~a marqu~sa de VllIares estão C . . h . neração dos coslumes políticos e Ha ainda mais· Eleilo o presi' nuUI slIlllo da Prefeiturai;:mil
entre_as .dezenas de operarJOs que tmham parte no premio. $ alXIll as, :om 2 . duZ13S a a pratica das virtudes cívicas !dente constitucional Cesário AI- oicipal gen:llmenle "cedido 
A parte do segundo premio vendida nesta cal?ital foi dis- I. 700, só n_a casa Synaco At~e. Assim seja e praza aos céos que !vim e tendo de ser-lhe offereei' pelo sr'. prefeito dr Joaé d. 
tribuiª~ : gtande~ente, calcul~ndo·se em mil .e quinhentas ~~~r~ 2~mao. Rua ConselheirO a boa voniade dos govern~ntcs ! do, como de praxe, um banque- ~ost8 MoeUmann, uma expo
&B ~_!lISoas que tiveram partiClpaçâo no premIo. . . ___ _ _ consiga nesse bom caminh~ o : te pelo governador a quem sue- slCão de telas ,SU8ll, a qUI' 

. O terceiro premi!' . v.endldo em Barcelona Ilc~ava.se emnn8 rI Iltl[80 'ontna omais completo exito. Icedia, este, não dispondo de re· se ochará ~b,erta, tOdos " di· 
~em muitu sub·dlvldl~o. favor~cendo as sO?ledades UlI iI L I' Mas a Republica antiga fui , cursos proprios c não se julgan- as. até o fim do mez:. . 
Nova Alll.ança. dos Camareiros e SOCIedade dos Cozmhelros, Renente 11.eMDI1810 tambem, no seu berço, uma es-I do aulorizado a lançar mão de Para fl88l1.exposiçii o, a que
" Jo thcsourelro recebeu apenas ~OZIl pe~etas. Y cola exemplar de desinleresse c dinheiro do . Thesouro. nomeou opporluDamente . noii refé l'in

; '" "z, Uma. parte do quarto premIO, vendIda aqui, coube a Monte Carlo, 23 - A abnegação pelacausa publica. Ha- uma commissão que conseguiu, mos com lIÍais vagar, cb.ma-
UIIJ café f~equentado pelo avladur R!lmon Franco, acredl· chegada de Paris do via o mesmo zelo pelo moralida· em subscripção popular, reunir a mos ,& lattelÍçiib.:i,~OII Imlao. 
taDdo-se que eUe tenha alguma parte. principe Luiz, regente de de e o maximo. ~mpellh~ ~m fazer, importancia de 3:8OOS000. E.com da Arl!'. , ." .. _', ,;~;' 
--i':"..........."""""""""""'===""""==========I Monaco, foi ~ssignaJada ~~pa~I~~. os V'CIOS poht!cos d,O f~lh:r~s'e: uar.,3:~is~~~ ~es~~~ E'b' t '- , .L' 


o)'. ~---- ---- ~o~ um confltcto. A mul- Já demos conta dos gestos I de cento e tantos mil leis"que Dl alX8 nz !tI11 I I 
A am' · · cataclusma t1d~o . choco..u.,se. COp1 a magnificos comque.se'aSSigna.la".' [fOram recolhidos a ... asa..' Mil.,,,.... ea(!a~·J de um 	 ' Santa C

'~ __ ~ _ ,'à',..;;' , T~ . . poliCIa ao ., meIO-dIa e ram os srs. Donungo.; Port!" de Ouro Preto.-, " . ~U
sobre >'<cl dvilização occidental teptou -:, ap~dtêj?r e inçe,n: pom . •. . . .~í ., f~i a . o ..:: ~;: StQckoli 23 _ O. ingos' R.o~h~ e Vl!.!!,' E(ve: .ssim.' lI começo <d ~, Re .N a 


diar (1 êsfacao dêpóhcla, ~eC!l Sand.op~,c~~:r ,~~~.Q~~~l1to~,- . Il~bhCa VeJlí,a. , __,__'_ {ii)âgligt -~::!1a.ndl. publica ~ 

Loodru. 2J. - No .eu dl.cur&O, qllO rol frradlado pera como parte das d mons- . A"-' AgenCl"a Amer'.·cana vae infOl~ If'gUraJ ck que o 


OI Bltadoe UGi4oe. o ar. Ueod flon declarou qu o. pria- trações pollticas contra Rovtfl1oO da Unilo das Republi· 

cIpa" acollteolm to. 101 rnlelonaN quo mlrearam o pro· O remmen que o prlnci- reabrl'r cu SaWttk~ . . I.~, dn
(NIlO da Pu o lI.armoDla muudlll, OID 1010. IOr&al a Coa- L···- <'Otl(tnle COfft • K/UaÇln de a..... 

rereBcla NavI' d. Load I, I Coaf renola BconomJctt de pe UIZ e;ncarna. -~:_ tnlbal)(jtriz l1li NOf1ItRL a IrA.
"-)'fi, "Oon'""p no!,. do. Palul B kaolco" n COllf ronoi. ;\PPI O~lmél~amante 40 Rio. 23-DHde ala'una diu eaü lendo leito no Tek;rapho AWlrIJMf!1ll(olon"~ rf'toWeu ch.. 
da ,. IA Redonda dOI potentadol blndWl. a Comf r Del constitUCIonalistas foram N.donllllm IrlbaIho interno para que I Ajrenci" Amerkanl voire- mll'l' M'*"'" . 
Prepor.torta d Detanaamento om Genebra. o tambem o pre~os. I fultctlonar. o. palltl.. com JMI~rt!J flVOrll\'fil di ecçJo le-i ;·~========:; 
meOlor&lllealo dai eondlç6.1 oa CblDa. No emtanto. d el.rou, O prínCipe Luiz veio chniat de radio do Tdra'rapho N . al," esllo nas II1los do ml. ~ 
ca ••DOO que li oa9ll' dI! mundo ponam ooaatrulr a h c1 d h d' nl.lro di V\1ÇIo. qllt d~j rnoJwr o cun Wvel hoje mesmo. Uf! ~.~ ...... ! 56 -.... Ir 
Ntnotura d. paa IGbra ullla IUlldao&o Itrm • um cat.e.,.•. acompa~ a o . <? er el- No T~pfio KioftIi. IC'm-Ie como politivl • conlirrn.(.lO ... R TIIttLA r_r •• 
... uaoI.,a o lIluodo dN1ntlDdo tudo o que apreel.mo. aa rOI prlnclpe I~a~n!er. e da da conc:elllo fcita , Aa"& A'MrIcana. qlAe voltar'. lun o dII<W ~.... 
oJYIIIAtIo oocldNW.. princesa Antometa. ICU HMço dt radio para o pu !co e par. a Imprttl'.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:apreel.mo
http:conlirrn.(.lO
http:Ilc~ava.se
http:Moif!J.�s
http:1HlfrW/.II
http:llarte,.na
http:So;r!.fR
http:busc!l',.do
http:geD'eraljll.re
http:rf'cu.ou
http:qII!e.mM
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. Em,resaNacjDnal~eNaveOBCãoHm~cte 
Tr:msporte rapido ~le pass:lgcil'OS e de c:ll'gn:, com os PA.RA ~ATAL 


pa'lvetes «CarJ Hoepcke»l «AlH~~~) C «Max) 
 oteir ·i,a; Catharina 
Sahlas .uSlls lIe S"S filiares 111 ...rli da:Flaril.llloIls IIBiJil;·;f	 ;·'~;;;;: · :'~2I i .... i 1. •

Linha Florianopolis-Rio de LiDha Parana~uá, e~~calan- .Linha. 	 Exl,..__ _"0ã:a,ás 16 horas 
Janeiro, escalando por Ita. do por ItaJahy e "ão Flonanopohs 

jaby, S. Francisco e Santos Francisco Laguna 
 a$OiD~OO 
Pa~tlete l1li IIHJllle, dia l' 

DI8~D n~ - u.:llllIes ~200D?P_
Pa'luete a..., dia 8 PS'Iuete MIX, Paquete Max, 

dias 	
L.U 18.000 bllhetes a ;j4$ 612:000$ 
t 1"\ menos 25 por cento 153:000$

Paquete hrl HUlIIle, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17, 27 
\I J 7.1 por cento em premios 159:õõõi•Pallllete lIIa, dia 23 ~ PREMIOS 


Saidas ti!!::. 1 premio de 250:000$ 

Saidas ás 7 horas da manhã Sahlas ás 22 horas ás 21 horas UJ 1 premio de 	 20:000$ 

~ \ premio de Io:ooo~

_O Todo o movimento de paes~gellos e CIII"1l8S é leito pelo I premio de 5:000~
A VIS -trapiche Rita Maria. ~ J [:'remios de 2:000$ 6:000$


PASSAGENS: Em vista da grande procura de llccommodações em nossos -- . lO premios de 1:000$ \0:000$v&Jlores 8cientifieamos lIOS srs. interessados que só assumiremos compromiseo 

com e~ éommodos reservados, até ao MEIO D/A da saída dos nossOs "apores. 
 ~ 121 20 premios de 500$ 10:000$ 

ORDENS DE EMBARQU~:-P8rR facilidade de serviço só daremos ordens l.I.l I 57 premio:; de 200$ 11:400$ 

de embarllue até ao 'MEIO L.IA da saida dos nossos vapores. <!. 106 premios de 100$ 10:600$ 

. _ .Rara passagens. fretes, ordens de embarque ~ demais in!orm l1 ções, com 08 
 540 premios de 70$ 37:800$

proprielarios :J: [2J 12()O prem 2 U A dos 7 prim. pre. a 70$ 88:200$


Carlos Hoepcke S. A. 1212000 premios no total de Rs. 4W:õõõ$Rua Gônselheiro Mafrl1., D. 30 BBf2l~!II OS bilhetes são divididos em decimos de rs. 3$~oo•~.-.~ :~ ~ ...' .,' _.'7.,..: .i'.. ~..' . ~ rlavendo repetição nos dois ultimos algarismos dos 
121 primeiros sete premios passarão aos nlllneros imrriediata

-------------~_.-------- 11 mente superiores. 


EDITAL I SHOQIGtiC.0lIJS>D2 11 -C-o·n-c·e-S-S·i-c·n-a.-r-i·o·s·:-

Protasio leal. Offi~ial do Re.!: 

~~st~~ ~~~a~ ~~S~!~~fand:p~t~ ii» . Peitolal de Angico I ANGI~LO LA PORTA &: CIA.Estado de Santa Catharina, etc.j &) 
faço súber que prelendem ca· iI P&lotense 

sar: Heitor de Souza, Lima e du· ' i.; 
o habil c(inico pelotcnse e disiincto secrclario do dou· 

Ramagem; ambos solteiros, na· ~ 
na Maria de Lourdes Gomes !fG 	 O Pr~ça_ 15' de Novembro 

to Centro "'1Edico do Hospital da Santa Casa de . ~ fi' I Et O O S t Ctn · 
luraes deste Estado, residentes e 'lil1 Pelotas, dr. francisco Simões Lopes, assim expende ~lla 1Al.[§l Ilí'l !'!t)nnpO,lg SIlf: O a- an a !lI ~rlna 
domiciliados nesta Capital; aquel· opinião, acclca do ·Peitoral de Angico Pclotcnse·: !X-I ~.IU 4J ~ U " " 

!limo. Sr. ' Eduardo C. Sequeira.

le empregado no commercio, Os resultados illequivocõs por mim constantemente ol!· 19.1 ~ 

nascido no dia 6 de Janeiro - de , lidos com o . Peitoral de Angico., preparauo nesta cida· ~ 121 . . •
1907, e iilho legitimo de. Fral.': i 
cisco Ramos de Souza LIma, la : ~~a~o~~li S~~s~i~:~~CeÇsãfhcl~1~;:~;i~~s e:p~I~~~~~~~~~~á r;r~- ~121~f§]l2Il2)~lE~{2J~~!2I!2IIII~mm1!11~~~~lflilfjJillmJliHImi111H1
fallecido, e de dcna Maria Bor. , i1anle em todas as molestias do appar~lho rcspiralorio 

acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acçITo exerce·se 
J 'LU"' ~ " 

de um modo tão efficaz e prompto, quellão ~e deve hesitarg!'s ~e ~o'-!.~a L~r:'_a~ _:~~~~e~~e<:~.~ I 
cidane ut! ~alJ 1~1Jh.t!.'tL.U .... _. , 

em pfei~ fj·l\J a qualqüer pi{;paradc congenere extrangeiro.(~ esta de profissão domestica, Apreciador das suas qualidades l!alsamicas e sedlltivas,nascida no dia 16 de Agosto d e estou certo de que o vosso excellente .Peitural du An· ilJi2Il2Jiilliil2lliJliliiiiiiiili21i&liiiimJlillillililillBmBj

1907, e filha Irgitima do Dr. An· 
 gico» ha de merecer dos meus collegas a mais larga vul
lonio Gomes Ramagem, já fal· 
lecido, e de dona Maria CaroIi- iarisa?er~tas, 2 de Set.,mbro de 1922. 

. na da Silva Ramagem, residente (firma reconhecida pelo notario A. E.ficher). ~'Í:_:I..• PenSão Central:_
nesta cidade. 	 Exigir O Peitara) de Ingea Pelotens! 

Apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 180, ns. I, Licença n- 511, de 26-3-906 , ••••/ liI Rua Conselheil'o Malra n. 44 

11 e IV do codigo civil'- Deposito geral. Drogãria SEQUEIRA - Pelota~ ;~ ! li! Florianopolis , 


Si alguem souber de algum li! Ricamente mobiliada com moveis novos,e 

impedimenlo, opponha·o na for· d~mll~~r~~bc~c~~~rf,r~ri~n~;:~~~: ~~~~~k:in:;tnC . ~R~~~ 

ma de lei. Lavro o presenle para 
&

Iino Hom &. Oliveira, Fodo! l';JO Pinto dnLuz, Vlltva Chris. 	 li! com o maior escrupulo hygienico. Cosinha: 
ser affixado no logar do lo\'am d~ Oliveira. -~;m Jvlnvi!le: Henrique Jordan & C., 	 ,liI de Ia. ordem dirigida por perito cQsmheirocoslu· ele. Em Paranaguá Alberto Veiga « ela., etc. me e publicado pela imJjrensa. 

I
contractadoespp.cialmente pàra que as te: 

florianopolis. 23 de Dezem· , . feições offerecidas a distincta freguésia que...........
bro de 1930. -: 008 	 nos honra, seja a mesma de completo', a" O Official do Registro Civil. grado, pois, não poupamos ., esforcos em
ProtasÜJ Leal empregargeneros deprimeirá '.q~âliâade. 


. 11II11fIIII1IBIJIII1Bml1Em1BBlHl1iI1iI1lllBll com 'a ~~vera fissalis8çãoM:ptopfi~1ario. 

Aseiíafllôspensioflistas s.intepiqs .... á''J:íreços 
módicos .e .fprnecell1osr,efeiçõés .\a :donuci


da. o povo convenceu-se, ali.lal, ]jos. 'ExcellerlÍes .installações"sanitariás com 

de que. ú ori~n!~mo precisa rcce~er exc-eUenles bi\nheiros Quenles e frios. Qllei


EsD!~~~! d~Ds~ eS~ão !~l~o_ TI·nturarfa da Moda 
os\iófllixbs 0Vlvlllcadoresdos raiOS 
:.1I!ár-!5 p~ ra se "manter saudavel 

-0-	
ram dar-nos 11 honr~ de lima Vi.Sirá. é aRua João Pinto 34--Phone 311

Ha mui\às ;llessoas, por, rn, que Cempletamt'nle reformada e contando com pess~al ha·abusam,"põrquÓ!: não sab~mque . Q 	 RUIi Conselhelto M.f,., 44 (soll,.do)bilitado no ramo estã esta casa apparelhada."para servir 

mo;d(or"iJáli' çoilit'tlle ur1r "lonko; 

.buló ;.e~lI('tivo ..;. O ·aol"em ,dosês 

da melhor forma a sua ·d istincla freguezia. 

C"ntnlanto, ~ dOI« ualcrâílas"é 
 Lavagens ·e tinturas .garantidas. 

q-' IUII YCPrnO-. D U(l.nle Qs .dil!~ : 
 A Tirltllrâria da ~ M.b~1Il\IIilo Ijue:tte , reI . a rtrmanen· 

d a lO ao! de~ W"f CUlta, P.f()lf 
 ó e:mprqra 'rlOS stu. --t ...., ...~i-·· 

g~,*-M 11 c~ COIII . U c.I!.I rnatttial wna. 

pcu ele p.afIIt. Oa ar{\mtoC"o~ ao ("11 ...... e nlpWn nlll tnbal~o e modictcf~ " • • ,reç.~ 
milita- ach.Kados, I>DIc perlcdo. 	 I Teu é o mundo 
dt elôtn rhr1lmaucu. qUI &e u- .\1 O eSQueç.lll1. E' na rlla Jojo Pinto. 34 ....II -(Phenix~ o IInte I ••••111••11>•• EAt•••• _ .._ ..... 

.... 1.~1~•••1 Qooe __.,.......I nll Ilmt.. e q~ mudam 	 nome do lel[itimo emplas. I 
"'" l<)IlCJ.'\6. .111 	 ...... _..... . "._.... cle NC"-· A UI" conyt:l! o 	 tra)- Exija ~A phannacia e \do lIuopllu dl~" 8aycr·,\\ . 	 li. .J_ •.....-._ ...........
ItUIlEN8 DAL .RANDE norre ~IIN ".111, e I I·.,;..... . o "."IlU'"M..,.... _.. ,. ,............... .....
~r(ll~,~ar~~=-:c~ 	 mais antllt0t o mais usa- I ....Iao.. ,....

çOItY nte IliDIdo.. .. . :. . ':'. ::.::: ~ : :.: : : , :. : :: :::::: :.: . . : .. : o matsdo e 	 conhecido 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:soll,.do


\ 

• 	 I I 

o E tad 18ar. Ferraz 81 SRJltaril lRio de Janeiro, a cidade! A G~ io 
S o il li yd? d b t· I 

Dlari V. rUoo Rioll. ·-f'.do tcorrr.od.1 os oa elros I 1:l1:l~~~âtB'l.~~T1~ ~ú:\\
bIIIr.~.iGJIDO ... I ~i'! o~~t~t~t~. Coincidencias que facilitam a missAo ao carioca I ...." waO'~a_la ••,,0' 

-- ria Oaimark$ dcixou ~ ~ ~ á.m!,ote do b0!lto . 
Direclor: ALTINO ·FLORES eretàrjó ,do L10yd o sr. Antonio R Il 22 ::-:. Ha, ~'?~119den. !u no!ltWll. Tlu-an,c--hootem, a a· . 

Red'~ctor: Ferraz, conhecido .como Ferrazi. dade este~e ~gltada , com:, bpat~ ~o~km . rtn~vado1. RMl, .~. - . ' 0 JOflI.a. pllbllca ~jr o aevuinw tópcot
REU nho do Uoyd enlre os maliti- ' Um incIdente sem Importancla, do 3 Rea-unmlo 1St rmUlta- . Orpod du rnal~ IIfIirIU perpedrvu que se ~ _ 

ijer::t:~,I~o~o ~~EIROS ~~r:s~s for~ecedores daquella ria, bO~UQ~~il~~tnte ~m pé, ,IO.gO peta m3nh~. \}<.,i~ ' .~~~'deP:~ ~=t !1"J:s::"-:u~~ 
Esse moço era até então em- -. Dizem ISSO. Dizem aqu!1I0. . ' ," ,"'; , ', . .... . ., ,nol quldrO$ dO$ KfVidorn do Estado, 'IIfKC ~on. rom ... 

.	 ; ASSIONATURAS: pregado subalterno com venci. Airnal tudo se, aclarou. ~elo a nOIte e os boatelro~:inão i tl;roa e lq'tJ~ app6au$Os de lodos q~1oI se Intneu.. PfIoI 
'Aooo 35$000 mentos de 6OOsooO e 800$000 ~ham serenado, quando o cMIIl3S Oeraes· entrou a experimentar !l~!lsos ~mu, • natiei:- de q~, Cem de,vi'~'K d8quclle ~ 
Seinéstre 18$000 mensaes. No desempenho da. eus novos hol~~hotes. .: ~I~?, o IfOvcmo da Repu VH POUPl~ o _ 1IOI5ivd I dIMc 
'Numero avulso $200 quelle cargo, conquistou a ami- Que hav~ra. . ' . ' .. ' a~eaç.xda, ipro,rnettcndo mesmo propoJOOftaI ao :xq- ...
: ":_ . • zade e a confiança integral do ' Não haVIa nada: a~ más hnguas en.traram em ac.lrvldade. Hou· dos que, "lro,lyentllfa, fOfern di$pC~ • coJtenJIO de ~ 
:Redacção e OHlcmas á sr. Cantuaria Deixando a em- ve mesmo quem acredItasse num mOVImento combinado. que os haJ?lh!f'I'II li pro=urar' 00_ ru/l1QJ.
l'Úa"'João Pinto n. 13 preza, estabeleceu.se com uma Em dado momt:nto o automovel do sr. Baptista Luzardo ' Outra; de arto, nlO ~tria IICI' a ~1iberaçIo do.-... 

Teleph22-'-Cx. postal 139 casa importante de mais de 600 corta celere as r~a,s, ' em momento'i de t.anLu. d IICllId.tdea no qGC. C~rJIC . ' ~ 
- contos de car-ital. Para onde Ira ? ~e em~r~o.s. e ,!,,}t~~! .d()1 ramos Ih 8CtivIdade NàonaI, e pClf 

, - A surpre.:a foi grande. E a for' -:- Vae para o lado. do Quartel Oeneral! ISS? .. mlclalrya ' ~~ ,;?mm~s~ao mtllT ~ * ~ o MiIwiI
':'" . ' 1una rapida, alcançada pelo sr. AfinaI enlm os c~nfhctos no ~angue que chamavam o sr Lu· t~no do Traõalho," ~~,,,, s~nll?o decooa.ar a s.orte doa lallCCiolu

',.. ..','n. 	 .li .1 lil 6Bllde Ferraz llue não hl!rdoll nem ii ' zardo áquella zorra. Jun,aram-se, aSSim, tres factos para alarmar o . elle deparl~..1TIe' ,O..'TI ,' 5, c , . . , ,,'.fi, 	 rlo,s ,daqu .. ",to.,;.C.. ,.•. ...a ,, o~ . nucrira do pIIiz,11. ' , ,, 11 U. .i U rou a • sorte grande, proVOCOU carioca boateir~, que hon!em?esteve novamente agitado. encont!a.ndo tod~' à,ap<;,io do : min!stro ündolpt,o C~. "!'O 
.. ~ IH_ 111 181S "a commentarios da imprensa, pela Que havera no Exe~clto . . tranqurlhzar centena~ , ~e Junc~lonanos~ p~~a ~uelJl cn u.hímot tIiIa 

. R " '. ISHR IiW U rapidez com que de cillncciona- Er~ o caso das plomoções, em torno d~ qual a fantaSIa de deste anno têm decorrido c.helo~ de 'ap~rêtienstx:a e ~ 
lio pC'bre e honrado. passára cá cada um la bordando os roman~es que entendia. O problema do funcclonahs,!,?, nO':, q1;'e ,,~ll rcspftlo ao w~••0 abastado commerciante de nossa Agora apparecem murmullOS em torno da demora do sr. to das despesas que acarreta, deve ser encai'ído t_bem pdo 

. . praça... Oswaldo Aranha. E todos os generos de commentarios tem sido lado das ~esponsabilidades Que. cabem aos governos ifXKnlpuJo-
RIO, 23 :- O sr, Augusto A explicação dessa forlun:! não postos eln curso, em torno do caso, entre os quaes este, com sos em dlspõr das rendas pubhcas, não se devendo esqua:n Iirt-

Anne;;. negociante, est3be~ecido appareceu até hoje: t<?das as carac,~eristicas de boato: S. eX3 não voltará, ou, melhor da a nenhulTla re~ponsabilidade que, cllm justiça, se·àpu'rà por par
no R,IO Orande d~ Sul, veIO, ha Agora, o nome do sr. Anto. dIto, só voltara a occ~pal ~outro grande. cargo. . te dos. fun~clonar1os; . não podem ser culpados. pelo !ksaiabfo 
p?uco, a esta capl!~r. pa~sar un.s nio Ferraz está sendo apontado .Estes commentanos tem for!emente concorrido para crear dos dmh.elros do parz, nem se nomearam ~ ~i m,esm,?s. ",~" 
dllS com u':'la fa~!ha amIga, resl- como o do secretario do sr. Ma. ou ahmentar em t~rn,? da ausencla do sr. Aranha uma cerrada A dlspe!lsa em massa em todos os mlnrsteno!,. ttansfo~ 
dente na Vllla Mlhlar. rio Almeida, na direcção do almosphera de. cunosldade. a l~ , de Janeiro prOXIn.IO,. cente.nas de paes de. famlhà enr;;-!l~ 

~ 	 O sr. :'nnes eostumav~ dar L10yd Brasileiro. Como vee.m, o b.onto não descança. Elle, que tanto traba· perddos rt'l'!amantcs, vlchmas uas consequenclas de umasitllãçlo 
un~ pa5Se10S pela nossa cl.dade, Antes de assumir o c~rgo, o lho teve no.s ulhm,?s diaS de gove:no p:tssadc;>, ahi està novamente. que não ~naram e para a. qual de n~n~_um niodo' conc()rt~m. 
CUjas b~lIezas o têm deIxado sr. Ferraz terã de explicar.se, dali. Oh I Ido ~IO! Mereces o htlll~.~~_~:l!:. ~~ ~ RePllgna,r~a ~esmo ao sentll~~nto bra.~I! elr~ esse golpe desà~
verdadeIramente. deslumbrado. do uma satisfação à oi>inião pu. f21m~I2i~IAIOOOOIAlOO~OOIAlIXIIXIIXUXlIXIIXIIXIIXII do na occasl~o ~m que se erra o Mlnlsteno do Trabalho '. p.mI.
A? . passar, ha dIas, pela pr~ça blica. IXI IXllXllXl~lXIlXI'I'tXIlXll:r::t1Xl1XI1Xl1Xl1Xl1Xl1Xl1Xl entre :lutras finalidades, amparar os de,occupados.' " 
V.IC!ra Souto, encontrou um, m- O programma da Revolução é lXl ' , ' 

,dlViduo com !lr de ctabareo", esse ... Outro não será, por 121 A C '-1'sa J 1- baI"'O De[nalla lias flDlihltnlll! "e' A PEDIDO "..., 
que se approxllnou delle e lhe certo o do sr. José Americo>. l2J c: " A - ~ lip U IIIRlIIIQ, I ' , -',
fez lima pergunta qualquer. En- - '121 Uma II"ela I 
tabolou-se conversaçã~.. Divorcio no Uruguay ~ ·t.. F l' S ' , 111 lU ' A T' I 

_ O senhor não Imagina a Divorcio absoluto-Conversão de ~ SI. a ~ rua e Ippe .chll1ldt, n. 19, CO.l11l111- _ ' , 
minha difficultiade - disse·lhe o desquite ~"!. div?rcio-No~o casn- 121 n1ca a sua amavel treguezla que acaba de A prematura proclamllção D 'd 
caipira. Meu pae, que falleceu, ~cnt"-So"ç,,e~ .lllformações gra- ~ receber para a~ festas de I da Republica c,ausou. uma ts e Que m~ abando~ste, 
'ha dias, no Espirito Santo, en· 115 ao sr. f. Glcca Monllvl.déu ou ~. NATAL E ANNO'NOVO scena comiea, numa pequena A.mor·me ~elxa&te assIm: 
tregou.me, !lOS seus ultimos aos rcpre~entanl.es no Br.asll sr DI· ~ . ... aldeia do norte da ERpanha Varado pc:la certeza,' . 
instantes, lõ:OOO$O?O, ~fim de ~~.(~ro ~~~ÜI~I~~a-a~a~~~ J~~~~ 121 um, r.lquls ~lmÇ> sorÍlmento. onde o prefeito deu umban: De que nao g0stas de nllm. 
que eu passa.sse as .maos de A. Gicca Avenida Rio Branco, 133 IX! ç!e sedas, \ o!I!i: , Jnçolmes e outros teCIdos quete aos aldeões para ceie- Se Ih ' f' . 

\. um stu amIgo, reSidente no Sala 17 Rio de Janeiro. lX.t tmos, nas mais lindas e variadas cores que (iJ brar o acontecimento. A o o as I~U~~IIS ugl!lvas, 
, ~io, que .era sw credor d.e tal -- !2l irá vender él titulo de reclame pelos mais 111 As tropas legaes, que che· mor-me <11 ns eço mal5. 

Imporlancla. Agora - con!IIlUOU Os temnonaes na Insta nU~S!l i2I .d' f I ' ' I I§I garam durante a festa, [oram Com que saudades me lembro 
o ~omem - eu não se~ ~omo 11 r u r ~ 11 !AI N_ COl)~1 d 1\ os I:?r~<:o~ " I saudadas pel,?s camponeses Dos bellos lempQs atraz.. , 
hei de encontrar o tal sUJeIto. do ilan Un!lpo ~ _ ao deixem de y .lslta-Ia para . com as segulDtes palavras: . 

O negociante mostrou-se lo· 11] 1 Ilriy t:l!!:I nao perd.erem a magnrÍlca opportumdade cAhi vêm os soldados repu. Baila fresca ,em meu r?ste, 
go interesiado pela historia e Londres, 23 - , O !?'orres- ~ de etfectuar vantajosas compras! 111 blicanos". Amor-a bnsa e pedI; 
fel.o repetir tudo. pondente do "D~,l:[ Cbrolll- 121 I§I Porêm, o chefe dos referi. Que p.?r Deus não m.e 

_ Como se chama0 credor? ele' em M.)scou l!!!OI'rua que III~RiIl2l~í21!21I21~l2ll2llil~l2Il21l§1~i21I§1(iJl2ll2llt1l2Jl§I dos soldados leu, a seguir, a 0 5 beIJOS daclos por tI. 
~ pergunlou ao outro, quando as peor .. s tempeslades do Il;n. ,----.,--,------ - - proclamação da lei marcial, c , , " • 

file acab(\u de lazer pela segun- no e stão caus~ndo os maIO· O E<::'TADO nos mUnlClplOS causando 8 sua leitura a dis. Naoscl maIs o me!-, destlll.o,
da vez a narrativa. res dllmllos em toda a costa \.J persão inunediata dos convi , Meu amor-não sei qual e; 


O tabaréo, Que não era mais russa do mar ,Negro, com e- TIJU CAS augmenta a renda do MlInicipio vas, cmquanto o prefeito se Sou 11m ba~co naufragado,. 

'( nem menos Que um habilissimo Dormes pr~lu.?;os para a na· Vae inaugurar, no dia 28 do de vinte contos de reis. lamentava pela perda dos Pouco me Inli)Orta amare... 


• 	 vigarista, deu·lhe um nome qual· vegução, tel!do arrebentado corrente, o seu campo o «Brasil vinhos !inos. que se enccn 
quer, e, mostrando·lhe um em- tiS amnrl'as e sendo levados F. Club.> I -O Momento' publica a se. travam sobre a mesa. Me" coração dolorido, 
brulho, falou: . . pelas :;gua~ numerosos V8· . O campo està ~ituado á Ave. ' guinte nola: ' • Meu amor se desespera... 

-	 Mas, meu maIOr receIo é pores, que estão desarvora· ",da Felllppe Schlmdt em terre-\ E' t . r Porque o pobre amor nasceu,Df Ivt!.ns ~e ArauJo ' 
que me roubem este dinheiro. dos. nos d~ propriedade do sr. Miguel « bIS c, ,em IJucasitumã ca~o , I'!. \ E morreu na primavera. 

Com.o naturalme~te o se!1hor, ------.---..--- ---- Reis da Silva. . ~~~o.e~rn~~~ceera~ Ô:~rn~du:' i • ti , 

não. Ignora, esta e uma CIdade . ~Jra a festa I~augural, o,s seus! E' A~aliador Privatl'vo da Fa. I AO\íonADO ·1 Quand!\ procuro acabar, 

cheIa d~ gatunos, Dr RBP.LDRDD 00 pOH~p.r.n dirigentes estao organIzando d ',. v . . I Me" amor·e5tes queixumes. 

Ao fIm de pouco t~mp?, o sr. • li I1 I ilihi oplimo programma. ~1~eod~~;a~~~lhe~id~· f?o':l~gd! i Áccelta c;ausas, CIV~jS . 1 ~Ic;~s I~~.t~~~ Itl~ v~~~umes, 
Annes. entregav~ ao vlga.nsta to· .. negocios 'que possue mais ou i c.ommerCJaes e cn- I 
da a Importanela que trnha em -fld\lugado-- Pelo ?r. Ddeg~do de ..Pollcla menos uma fortuna avaliada por :mmaes, nesta Capital e : E quando Quizer pôr termo 
5eu pojer - 515$000, em troca 	 desta CIdade, fOi prolllbldo o d ! I. . " I 
de um embrulho do tabaréo. Os lISO de armas offen;ivas. C~mIW~nte; el~ 20~ co~t%S e I e l11 EQua Quer COll.arca ! ~I~::~S t!oJ(~~~e~~o~u:~~s,' 

dois homens se de5pediram, mar· Av. Hcrc. Luz 137 - Te!, 1456 A pessoa Que for encontrada reis. OIS, es e po reztn o que : d O _stado. ! 

eando-se novo encontro entre el- armada, será despojada de suas ~c~~pa aquelle t cargo. 50 S pov_o, :Fernando Machado, 10 I Perdôo te, amor." Adeus!
' 

les, quando, então, o sr. Annes de· __ __, armas, que serão entregues a n ao, com!"en a que . . nao I T I P6- Fpolis, 15 -- 12 - 930. 
veria restituir os dez contos do Tempestade de Chefatura de Polida, zela p~los mteresses d<;> Estado, . _ ' e. _:> Orlanúo Carioni 
caipira..Ao ~hegar, porém, . á R' neve _ m~ ~~m 1~~li~ sf~rg;~~n~ihrmam ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Pha~acla Oaucha, á ru~ Chile na USSla . No dill; 15, falleceu nesta ci- que Il sr. Domingos faz a avali· I :I 
~'N:~o ~!, ~ e,;;;::;~~cl~~ee~~~ Londr~s 23 - Re c c n I!' c.ade, apos um parto laborioso. ação tão alta, que o inventario LeI-am todos 
. q. commuDlcado de Moscou pu· a eXllla. sra. d. Araçy Duarte ante vê·se obrigado a entregar· 

tmh~"",papels velhos. ra a .News Chr,oni~le. an· Chercm, esposa do sr. R,aut Che· lhe (lS bens em pagamento das 


''. f&:;" i,,' . , t • nUI!cla que o te~['ltorIG russo rem, ne~oclante nesta Cidade. despesas. ã --- ,

~;. ~DeEuncla .con rfi mel)')- esta SI'Ddo vartldo )lor vio- A extmcta era professora, ha 	 " .. :t ~ .jJl<}i)~ ~ <pJi2)

'"", brôs do Tnbunal especlallellta tempestade de neve, li· variosannos, do O. E. Cruz e Si assim r.ão é, a nós entre· , U. &.I.'"I.D 
,,'~ ~. Rio, 23 - Tendo «A Batalha> cGmpanhada de uma onda de Souza. Senhora doptada de pe- tanlo parece. 

~ de'nunciado os srs. J. J. Seabra, intenso frio. Nos portos do regrinas virtudes e muito estima· Que necessidade tem um cio 
JU5tO Mendes de Moraes e Oou- SalUco achilvam·se totúlm en· da, foi sua morte bastante seno dadão que possue 200 ou mais Um of.'lJam das aspirações c.,h.•.. ".'n,..e.. n's" e'."" 
larl de Oliveira, porque accumu- te suspt'nsos os servIços de tida. contos, de ser Avaliador Priva- ., ," .' 
lavam' cargos, aquelles membros navegação. A' ultima hora as. _ tivo da Fw:enda Estadual? a apparecer a 26 do corrente 
do Tribunal Especial explicar.am sigolllava-se em Odessa o Consta qUl' já foi elaboradoI Por esporte, não é. ,SegUIl· Sob a direcção de c-JoElo BayQP Filho 
H. PfOV.. ando 9ue não receIJlam desapparec imento de dois V8· pelo Sr. Gallolti Junior, a pedi' .da inlenção eXiste'"e, desta o 
drsde ha mUlfo, pelos cargos pores, um alemão e o outro do do Sr. Prefeito Municipal, o sr. General podcri<l mandar syn- e gerencia de ftl" Inolldo FQl'PãZ 
que ~.!"óra occupavam. gl't'go. nosso ~:çamento pa,!~~l, que dicar:::._____, _ .___~~~~~~~~~~~~~~.....---..i.ii..~:..._' 

',:~man.hã 	 OI I 
A's 7 e 83(4 horasNI ;. 	 , :· ~I1lH~gsif ) ftbrõo Buatim 8t Filhos . :' 

Exhibidor e sub.locador; p''ir' tódoõF. 1-.'.0, dO$ afamldos lilma.JI Paramount;:êÚfa: ,' Pathé,w"r6gr~rhma 

com Marr)' liedlke 
 , M.atararLO. Wamrr Broa. de 


HOJ': ás S horas em Donto, ílRresentaremo3 um novo prQZramma da afamada 

A'.", horas--HORA CHIC faprica ~. D. C. com ~Tandc tilm 


EM BUSCA DE UMA HERANÇA.. I 
com Lillian Rich I)reço 1$500 
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pileale 0811 r 
Rei.- Horario para Nafale Anno Novo 

LtNHASUL 
IUo-l'orto Al~ T ~.-r Ira Oia 23 ele Dezembro . . 1910 
I'orlo AI gr -ltIo Terça-folra Dia 23 de Dezembro de 10.<10 

Dia 27 de Dezembro de 1930 
DI" ?:l d(' De.cmbro d. 1930 

Rio·· <:·Porto Alegre Tt\rç'a.feira. Dia 30 dI' O ~lIIbro cle 1930 
Porto Alegl'e--Rio Tei'ça:-tei'ra 0.1.. 34) d.c D.Ulllbro d(' 1930 

Hio·-Pol'to Alégr(' Sabbado 
Porto Alegre-Rio Sabba:do gl: 5~~ . 1:~:i~~ :i~: ,, ~:: 

LINHA N'ORrFE '>. 
Natal-Bahia Terça-feira Dia 23 de Dezembr·o· de 1930 :': . 
Babia-Rlo Quarta-feira Dia 24 de Dezembro de 1930 . 

Rio-Bahia Sabbado Dia 27 de Dezembro' de 1900 

Manoel Jôsó"dá'Fonseca 
 Bahia- Rio Domingo Dia 28 de Dezembro de 1930 

I:.u, abaixe .ssigoado, ·tend.> sof/riJo de horrorosa syphiiis, alacan
do-me a cabeça e, consequenlementc a visao, a ponto de ficar cego Natal-Bahia TCl'ça-reirll Dia 30 de Dezembro de 1930. 
por completo, pois .para con.eguir caminhar linha que .nd;r á. apal. Bahia- Rio Quarta-feira Dia 31 de Dezembro de 1930 
radela., conduildo por braço amigo, niio podendo trabalhar, IUI 
~conselhado por dislinclo amigo, a u.ar o ••I\to e incomparavel -ELI Rio - Bahia Sabbado Dia 3 de Jimeiro de 1931 
XIR DE NOGUEIRA., do Pharmaceulico-Chimico João da Sil Bahia · .Natal Domingo Dia 4 de Janeiro de 1931 
va Silveira, ficando ao cabo de 2 mezes e com 3 vidros .6mente, 
do ••nto preparado que tem arrancado da morte cel ta, milhares de pes
_s, que bemdizem , memori. do .eu illu,tre descobridor, comple Agentes: CARLOS HOEPCKE S./A.
tamente curado e com a vi.ta perfeiti..ima. O que acabo de rdatar 
é a expr..slo genuina da verdade, e affirmo sob pala",. ele homem 
homado. 

tado ~:cio~:~o ob.equi" • quem quer que seja, para dar um att"- III:=___r::::==========================1I 
O que digv .; dictado pela "oz pura e immaculada da minha Aluga;.se ',~,: f:n~~ 

c:mici.:nd~, que deve !er o lemm~ de todo o homem que !e pr~z.i\. SociEdade Gathari- bons quartos ·· defrentr com 
Nao quiz dar este espont~neo attestado, ha mais tempe, para 

obtervar se estava cumpletamenle curndo, mas como já lazem muito. nense de f:1vh:ulturB ~a;~~:t~m~~;~. ~~~IiP!n~~') 
annos que e5tiv~ doente, e , chando-mr: perfeitamente curado, graç~$ Assemblea Geral José Veiga, n' 91. ~,OSMARIIDSa L>eus e ao iD.uper~vel «ELIXIR DE NOGUEIRA", nlo relutei 

em endereçar-"cl este. P dra que 05 leitores avaliem o meu emmagre· co~:o~~d~~ s~~. ~~'so~~~s~~e~~~ UI!III!.Sl!üma mobilia <C?~~ 

cimEnto, I,a,!o dizer-l'o, que de 60 ki!os que paMva, atlingi a 90 kilo•• •ra a sessão de Assembléa Geral "" 11 pleta. preco de' oc- , 


ieliz e ~atisieito, nuendendo com so1icitúde a minha casa commercial que se realisará 110 dia 28 do casião. Rua Vise. Ouro Preto 64SÃO MÁOS
Tenhu ;; annos de idade e sou por denl.i. conhecido .q~i corrente, ás 17,30 horas na séde 

PO!S de.de 1891, época em que ~ilU de Juguarao, que e.t,.beleei mi \ 
oha lenda de trabaiho. ~Jll.;J.I",g.~n Ii~c~~;~~~!Op~iv:~~icola, a rua ,..-____.____.... 

Podem VV. 55. ra~erem desla o uso que vos aprouver eassrgno-me Fpolis, 23 " 12 - 930fNfERMrIROS o nosso pessoal esta 5efUra- '_Pdotas, 28 ·de D!ârçO de 1918. I' secretario do, contra acddentes no traba-. /"
fieconheço verdadeira a assigualnr:1 de· Manoel José da Fonseca, _ _____ A}JI~riio lho, na CIA. ANGLO SUL AME


do que de" fé. Em le'leDl1lnho d~ l'crd.de. RICANA (que tem a mesma ad· 

Ar.tOnio Rühnclt-3° i'iotario. . 
 rninis\,a\áo da SUL AMERICA). 


. 0 ELlX!R DE NOGUEIRA. do Ph:umacculico-ChlffiICO " 


·0'\0 DA S!LVA SILVEIRA é o ""ice de grande consumo c '1ue Ueslir·se ~em ? 

é encontrado em tudo o Bra~ii c HepubEc:\s Sul -A mericanas. SO' NA 

PuÜei'lHW HuU-t<yphd L ; , '0 (.\ RuH-I'IH"tUUa- Ilr---------------~ 


ti(~o-G ('~UH~:~ t!1'~ :·n -" ;,· " i ';0 do hH UgUH 
 ALFA/TARJA CARDOSO . 
Dr. Pedro de MOllra Fem 

ADVOGA!)O
"l'acc é injusto! Cu. tão á~~nte e 7Úii D:!IJ,~ flor 

cima' ficn de má" /rumor, COfliO ~;j t I! ti..r~s.s~ a cwpa.' Rua Trajaaon. ·1Vende-se. cOtl1pletamel1Ú~ novo, 
É r. r~! id;:cle : (lS :;u1r i.r!Oâ se cor,!mri.:=m 'l:Jon· com pouco uso, com muitos 'llC (Allüs da Pharm~cia Santo. 

Ihoramentos e l'om Ireis pue:ls 

Ni:.o im.,arltt. s~bf!r ~i ~ t")\\ ur.o in.i\l~!h;a . 

Agostir.ho)
sobresalcnte5, sem en!rcar, reforJántlsaz~era :a UJsi!! ti: 10ne tu~o I çados a 6 lonas (Goodycer). Pre Das 8 ás 11 e das 13 
ço razoavel e de occasião. Ver eO snr. Olmiro dOi Santos Coslo, da Estaçlo de Santa ás 16 horas.~~~g~~~~~~ tratar ti Rua Coriselhdro Mafra,25.Rosa, E.trada de Ferro do Rio Grande do Sul, assim se a pClldc.nc:ia de tCOCU\ C1!1 CR!:ia um vidro do TElEPHONE N. 1321 ' . 

cxpre~,a: 9rande rerncdio 
.Victimo, por Iengo lempo, da devasladora e terrivel TERRENO 

SYPHILlS, sob r6,t~. manife.tações de sua acçlo maligna, A SAUDE DA MULHER 
li,'e de usar muihls depurativos, na esperôlnça de lecuperar ! Vende-se bonito terreno no Ul'g~nte . _... 

melhor local da rua Presidente UI!HDI!.SI! mo~els e demaIS .u- ". 
: :~~~a:'e~e~!1:~i~t:~i::e~~, :i~~i.~o~s·~~;IX;::!~v~~~ 13- COIlHnho. ~ li li le~slhos á Avenl~~ 
me de.alen1ava . 1A' Informações com E d 11 n r d O RIO Branco 11 62. .\.. ":DE.SSPEERAVA, DESILUDIDO 

~ l-Iorn. freços ao alcance dp todos' osDE lUDO. yüuuJo, pur feliz jodit.:ação dé mn de~ico.dc .. ....--..-. - -..--.-----.--- bo,sos.amigo. fiz uso do - par. mim - DIVINO . GALENO

GAL·. A acçAo de..e cstupondo remedio (oi lao rapida 
 ~~~~~~~~~~ 
e eoergica que me desappa..eceram logo as crueis manifesta

G~:mq~:em:ec~~m:o~:::m ' r.l'I~~Oe, t1Et'CÀM~Nl~: 
Coovem notar que ...e mORnilico resultado obtive com 8 

vidro. apenas.- . 
 G 
OlMIRO DOS SANTOS COSTA. (Firm~ reconhecida). 

O tratamento d. Syphilis é um THEMA que e,tà 

sempre ~m debate, por i..", é bom lembrar 60S ."ariade,. 

que. pelo Irudo de observações constantes, <:olhida. DO labor 

da clínica diaria t O~ mlli Dotave,! nledícos !lul~americano5 

aeonsdham o uso do .GALENOGAL_,come, .ondo o ele 

pUl'ador de .c~âo maia energic., rapida, eHicaz e persistente. 

Não esqueçam e!t" c?n..lhos .os Syph,lilicos e confiem nO! 

r"<uh.dol. 


O ·GALENOGAL. eum. ·formula reconhecida pe

lo Jur)' d. Grande Exposição do Centenario como - 5el

ENTIFICA, - por isso, mereceu amai. ele'/ado premio 

, . DIRl,OMA DE HONRA' - di.lincçAo que nenhum ou

tro .imil.r obteve. Ené~ntra ·.e em todas a. Pharmar.ias do 


, Brasil e R.publicas Sul-Americano•. 

' N.' 25 Aplle L. D. S. P . - Na . 211. 


P'DDfledade em 811 IlId. Casa ,,-:end'e:;o li de nu
• V~nde-setima oplima proprie Pinlo. AC< I~~ ~lId:=.J:: 

d~de na Cidade de·S, José com nlimero 23.Iagua e esgoto, espa~osos apo- ·· ..... .' , 
l ã.entos e :~e~i:ellente porfo de·mar ·Ced.e_se Vrm cUlde~ 
,p~r..aba.nIjOs. qlK'OO alurud'l InlormllçOu o Ltlotlro li qutm facar com .,,"s mo~ 

Grandes e peqoono8 túdoa proCIB- Fta~l&coMtdelroa. ia. "O valor del5O$OOO. Inlonn.I •mam o PeItoral do Angico Polotens8, o - çio na Ittmlr:il deslt !orna\. 

üi dos JemediolJl pHrtl rc fliados. tosses Sabão Russo 
e b1'QDChltes, E' o p.rcpsrsdo por excel- SUPER-tn'OIENlCO E • 
lonela, empre~ado em toda.s aa molBS- I PF,RFUNAOO ""li 
Una das vias resplmtorJas. O Ilude protecllor !Ia Lata EI 2 kilos 11.000 

A' venda em tGda parte. § ~1I.. rDdl.pooaa... I U II todo. o. Ia ... 1111 "... .. • ....... ... • ••t ._____..... I~____.....
I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:de~ico.dc
http:UI!HDI!.SI
http:Agostir.ho
http:l'crd.de
http:Aluga;.se


o 

• NutrioD cembate a Fraqueza,
• a Magreza e o Fastio. 

FNutrion restaura as orças e 
: estimula & Energia. . 
.Nútrioili "t O Remcdio doa Fra· 

._. . _ -_ -.........,.. . .....a dos Debeis, dos E&
f.- ---- .~, guttados e dOI Conv~· 

lescent~.. 
" 

;p=itj=;]i~~ffit;;~;;m[;;;;~~I2I!~ lo GALENOGAL porque nlo lamente destroe rapidamente a .yphilis
herdada ou conlrahida mal tambe. c1emina o rheumali.mo cam todo. 

Majestic Hotel 
Situado no Inflhor punI;, da cidade 

TRATAME:-no DE PRIMEIRA ORDEM 
Este bem situ~do hotel ,:lossue 40 Quartos 
com frente pma as ruas Conselheiro Ma
fra e Trajano. Este pr::dio é de cOllstruc

ção nova em cimento armado. 
BANHOS QUENTES E fRIOS 

.GUI ENClalOI NOS QUARTOS 

nORlllOPOLlS SiNTA CAJHnRIMA 

Proprietario JOst DAUX 
TELEPHONE -1267 

• Não se afflijam' Essa tosse vaI:' 
passar em 24 hora!; com o mila~rosú 
Peitoral de Angico Pelotense. E' um 
porrete. A' venda em tod a parte. 

Joalheria A~olp~o Boettc~8r 
'; ~&. grande casa de joias finas, relogios, 

artizos de ouro e prata, crystaes 

e objectos para presentes, 

t.",br/ell-••, compra-s3 • -,.forma'se 
(oi 

joi.~, .te. 

.;·'l l~IIIPW:jill ,PlIíIII~Ndl[l · 
. Ru relippe Schmldt esquina ;Frajano 

PharlD8cia e 8r~aria 11M.. 

de EDL1ARDO SANTOS 
- Pr~ 15 de Novembro, 27 

-:- Esquina,da Rua Conselheiro Mafra 
<, 'fLORIA)!IfGrollS 

Grande e vaf.iadó stoC:k-de tudo ,quanto " 
respeita a esse ramo denegodo: ,-- , 

Perfli••rlas dn 1IlllIlrlSfàllrfi:iiltll 

Produétos hygienicos, artigos de borracha,


Thermometros clínicos, etc. 
Vendas por atacado e a varf:jo 

- Florianopolis 

A sciencia por seus mais 
autorisados representantes 

Maciel,ofor::~~·';,eI:F~~~ld.d~od:·~1:~ici::ctd~t~isd~ 1.~~ir~': 
interno dos ho.pitaeo da Cruz Vermelha Fr~nceza, Lariboiliérl! e Vai 
de Grace, de P.riz: ·AUeslo que o GALENOGAL, do dr. Frede. 
rico W. Romano; é um preparado eflical nao .omonle no tratamenlo 
do ulcéra. 'yphililicaa e do) rheumatismo em · sua. forma.; como li.m
bem em o~tras allecçoel oriundas da impureza do sangue, lendo ain
da a recomme"dal-o a absoluta aUlencia do alcool, tem pro perniciolo 
e preiudicial .0. organismos. No alfecla o estomago nem G5 into5h
no.; podena <er u.ado indefinidamente DR AYRES MACIEL (Firma
reconhecida. . 

O maia aconselhado depurativa e lonico do sanlue aquelle 
que os o. medico. mait recommeadam pela eur,ia de seus elfeitol, é 

tea. achaque. e martyrio•.
O G I d I .mico cla..ilicado "00.,. ,reparadoa eno~a .cientifico e bico premiado com dI ' 

ploma de honra aneonlra .e em todas as Pharmacia. e Drogària. do 
Bra.il e da. R.publica. Sul AmencaDas. 
1 Am. - Apr. D., N. S. P. - N; lUI-2-1Q-ltJ7 

U~~;;,i~~i'~~·.n,máolU . 
~Você fu"'\O dev(? 

despe,llr esse operario' 
- M~,; !'uf(jW! 1 Pois si cllc ·ti o typo 

dv jJrç~l~jt~O."O e o seu.!rabalh.o cnda vex. 
1·C'nd...! i1V2T.0S! 

car1';;!~~l~~;\~~'~tD.~l~~~l~~::~~~~ ft~~~f~ 
dtl!.hi .) lttil a:;i, nos seus e á. sociedade. 
EUe Jôi:o ê U..In p!"~~U!\OSG. B3..."\fa pl'CGtar-sc 

~~~~i:~J~a!~~~llv:~~.~~~t~~cl~J~(;~:aS~!~; 
que é um Opilado, [m '-0<0 Jc tira,'-U", o "ti<>, 
nlllito ma!; Inm:ilno e pnlriotico é.curnl-e. 
r~çg·o t~nu!.r d "Nco··N~catorina··: Voeê 
\"trá como dias depois cJle estará dispDslo 
pura o tr:1!:.:t~~ho. atc~rc e sacLo. 

NE_OpI~lg~TºRIN~l\. 
\':.:r~,dfa~o poue7JS(\. lt('('·ndiciollélt{" ~m (·ltp5ula5 r{)Z'.!..a5 
cor.tendo t~irô,hlor<:10 de cv:rbollo em $".,:uh.) sotido e 
• op!lrW.ll\eNe t;'I.~~ad~ · pela orgmJ.il;m'f hUlllane. 

___~ ~~~.~~~::~,"B;v., _~ __~..,____ ,._.-V•• •• 

Agradecimento 
o abaixo assignado, elltabelecido C9m mar

cenaria. á rua Conselheiro Marra n' 1;l6, nesta 
praça, cumpre o dever de manifestar publica
mente seus sinceros agradecimentos á .Brasil 
- Cid. de Seguros Geraas», bem como ao seu 
Agente Geral, Snr. João Gonçalves, pela pres
teza com que se houve na liquidação do acci
'dente de que foi victima de mllrte ·seu operario
Pedro Sereda e pela solicitude dispensada em 
relação á B.sslstcncia medica e em relação ao 
preparo dos documentos neccssarlos para:a
Ilatisfação de sua responsabilidade. 

Cumpr.e. -tambem, .o d~:ver de ' lembrar aos 
Snrs: patrões /a convé~ei1êia :de s,;gurar ;seus 
opcrarios na alludidll Cfa.~ ÍifiiIr"dé -ie garantirem 
contra IUl"proau dw.allr d&\ ÚI .. co lra OI 
rtlO da Lfll. 

FlorllnopoUI', 12 de Dozembro de I~JO. 
AaI,Bado Pall./:I SdtJ~r. 

t lnetinctivo .pertar4•• os c.1i"'!oa 
• levar a mio' t ••ta quando o : 
aol ell;" muito forte . 

Porque sujeltar-ae Q taBA in~om- ," 
modo•••xpondo ainda o. olhos a -, 
contrchir qualquer enf. r midade? 

Com os vldroo UMBRAL ZEfSS 
r ••guarda-se o. olhos o go%.a·se 
de uma vi.ao nitid3 • ~erteita 
em todas •• dir.eoçõe s . O. vidros 
Umbral Zet_ não alrer.,." •• cO
res "atur.ea do que se V!. 

VIDROS PROTECTORES 

UMBRAL 
Z EI----
A V!NOA EM TODAS AS BOAS CASAS 

OE OPTlCA 

r.ç-.-m inlor:z:.çlic. Cf cOIt::lo;!os ]t."r•• 13S2J 

CARL ZElssl 
ftlO O[ JANE IRO PR. FLORlf.~D~ ~s _ 
,",o PAULO a. DE ITAPUINiNGA. " . 

fintes de comprar procurem 

"A CAPITAL"
/I Rua Conselheiro i\1aira esquina Rua Trajano

11 Propl'iehu'jo OSCA R C.lUDOSO 
Casemiras, Brins brancos e cle cores, Ca
misas, Cuecas, Pyjamas, Ternos de case
mira, Sobretudos, Chapéos, Sapatos, C61Ia
rinhos, Gravatas, Lenços. Li1l:as, Cintt:s. 
Meias, Bengalas e todas as miudezas per

tencentes a este ramo de nei!ocio. 

Aviamentos pata Ãlfaiaets ._ . r: 
-------~ ';; . "; " 

8 Annos Rheumatico 
8 1\l.EZEIS NA C.AMA. EN'l'REY:AI>O 

-"': 
O di. tincto cavalheiro sr. Jo.é Si"" ,,,i, nprueclaa" 

da ·Provi,oru Rio-Gr....deme •• rua Baren"". de G~...
li.hy 132. Porto ;\I.g",., d'od"o: - - 'lU••olí r~u ma.. de 
2 anno' de n"'lyrisall!\e rhellfllali,mo .ypJ,ililico, parmane
ce~c1o completamenle entrevodo, durante. 3 meze. ao fundo 
d. um. cama. 

Desenganado por variol e repul.tM lIlodi.os, ,,"sol
veu lama" a conselbo d~ um amigo, o G .'I.LENOOAL e 
logo, 801 primeiros vidros. sentiu. grande6 .1~tftoT!$1 a ~.~ 
to de levantar-se. Aute. de /inl.hu, o 1"""~lrQ v.dro, a COI

ra er. completa, radical. P.... tAo surprel.end:nte ',!,"!lado 
cOD.idet . ...m I&';or, ° GALElNOOAL () . .....or ."ll·.yplll · 

lilico 6ueG'Ât~~ô~i. foi " unico d .."ncado aa Ex",,
.içAo inlernacionel do Cenl.,...,rio, com o p'rl'parado Set
enUfico - e 'Pl'eMj,do com o - Diploma .de Hon
1'a. dishncções ~ ... t",s que nenhum outro ~depurattyo ebte'l• . 
Enc(')ntr.1~se ~m ~cd!.~ 36 phaomacia! " drolariu do Bra.. 

sil .. Republio•• Su k\rr,,,,io., na,_ 

No \ Ap. Repr. P. N. S. P.-';-'O 211:'-211~9 ; 1. 
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Uril; , . .,.,. .. .r:~o exer .to .usso NATAL DAS I ~ I~l<.';;'nlãj~ : ,.Ci r .1 	 1rIa_0I-Buucu -Eafàltl.tôthou,Sé ";gran~e , '§_C~QC' ,CREAN,C AS NOl 
• 	 outrol p.....nt.. !MIra

L >'d': -l~ " B Ih 'k' '.- ' ~ - 'd' . ··.·,· tLVRA ,~rENNIS m1O:~e~N~:::hof P~I 	
• 

As a\'enttl~as de . a 15 ao 11 a e a acçaq a pOlICia o -Lyra TelÍní, Club ' (om- E'umlr-~tC'll1IU' 

canol'-<1 em torno das soas façanhas mcrnora amanhã o ;" Natal dlS u~ pofquc lhe prOpof- / NATAL 


~ 	 rcreanças_ ., ""'. "'{Ci OONl C'OnlOflo, r.lpidn. maior lorlimento da praça 
Rio. 23 - Está preso na 4" i de réis, dando-lhe por essa oera- i Esta festa é dedicada aos lilltot de ~uniaQGn t tro


delegácia auxiliar o e:c-major do [siãO ~n.torizaçã(\ para residir ~om : dos socios e terá inicio ';; àt .,; IO , ~em,ta. I 

Extrcitõ ru~so Lad.slau Sedz- afamlha num hotel da locahda-I hOlas, prolongando-se até ás · 22. : .' .quem .~.~~"'r o IN I .. Livraria Central 

mor 13i1lhak. aecusado de haver M. O programma da me.ma é ': pedl~;!C!~ de rnstál~ de . 

praticado uma série interminavel [ Ladi~lau, entretanto, não cor- l magnifico e variado, consIando de , un: ~apparelh9 ~ t elrphoni

de -scroqueries. no interior dosIrespondeu á sua gentileza e logo i concurso infantil de tiro ao alvo i co i al~,,,,o dí.â ~3~1 de Ik

, 	 Estados de S. Paulo, Minas G~- ~ue se viu eSlab~I~~ido e con- ! de jogos origina_es ~ outras. SUl' izem~rJ>,.. ~~ . C6~Te!lte . ~.'l" 
ral'S, Espirito Santo e Parana, lortavclmenle dom'~llrado, entrou ~presas que f!eleltarao a pehzada. j no, ficará I.s~:~tõ . !ip ipall.~-' 
intitulando-se principe, conde, I a gastar o producto ganho na ; FOIam insliluidos lindos premi- [ ment,o dc. qualqúh" des
funccionario da legacão palon\!- \officilla em - farras' e bebedeiras. i os e presentes aos vencedores_ pesas de Inslallaçio. ":",.,' 
za nesta capital. Admol'Stando-o por ' isso, La ! No salão do -Lyra' acha-se ar- Aproveitem a occasião~ J 

U·No interior daquell.es ~st.ados dislau fingiu-lhe ter-se .morige~a-l m~da vistosa a~ore de Nalal, ,,_. Um sob~ado á i 

Ladislau con~egulu d!udrr lI~nu- do, passando .alguns dias mUito Ic.uja ornamen.ta~o o,bedeceu a enU"SI praça 15 de I 

meros negoclantes_ e rndustnaes c~selTo. No dia 3 ~e Outubr?, fono gosto arhsheo. _ Novembro na 11, Tra

polonezes, ~xlorqulndo-Ihes vul- dlzen.do ter necessrd~de ~e vIr Papae Noél, por sua ve!-, ~ao se Itosas quanhas a pretexto de gran- ao RIO, receber um dmhetr<l qu~ esquecerá dos seus amigUinhos -ta-!Je~n~o~m~~~sm;ois~ob~r~ad~o~.~J~~~~~~~~~~~~;::::==:=: 

des negocios para os mesmos a cunhada havia mandado para do .«LYI.t>, distribuindo fartas.gu- A'larme na $"'"u'b'se" - W'. . 


Tantas fOlam as falcatruas I:Ic a esposa, mostrou-lhe uma carla 10dFces. - • , --rlp~aO . . g' 

Ladislau que o)' secretario da ncssesentido, cartaessaqueago- Dp.poisdc terminado ' o pro- Ma·ter·d d . .'. i ', VI'da S . I 

legação poloneza. desta capital, ra ~ercebe ter sido forjada por gramma,. haverá"da~ ~9 às.22 h<?- nl a e Fica aberta pelo '-0 Estado. ! ~,l ocla 

sabendo-o no RIO, levou uma Ladlslau. . ras, alllmada 'solree' Infal~hl unta subst:ripção em benefitTo:'da 1jJ: .;....;.. ft 

queixa à Repartição Central de Deixando Viii:! Velha do dia com o concurso da csplendlda Hoje, mais o menos ás 4ho- sra. D. Anna Avlla da Lur: " :;~' ~ 


' P~licia, sendo e~ectu~da a sua 7 de novembro, ficando de re- -Jazz-Orchestra [mmel>. _ . raso da madru~ada~ ~s irmã; de mã~ da senhorinha AÍ1gela~,Lllz: 1 Ft('.ZI'!M ANNOS HOJE: 

pnsão para avenguaçoes, na. ca: gressar cinco dias depois. alli A Banda do 14 Balalhao .de cafl~ade, Que admll1lslram a Ma- tenda ~or um projeclil no dia 24 . .S.ras:;J arc'la MacNo.. Arlincb 

sa da rua A~3~O Cavalcanh ~ não mais apparcceu. facto esse Caçado~es fará retrcta no reem- ternl~ade, pelo telephone com- e fallcclda no dia 26 de outuoro. l VieIra ~a , CO$~ e Alt!Krinda 

166, onde res.d,a .em comp:ml1l3 pelo qual no principio dest! mcz to da sede do <Lyra», ~as 16 ás muntcaram á policia civil que -o Estado' 5_000 · SanchesJrinda!k'. 

da esposa Josephrn~ Hatlen Cza- liquidou com a olfieiu?, tendo pa- 1!i hO~J s. _ uma de suas enfermas havia vis- Agostinho A. Bezerra 7000 I Stas: .;Mar;ia de Lourde$ DQlfa 

pisky e de um filhinho de 4 au- go 250$ de aluguel de loja,900$ . Emtm. teremos ~manha.no que" to pene!rar, naquelle departamen- Um Anonymo 2000 : ArgelÍl!na: Bi!leJK'IJUlt di Sílfti-

IlJs: ap~nas. , . _ de dcspesoS de hotel e uma eou: ndo c1ub .da. ~ua Pa~re Roma to hOsplt~lar, um homem de côr J. ,J. 5.000 ; ra, Ehelte .~ Rámacem r Marq 


. Um dia apos li pnsao de La- tade leite na imporiancia de 200$ horas de IlldJzlvcl alegna. preta, Irajando oiça branca e CO\ll~i~S~o do dia do I Manc~nos.. . . ..~~ 
dlsl.a ~. appareceu na Ce!1tral de ludo gastos ele Lrdislau. paletó pr~lo . .~!Sltnhvo Vermelho. 50.000! SIS· Eml'!o ;·TIl.orrucn. MIrio~ 
POllCl3 o sacerdote Odonco Mal- V· R· b · Immedlatamente ao srs. com· Jovllllano M. Affonso 2000 ' Slrauch, Gtlberló Cun~ (}a.I
vino, domiciliado na cidade de elO ~o ';:' ~a~a rece. er I ell1,- Todas as rc ssô~sde bom gos· misssaio~ fulvio Silva e Harol- )01\0 Corrêa da 5i1\'e ra 2.',000 ' mano Donnl'r Gere·liáld.·O flllfe-

Villa Velha, no Eslado. de Esp~!it~ ~?nh~~"~ ~~u e J~'tSa~r~~1 a t~~~ }~iÇeõ~:."'~~aD'tR' 1~~TRil't~:C,i do ~eis, lIe S~~!ÇO n~que"a !e · Antonio Bo~ges .e senhora 2$000 !genio Mac~ado, J?rge c.noo da 

53nto, uma das maiores v.clr- q ra Praça 15 de No\·cmhro. partição, se dirigiram 3 refenda Paula Pauher Dias 2$000 Luz, Gercmo . Stlvae o Joyfm 
mas do 'seroe' _ xera ra~~ c~n~prar peças" p~ 	 Maternidade e, ali chegados, de- \ Um catholico 1$000 , Raul Ath"yde. 

O padre Odorico ouvido pela as re en .as )fllaS q~.e a c e 0- __ ram rigorosa busca em todos ,T. 5$000\ ' 
policÕ3 declarou que em Villa ram conltadas em \ IlIa Velha pa- '; '- os compartimentos, nada encon- - __ , FAZEM. A!vNOS AMMII..(: 
Veiha con~.ecera Ladislau quan- ra cOl1sertos . . . Escola dr f'er- tralldo. Afim de tanquillizar .AS Som ma 83$000 I Sras: Davina de Oliveira Siv, 
dfl es!e diz:e~do-se pril1cip~ ex!· O pad!~ Odonco estrma os • '. en~ermas, p(,~êm, deixamm as r!- --- .- .._, __ 1 Maria ~rancisca O,tigae ';'R'6si 
lado lhe solreltara algum d!nhel- s;~s prejlllzos em 10 contos de reIra Ltma fendas autond.ades urna praça I IMa.rga!·lda .da Silva. . '.;{ " 
ro em troca de alguns objectos rel~. F' I eI da Força Publica guardando o Ilebidas linas,conservase COIn- ::,tas· Nau' Pereira rle c-1SôI1U" 
que lhe mostrara. A 4' delegacia auxiliar já ten- o o seg~lI1tt o reSI! tado os local. . pot...ncolltrareis 110 ~AR ES- Ottilia dto Oliveira e Sibf ílâ Bd./·I 

Condoido da si lu ação de La- \ do apurado a culpabilidade de EX3mes r a ~scola , _ ,- ;-" -----'~-,-~c, .or 1n11111110S. I trani. ".', eal!zados ncst, " - - . TRELLA, p , preços 
disla:!. comprou-lhe os taes obje- Ladislau vae promover a sua ex- em que s~r~1U co.me cxaml11ador I I Srs: Pf dro José Dias ~ . 


' ctos, laZ~i1cto-se seu amigo I'orl pulsão do tenilorio nacional, n1l0 o s~ Cap!la? Re,~ d~ P~l!la: PAULO SCHl~MPER c es- - . . =: . " I . 


ser clfe 11m 111OCO (Iue apparclI- só por esses crimes como lam- 3. AN~O. -. f)1~ tI11CÇ<lO e 1 ~osa par!,c,p.," A seus parentes I '~81"lnI!IO IRSI! D!ln"ttlrl!lIO ~egistra-se amanhã o anniver,011- ,
lava ser correcto. bem por sabel-o explorador do 1I0r. Nc\\ ton Sllve l~ a ~e Souza e cOllhecldos o co~tracto de ca- 1'111" ~ U li li lIil UUI sano do sr. major GUstdVO SiI- " 

Dizendo-se Ladisláu um opli- lenocinió c r,;ptor de ;lIna me- Rl ~t h Forl Kar~lP; !?,suncção 'J::~u S'IlI~~~ ~e s~~'Êg~lü~t'oA - vcira, ftr.lccionario estadual 3PO'- ( 
mo meca:;:co relojoeiro, ni~~t?U- !lor sua. patrici~~ em ~ictoria, ~~!:t:Cf~,rNa~ii~~]~~' p~~II~bJ~~~é \'VESTPtiAL. , CU!·:;o de Ad.missão sentado. . 
lhe em VI..3 Velha um~ o.flerna I com o frm de au,al-a à Vida ale- F t K A rd B' . No dm 2 dc JanclrO proximo NOivado 
de cons~rtos p.1ra ~elog.os, gas- 'gre para locupletar-se com o sell 0;0 At~~b.c ~eDiS~~lc~~~II~ WANDA c EDMUNDO lerüo inicio gS .llulllS do curso Com a genlilissirna sri'la Wan
tando nrsso cerca e Ires conlos Iganho. louvor: Dan~bio Mello, Iv~n Li . ~Cnn ~dmissao 110 GY!llnllsio, ~a 5~hlemper, filha do industria

nhares c Fernando Faria; Oistinc- noivos. . tH.lo. ]lclo Gym!l~SIO Jos~ IIsla sr, Paulo 5c!1lcmper, con
çi!o g rau 10: lI'Iario Silva, joa- ~~~S~~CII), sob profiCIente dl- ~at~ ci,samento o sr. Edmun

. ' .. , ~ . IS;1!i[ radas Escripluras como o quim Cantão dos S~ntos, lieraldo f;polis., 23-12-930 1 . 1 o es p!lal.
.,f::'l~/:':i?4{Z:.fír~;a;r- g üia seguro par.l a Humanidade, Reif de Paula, Nelson Martins e ._ 111111 as. comp~ehendeI'-se- Aos nOIVOS, os nossos para: ' . .,.--- Imostra a lastimavel condição do He! io Mello. . . _ tf l~~ Jr~;~~ado d"s 8 112 ás b_en-::,s,-'_________ 

EV;\NGElISMO Ihomem, paraem sC'guida des- ,0ANNO: - Dls toncçaoclou- , ql!lDI , Su.bs~rl1vDrn. A _.. rJUlinera~- ~'""':RU!}m	 "1I
- •• j -: : . vendar-nos o amor insondave! vor: liedy l3IulIJ e Zuleima MeI- V ii!.tll 11 li li '( ,,~ pessoas .Inleress~dds po- IIlu O eu. ' ;'fi 

. 	 A Escola Domllllcal da Igreja d ' J ' U· SI d . Ic' Distincção grau 10' Louna . deIao colher mformaçoes até F . 
Presby!eriana, participe de todas e esus :-o I1ICO a..va 0.1 111' . Od 11 ' C d·· - A 31 de. correnle, ,IS 14. h/) · o rim docoI'ente !(lez. á' rua 01 ('xoncrado M?act'r 
us alegrias reinantes pelo Nalal, da AUl11al11d~de. !,!essa ha, ~onl" c e e or elro. ras, encerramos a subscrlpçã(· 'rte. Silvcira n ' 46.' Schroede.r dai funeçoes deac.uco 
realizarâ hoj.:, á Rua Visccndc osa sequ,encl~ vao os capIIu!o: Fallardm 5 alum nos. ?berta em. f:.vor da mãi da in!or .. - . .... -__ Agente FJse~1 em Campo Ale-
de Ouro Prelo, 61, uma festinha todos at.e o fonal. ~endo peQu.n., -- ,unada snta. Angela Luz, fend ;o gre,sem p~eJulzo, porém, das 
em. homenagem ao nascido de Ia Quanhdade do dl!o folheto ~m I CI Ipor uma bala , erdida em 2-1 e Camisas de seda de responsabJlidades que porven-P

Belem. o Christo, Jesus, Em- poder d«?s .Escudelros~ ,.. eonvelr, wpe05 para 110- Ifallecida a 26 do! Outubro p. p. . "miados padro-es tura venham a ser verifieadas 
manuel 19.30 horas. Que o~ rnteressados d!njam,corr, me~s Ult)in01S0S mode- Essa subscripção attingiu, até em processo de tomada de 

A entrada é iranca para todos. urgencla ?s seus ~edldos a r!w Ihoje, apenas 83$000. As pessoas IIlfAIRTRDla CARDOSO contas;. tendo sido nomeado, 
_ Conse.lherro Malra, ~3 Que serao, I ftlFAlITnRlft CftHDOZO Que desejarem auxiliar a alludi- .. 111\ dc Recordo com a lei n' J.()50. 

li . t -f . r. 19 I ,2 at!endldos com breVidade e- gra- da senhora poderão. pois fazê ' de 1.915, LucBs Bl1ptista para 
hora~~eila~~~r ~u~:~a'e a~réga'ção tllltamente. ._ .... _ . . ., . ...... ...__ .. '. lo até aquelle dia" e hora. ' exercer identico cnr~(), pc~cc
do Evangelho, no temploda igre- O OR. HENRIQUE LES- nnOl!l!SSOB 1811n.0 DI! snnSR bendo a._remuneraçao marca
ja Presbytcria!,a Independente, à CLUB ftl!IIBl!nIlUD 1- DI! Mnlr, SA NO CATTETE I Orlo;ndo fllomeno k' rli na li UU da cru leI. 
rua C01~s~lherr3 Mafra, 23. . . IIU li" li llli Rio, 23 - O chefe de Oover-" Deu-nos, hoje, o prazer de -----.---- 

A aS~lshrem ess~ acto rehglo- FU1Idado em /930 _ COlll'ite 110 Provisorio recebeu hontem Cirurgião Dentista sua visita o sr, prof. Trajano CREDITO S,U,P
SI? todos são cordlahnente con- Dc ordem da Direcloria, <:on- no pala cio do Catlete. em audi- Especialista em denladu- José ,de Souza, digno dircc- - . • . 
vldados. vido aos srs. sociOl! e S8. exmas. enda, o sr. dr. lienriqne Lessa, ras duplas anatomicas . At- tor do Colleglo Rio Branl'o ~PLEMENT1\J;;) 

OfFERTA DE NATAL .- Co- familias, parJ a soirée dansanlt: illiz federal em S'nta Calharina. testado pelo emminente mes- estabelecido na cidade de La~ r.\íft ::'~ 
mo off~rta de n~Ial a Untão d?s que este Club levará 11 effeilo - B f t tre da Odontologia Brasi- gel!o O sr. Interventor ftdtr~ as- · 

. E~cu~elros da fe res?lyeu dls- hoje quarta feira, ás vin te e oas - es as leira prof. A. Coelho c S. S. teve a gentileza de nos signou o decreto nu I~, ditado '" 
InbUlr, a .quem o solicitar,. 11m uma horas. Somos muito gratos aos vo. Souza. o!!er~cer um exemplar do re- de hontem, com o qual fi'euber
ele~ante fol~eto de 40 pagmas, Secreta.ria do Club Recreativo tos de boas-festas, que gentil- Consultoria rua FerlÍal1- latorlO do movimento do seu lo á sub-consignação · Panr C'On
mUito. be1!1 ..mpresso, em papel \. de Malo_ Baneiro5, em 2l de menle nos enviaram os srs.: of- do Machado nO 3 das 8 ás Collegio, no anno expirante. sertos em edifi.cios pubticos ~ 
espeCIal, mtrtulado «Falta o. Se- Dt:zembro de 1930. ficiaes do Salão Sepitiba, Gusla- 1i 'I, c de 1 ás 5 hor<:s. para obras publicas .c:-m Ktnl",

ó 

nhor> . Atem de conter mal.s de O I' Secmario. vo Starker, Manoel Pedro 5íquei- P/eros modicos If f ' A revista das revistas Ido § ~o, art. . . 30, d.a Id orça 
uma ?ezella de I?equenos chchés, Milrcos Couti1lho. ra , José Auguslo Mello, Alinio 00- ron Artes, Letras, Socle- menlana em vlgor,o." •..in'di to ~p-.•. .,
traz amda 4 p~gmas a côres com 	 I' -0---------- " dade. NoSalãoSimas. plemenlar de . cento e qUInze 
suggestivas estampas. A sua li- --';--.- -------- de Oliveira, An!enor ~ilva, Adl~e- que se ps.ssa a' Pral's 	 contos de réis. , . ;'; 

... 

teratura, Que é puramente biblica, Demll;sao collectiva mar Cavalcanh e sn!a. Ah1l1ra 11 	 c-- ' " 

~~~a~~~of: s~~~~e~o~~ c~~ií~~ ve~t:~~~~~3~~~d;a~~n~!~ff~; L.o.prR· ~ClOlIID --LI'OIrRnr-'i! do Müller 	 ' ,,', 
los. Começando a_~?r~sen~ar as c~!leClivarnente. UIRIi JOIHU f. :i HU 

O
11 A pro,posilo da nola que em ACompaR,', .ih,'. ia"".,, T r a cção, I 

D I õ ao M" .... · ..- IU~1I nossa ultima edição publicámos, . '.' . 


ectarad eMs ? h Inls- () ,r. dr: Nereu Ramos rece· i~~ ~,s~~S~ne~~d~C~~~lo~~ei~Tl:~o~ .luz.··.··.·•••,· .e••· ... 'O,f.,· r .a
ç 	 .. .•...• ·... ... ~F ,ra a . ar)n a beu o segull1~e telegramma: de · sargentos do 14 B. C. parà . . .... .' _ y , 
. i ·-:n:- . . or~;,~~~~nd~'õi~e~to~ioeX~'bea !IOS informar q~e não poderão . ..•. .,< ,. ,. 


'. ,Em relaçio aos ·apanhados do discurso pr~JI1unciado pelo al- ral de Joinvillc da seguitne for- tIlcorrer. na .Quelxa de Que fômo~ : DE <,. FJ.JORIXNO-POLTS 

mIrante, H~~k.. : a~ iJo~,a~;p~.~~eda pa~ta dal'v\anuha, o gabinete do má: presidenle, Joaquim .Wolfr: eC\l, PblS'1 SI ;3,lgl npd~II'!i cMt~f :( \; 


~~~~~~:~~~~~~~I §r~~~!~f.~~\ · ,r" od;;JFs;;:sS;SF:li~nOÂn:~i·N;;o •j ~~-~-:-:_;;;;~;;;::-i:-:,-:-s-0·_~-:-~o-:-~_~_
prO~llou contra c:Jte modo dt ll[ir, rslcmt f)tlrllTlenlt kailtria- N~a 1ft Olivrlno; VOjl~U Jos~ ; I' ,. SÓ 

no, mal, ~Cirl1lOU qur Iria punir ~tt oa q~ cnmmdCtr-.,., Maria C&rv~lto RAmcs. Amrtieo f nrulr.1l\ eis n 

.etoa il!ta., e Que.' m~ de provu incornnkl. proporia 10 ao- SUomm W.lter Br.ndlu ~ Pedro I ALFA rr.-\R IA 
 Fio lanopDlls, 24 de Deumbro de 1930 " vemo da Rrpabl o af WnetlIo do Mniço K!lvo ou a paul' Mcncoz;.. Saud~ C'Onteul_ I CAROOZO 

i"" pwtI • mcrw .. ftllpMot.· . ()II~ 
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