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AS DUAS I;IANDEIRAS o acôrdo orloqrúfice
luso-brasileiro

AO HERCILIO GUIMARÃES
Ha 42 anos atraz, condena- A Academia Brasileira de

do pela opio�ão pública, t0!ll-' Nos dias agitados da e. tantas vezes a arrumá- das pelas ovações popu- Letras, cumprindo o acôrdo
bava o regime monárquico Revolução a lunta MiIi ra.. que certa occas ião lares, approximando-se do firmado com a Academia de
no Brasil e se implantava a '..

,

-

.
. Sciências de Lisbóa, sôbre :

República.
' tar Revolucinnaria desta zangara-se, ao dar por ter- inimigo para tomarem par- simpliíicacão ortográfica, ens

,

Nessa Iórma de govêrno, cidade, alem das provi- minado um dos chama- te nos combates, recebe- viou, há pouco, àquela dout
uníc� c?nsetânea, c.om e .-sua I dencias de ordem estrate- dos, ao ser' observado de rem o fumo dos canhões, instituição lusitana as primei]
tendencla democrática, �la o gica, mandou intimar as que' o mastro Iicára desa- servirem de estimulo aos ras provas do respectivo Vo

POa':lSO brasileiro a salvaçao do
repartições publicas e as prumado constituindo pe- exercitos e voltarem de- cabuldrio, sujeitas á aprova-

p . c.' .

d d h'
.

d
,. çào de ambas as Academias

Abolidos para sempre os � -ocie �. es a
.
astearern ngo aos que passasem pOIS e victoriosas, com

Segundo o que se lê �10

previlegios de íamilia, agora a bandeira Nacional. pela calçada e assim o os orificios das balas ad- jornais do Rio dejaneiro, �',5

sím, todos aqueles que" pelo A Sociedade Cruzeiro nosso caro Pedrinho fi- versarias e com (IS fran- sas 'provas do novo Vocabu

prestigio ,e peI? talento, Iizes- do, Sul que, era uma es- coa sendo' um escravo do galhões que as fariam Idrio, :,que virá" substituir a.
sem JUS as crmnenctas do 1'0" . d' 1 " 1 " d' b I

.

lorí do erner to I t ] G ,I
.der, lá haviam, de chegar, pecie e q_uarte genel a, s?gra o sym _o o, que ca- muitas vezes O' orrosas '- 1 g o 'o ogo OI1(,'õ

sem duvida, pois o regjme .manrlou deitaI." ao .seu la-I hI.o desde entao., murcho, pára os museus oe guar-I
ve? Ví','iKlél, pelo, qua� ainfol ..

d 1 d d d .: "1' hoje nos guiamos, estão ela,
vigente era o do povo pelo o, a revo ucionana, a so- triste e esanirnado na a as assim como re J- boradas até a letra C.
povo. .

- cial das córes azul e bran- haste que o sustentava. quias veneráveis! Ena, a --........____

ASSIm, sonhaI�do' com a ca, a da Cruz Vermelha e A razão? E' que do bandeira céo. ella que se A novo escederiegrandeza da patna, que essa d R' G d d S ISI' h d
..... U

epoca de liberdade, com cer-
a o 10. ran e

.
_

ou, u, aportavam �ncessan- onrava e ser a repre- da Matriz '

'

teza, viria assegurar; ia o po- formando a reumao d.as temente bem diante de sentante do colosso bra
VOI amparando os homens em CInCO flamulas um effeito seus olhos longos trens, sileiro, esquecida, humi-
cujas mãos foram ter as ré- surprehend ente. F o r a m pejados Je tropas regula- lhada. desprezada, des-
deas �a> rernança. 'OS mastros erguidos qua- res 'trazendo 21 Irente thronada ... e empallide-
Porem, estes, deslembrados '

b 1 "d" 1
.

f d d d f 11 dil d
de qüe- os Iateresses da nação

51 a prumo, em a to, ,e�- as'
.

mac .unas, en una?s cen o, es a eceu 1 ui a

deviam pairar muito acima da tre O telhado � a plati- e dispostas em. tropheo nas sombras negras da

ambição do mando e das con- banda, tendo SIdo encar- apenas as bandeiras Re- noite tempestuosa, que se

veni�ocias -p e s s o a is - aos regado do trabalho O Pe- volucionarias, 'Rjo-Gran-- avisinhava.

P?�CO�'�'iLll qye o.� encanto� drinho. a preciosidade que dense e Parahybana, des- Pela manhã Irmos en

da:- posicoes (�utadas os
nos trouxe de Curitvba o pertando esta ultima at- contrai-a cahida, ampara-deixassem perceber corno esta- S C

.) '. -' .

'

vam falhando á sua finalidade, r. arrnello Greca; g�mo tenção e �ympathla, com da pela bandeira revolu-
perderam, por f!1n, a coníian- bom,

.

sempre di sposto, as suas cores luctuGs.a e cionaria que a abraçara e

ça dos verdadeiros patnot�s. prestante e habil, acceitou ve.rplelha, tendo como ms- cobertas de sangue as

D� novo fez-se neçessana, honrado a tarefa �ahindo:.. cnpç,ão em sentido. h0ri- suas estrellas, o céo tinto
1fJ0l" ISSO, a derrubada tia ,flo- 'Ih d

' ,

tI" l' d d
j ,

Ih t'
_ �'c;stà dani'nha dos politioos se ga �r amente e, ao $<::ma. o. Japopu ansa o e e verIiJe o, Q ouro 1S-

profissionais que se enr�dza- descer as escadas, sobra,: bIstonco Nego.,
"

,nado, o campo ruboriza
vam n'o, solo brasileiro. per- çando restos de arame

.

Despediam-se os trens do, pelo conctato hondo
turbando a tranquilidade e o de cordas, o ,maço de pre� aos silvos' agudos e rapi� so e salv:?dor da grande foi encontrado no
pro�resso. do paIS. gos e o martello ao pi- dos das locomotivas pa- amiga. O Pedririh(, er- leifo da via-férrea
VInte dias de lula e de I

.

d
'" . .,"

cans,el·r'('t. EI'� o.... �'rvl·ço fel·to. sar o u tImo egrao., em- ra dahl a curto mtervalo" gueu-a, étrrumou-:a no seu
N

'

" "....
"""-- t ] f o carrtóno do Registo Ci

O arvorêdo indesejavel expu" polgado com o effeIto do. entrarem ufanos novos pos 9 e exc amou orma- vil degta cicfade, apresenta-
nha suas raizes ao sol ineIe- trabalho, soltou um infla- comboios conduzindo ma- hs a c! o: «Gçifan to que ram"se, no dia 11 do corrente,
mente dos trópicos.

.

mado: Viva a Revolução! terial hel1ico ou combaten- nun�a mais cahirá_!»' A l} sr. loão Bezerra da Silv., e
-O terreno .está ltmpo. Os que o r0deavam sa- tes, tudo com uma pres- NaçaC? tamhem cahlra no sua -senhora, para regist<lf

r
Vamos, dPo,lbtand'to, redcom�- biam p erÍe i tam e n te o t�za e uma precisão ad- «.ncelto do povo, desmo-

uma criança do sexo maSCl1Jj-
,ar, eom re o ra o ar or, () . d' ". '"

d
' ]' d d " d't d no, r,eüem nascida.

trabnJho CQ05trutor e betldito quanto Ia e slnt::endade mIravelS, ando a perce- ra lsa a, esacr.e 1 a. a. e O 5r. Bezerra da Silva, (jW:.
em pró! do Brasil, gig2nte naquelle desabafo de Pe- ber a obediencia a um a o�da revoluclOnana, lll- é funcionário da São Paulo-

:lue se eq�ue. para cll�nprir o dro Hierro, que fóra, pe..: plano maduramente estu- vadl�do-a, regoll-a com a Rio Grande, informoe ..10 H?S
:seu esplendIdo destmo no la campanha ljberaJ tran- dado mas raras rarissi- 'magIa rio seu denodo, do pectivo 'Escrivão, sr. Francis··
,mundol cafiado no xadrez' com mas 'vezes o patrio pen- seu ent�us.iasmo e do co de 1�aula Dias, que 'a cri-

A. A.
t t lança; 'oÃ �er registada, havj;)

_ .•._. mais dois companheiros dão tremulava de envolta seu pa rI,) Ismo, 5a van- sido Cllcontrada por s. s. e

Estrada de Rodageul por
ter inutilizado UH r:ar- com os demais emblemas, do-a das tristezas .que o sua {�sposa no leito da ·'Ú.l

taz da candidatura Pres- como si .fôra proposital- ennodoav?m o regIT�.1e de férrea.
Sanla Cruz-Vila Nova do Jimbó-Poco Prelo tes, na .cidadt: visinha de mente deixando á rna'rgem democracld repubhcana, O e1'�geitadinho, com o quai

Pede"nos o intendente dl's- União da Victoria e de os adeuses dos heroes abraçando ,e envolvendo- I) D�stmo começou a mélngar,

cUJ'a prisão nunca ln'�I'S e�,- com os lenç'os !"uhr-os' , co� a no manto invulneravel já degele os primeúos dias de
trital de Santa Cruz, sr, Max ... , - A vida, il:ve o seu asseJ1tame]).-
Gormanns, tornemos público querera e I) fizer2. um li- mo azas. de passaro dei- d.e sua protecção 1 Foi �s- to no 1i�'lrO do Registo ClViJ,
que se acha reconstruída a beral capaz dos mais i- xavam no ar a multidão SIm que o hymno nê: CIO- e o carItativo có\sal Bezerra

!qs�:l�a d1:t���a:oew� V�: INigo� nauditos d:VO, tame n tos. tremulante de riscos de n,al, coroando a bra�ura (FJal��lva, deU"lh�nOme
,!e

Das band�lra� hasteadas, sangue. galharda. dos cavalheIros} e loan_o.._._._.'va do. Tinbó-Poço Preto, dan- ", d S
�- "'

do a mesma passagem a car" apenas a NaCIOnal, porta- Foi então que conse-, a anta Cruzada, deu O ,,' , d" t _

: TOS e aútomoveis. va-se mal; as demais a- guimos atinar com a cau- termo aos, comhat,es, ele- 5, novo� uec ores

..,._.__..__.. , --- briam e recolhiam-se do-' sa da ,desobediencia do vando bem alto, firmando de -«O Jornal» e' do
" Homenageando a me- cemente, sem esforço, co- consteJ!adi? 'pavilhão da definitiv�mente e :obrin- «Diôrio da Noite»
,

,

,. "., mo borboletas esvoaçan- nossa SocIedade" da'_ atti- do de -rosas o aun-verd� ,

,'. mO�la de RUI Barbosa tes, Iihrando, tonalisando tude de IÍl_elancholia: dori.,. pendão de nos"a terra 1 AS:Bumiu o ,posto de dift�-
,

'f
ctor ele "O Jornal», apreciado

,
,Na �ua última sessão ordi- O' espaço, elizes e augus- ,da, como üm pr.otesto í,ilO .' .Â.ntiocho. Pereira orgão da imprensa, carioca; o

nária, a Academia Brasileira tas. A NacionaI Iamenta- isolamento, a:,desattenção Porto União, 6-11�931' c(mhh:ido jornalista <sr. .Frede-
': de L��ras, prestou .á ��m�ria va-se descontente, irrita- de servir apenas para: o ffi 'rico Barata, que deixou o car-
de RUl Barbosa slgmfIcatIva da ora "enleiada, torcida, adorno das fachadas em- "I Advogado go d� director do <miário' da

;,. ·horpen,agem, pela passagem '"' ,', '. -' "

,

.

"

'. "
. Noitel-�

-',<lq,Qctogés,imo segundo ani" ou pj esa a um. pIégo �u' quanto as demaIS seguwJTI ' Dr. ). acácia Moreira fil�o o> lUgar de director do «.l)iá-
nV€'r,sfl,rio do I�çimento do ponta de madeIra; CC>rna bem a frente ,das ]0COrr.O- "

-,-'
_ r}o" fo� oenpàdo pejo, �t'mpre

",gratl(l.e Bra'sileiro. ", _

' Iog-ó nm portôdor 'a ddr tiv9s, . abdndo caminho, Aceita causas civis comerciais e cri"' lido e Justamente louvado t:s-
, Na sess� (,fâ �cademia, o recado ao Pedrinho. para surgindo de, Estação em 'minais em qualquer Comarca do Eslado ,crit()�, sr."A�s;tre,gésiloAtaic.te ..
:sr. J,.auOeltno Fr.e+re leu algu- que viess� attenrlel-a e Estação aportando de ci-

__h,ma,S', pági'!l_as, etn que" traçou d lF
'.

t
'

'd 'I d d
'

'

'd, d r

- Caill PoSI.I, 46·- Os anuncios Jeitos em «O '

;', o. pe�fíl de Rói Barbosa, seu
a. a l�S ante an ava e - a e. em cJ:a e, na tra- - Rua 15 de loyembro, 399 ;_

Com�rcí'») são de grande vafi-,'antf'cessor, na cadeira qu� s� le' por CIma do telhado. ve�SJa do' RlO-Grande ao JOIRVILE· S
.

.

t t
.

J \T ,.t B '] h
AlTA CITIRIII 1- tagem pára os 'siso comerGi�

$. ora ocupa, paClen emen e a ageltél -f' ,nrte (10 - ras!, ' anha- I ffi ---ffi I ntaes.l llDuer f irrm:! lIe �itl circulaçh;

Vão bastante adeantado s os

serviços d-e construção da no

va escadaria da igreja matru
desta cidade.
Essa obra, que foi mandada

execútar pelo rev. 'Frei PiO'
Foecher, estimado vigário da
paróquia, tem sido justarnen
te louvada pela nossa popu
lação, que sempre há enxer

gado 1:0 rev. Frei Pio não �Ó
um sacerdote cônscio dos seus

deveres -reljgiosos, senão tam
bem um grande amigo do pro'
gresso materia1 da cidade, ao

qual virá agora incor()orarse
a elegante construção em a"

pre-çu',
.

/

•
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sl soldados desempenhando missão efémel'a 1
�: (como efémera é a existencia dos indiví-:
g duas), no exército permanente de uma pá- 1
g tria

c

comum, espoliada, escorchada, que pre- 1

�
cisa absolutamente de ôr dem, prestigiadas 1
as autoridades, para a orientarem quanto 1
antes, colimando sua finalidade excelsa." 1
',����

ExpoSiÇã� :feita p�lo Intervemor Federal, General
Ptolomeu «;te ,Assis Br�s.II� no dia 2.4 de '

"

outubro, em Florianópolis'
. .. '

. ,Em d,at� de 15 d� corrente mês a dívida ir:-- Aos banqueiros Halsey Stuart & Cia. ., New York:
1etn(� do Estado mont�va a 18.605:908$020 (dezoi- Saldo do coupon vencido
1(1 mil

. selsc.ento� .e cme? contos novecentos e em em ',1 de agosto 1930 $ 150,068,20
(li ,t 0, �1Ii� e vln.te reis), aSSIm demonstrada: I Coupon vencido em 'I de
Invida sonsolidada=-Em apólices e fevereiro de 1931 $ 255.000,00

"

, '

bonus
.

14.4'18:200$000 Coupon vencido eni 1 de
Dívida _flu!uant.e -:-- Inscrita 2.515:284$687 agosto de 1931 s 255.00000 $ 660.068 20

Nao inscrita : -. T"

' ,

De exercícios anteriores 15:781 $319
Aos banqueiros Erlangers

Do exercício de' 1930, de Ltda. e Dunn, Fisher

de salários, forneci- & Cía, ?e I:0ndres :

mentes folhas de tra- Coupon \ encido em 1 de

balhad�res, etc. 67:844$712 dez.emb!o de 19�0 com

Vila Operária (Montepio) 50:000$000 �phcaçao no dia 1 de

Letra do Banco do Brasi1400:000$000 533:626$031 Junho de 1931 � 8.860.7.6
,

8.868.7.6

Para liquidação em terras 668:639$835 Reduzindo aquelas somas .á mo�da nacional
Para liquidação em bónus 34:501$306 o Estado t.ena que .dlspe�d,er, I?elo ca_mb�o d� 01'-

luros e comissões ao Banco do Brasil '196:19:J$400 camento vigente, as seguintes lmpo�tanclas :

Juros de apólices e bonus, vendidos $ 660.068,20 a 9$845 Rs. 6.698:371$430
de 1926 a 1930 e não reclamados 23�:463$761

� 8.868.7.6 a 47$133 Rs. 417.993$120

Soma Rs 18605908$090 .'

Total Rs. 6.916:364$550
____

o .: -,

e pelo càmbio de 15 de outubro
de 1931 :, '

s 660.068,20 a 14$100 Rs. 10.627:098$020'
s 8.868.7.6 'a 62$566 Rs. 558:858$750

,

-

Total Rs. 11.185:956$770

Por julgá-la lesiva .aos interesses do Estado,
Ioi, por decreto n. 1, de 7 de janeiro do corrente

ano, recindida a novação do contrato firmado
em 27 de fevereiro de 1929 com Angelo, La Por
ta & Comp., para continuação do gozo do privi
légio de exploração das loterias.

Essa firma vinha explorando as ditas lote-
rias desde 1 de março de '1921 e pela novação

9 de seu contrato, a vigorar de 1 de março último,
s 39.873-1-,) I o privilégio que lhe Ióra concedido se estenderia

ela. - saldo de até 28 de fevereiro de ,1941. -

� 28.:52-18-41 De ,I de ,Março de, 1921 até 28 de Ievereiro de
Soma 9, 68.225-19-7 1931, Isto e, no periodo de dez anos, a firma An-

Etn New York gelo La Porta & Comp. pagou ao Estado, pela
Haisey Stuart & Cia. Saldo de exploração das suas loterias, apenas a quant:a t:lt;

Capital' U$S 4.705.300,00 1.885:4091$200. -

d
. f'

Saldo de juros U$S 854.063,20 Pe a novação o antigo contrato a mesma 1[.

Saldo de comissões U$S J 2.500,00 ma se propunha pagar 6.800:000.000 durante 10 anos.
Para nova exploração foram chamados con-

Soma, !!li 5.562.868,20 currentes, sendo aceita a proposta da «Cornpa-Além da dívida acima demonstrada, é ainda nhia de Integridade Fluminense» que' assinou o
o Estado responsavel no estrangeiro pelas somas

respectivo cúntrato em data de 6,de maio dI)
seg'uintes :

,
- corren'te ano, iniciando o serviço dt, extrações a

A firma vVaterlow & Sons, 1 de 'julho.Ltda.', de Londres, de forne- O novo coutràto terá dmação de cinco anos"
cimentos feitos áf' repa::ti- ,e;pllr êle a Companhia cdncessionária se obriga
ções públicas e,stãduais em

a paga, r ao E�stado, anualmént:e, a irnportâncl'a Prom,ot,oria Publ ica
'1921 � ,

'
, : 1 555 7

�

.
- -o míhima d'e 1.208:000$000 (rinil duz�nitos e oito E O I T A L.1-\0 advogado Joha Basset contois de réi�), o 'que 'quer dizer que" no final do .

, Moore, de New York, saldo l"(111'trato,' terá o Estado. recebido, no mínimo, a O .lbiüxo assin�do. de a�ordo com a lei 1710 de O�'

"}{oeteSre\�esn'ç�a�Jon,Or�lraiO�qPu'�lal'd:udae ç,�.'��,'�'��.'·"·"V;-li:-,'·,�':":.:'.'?, tubro de 1930, convida os contribuintes em atrazo, para VI,

• L la u ' - rem, ,dentf() de 30 dias, liquidar os seus debitos com <

'de representante/,do Esta'do i'
, «Com essas palavras eu qllero., àcen- 'I; Fazenda, sob 'péna de execução judicial. .'

,. f la
"

d I b' & C'
' ,', Nicolau Zimermann Filho (S. P-edro), Clodomlro Dia!

@.aa"'nclae,mneta· .. 'tuar q'te "'espe1'l�0, e ac,e';t,f>., J't(lgando m,eS1n(J ',. S 1
,

'$
" , • v Coelho, Francisco Manfroni, Jorge Kalies. Kurt Kran.ke, ,a

em 1922 5.000,00 necessária, a calab,oração _ bem, conduzida: vador Pimpão, An,isio Braz de Oliveira (V. NO'ra), Tlburtmé
Silva, idem, Estt'!phano Angineski (Timbosinho), Candldl

, ,:Qu'anto aos' comp�omissos da dívida externá da 'imprensa. Mas é lambe'l'n, d,evl!r recíPro- Godoy ('rimb&), Ferreira & Wendter, idem, Apolinario Ble�

'tl.(j,'Estado, tendo o ,govêríio recebido do sr. Mi- co' do dornalismo sadio; ,não sé s1{;p6r .sem- Co�rea, idem, 'Ar!inqo Ferreira (Poço Preto) Cooperativa A
, ",'

'

gric<)!a (S. Cruz) 1hria Ruby Dem�l':,.\ idem, Moreira Ir

'uistro' da Justiça no dia 22 do corrente instru· pre infaii7)el:' �- Deve ,azer girar orprisma :,' mãGs, idem, Albino Schmidt (cidá'de), Joilo Sikonski (S
:

4;ões no se[ltido' de 'depositar no Banco as quan- . para não encarar. somente ,o teflexo,de l-tma' � João), Abraão Schaek, idem, J. Milano & C/a., idem. Hug<

Ua.s· torrespvndentes aõs serviços de juros e:,· Jaceta. A intólerân,da J'á é meia,. violencia,: Branghordt (Valões), Leonardo 'Novaclc," idem, Bartolomet

t·
_ .

t 'd 6 d' h
.

d
- Neiczdnik idem, Miguel Chaikoski ('?oço Preto).

a,m.or lZl'tçOeS, a axa e ll1 elros, respon eu � e esta só sejustijilia como acto.Ué legíti- 'Todos devedores do imposto de oebidlit?" e turno, 2

{['.te o Estado já tem em depósito no Banco do ' simestre do ano corrente. "

Brasil a impol tuncia suficiente tJm'a imediata '�ma defesa, nunca como norma educativa
,

Porto União, 11 �11-931.

. :g;{i:�i;;�(�q���I�/)1?'��t�(�::,����i�ebitos exter-
I J;:_�".��.���i��'�'�:�:��:��':':;�:.:'�A'.::_�:�.�� Hpl��f;/s�(l. :�(JS S{lutos

G���.��••• , •• ,

o .

- n -

«Ewt trrál 4,0 nosso futuro, unamo-nos �J
�:' todos. os ,bJ:üstlel1'o� .pat.rwtas, honestos, re- :}
�: uoiucioruirios da primeira hora reuolucio- :
�1 ruirias da última hora, - e porque não �

!1
iambems _.- os revolucionários, de hoje, l

: uma vez que, estes, venham dos arraiais de- :
: caídos, ao nosso encontro, firmes e since- :
,: ramente, e o que é fundamental - e temos

�;...o direito de pedir - com as mãos limpas, :

\1 e portanto á prova de fogo» -' 1J
� ,I
��=�* o ••••••••• " •••• oe • ., •••••••••••••.�

CO�TINUAÇÃO
Divide interna lolel

Coutas existentes com ordem de

pagamento em '23 outubro 1930:,
Renda ordinária 901 :068$233
Renda de apl. r-specialjFundo escolar) '19:603$166

-

Soma 920:671 $233
Idem, idem, idem em 23 de outubro

de- 1931 :

Renda ordinária 177:382$571
Renda de apl. especial (Fundo escolar) . 9:000$000

Soma 186:382$571
1930 920:671$233
193-1 186:382$571
A mais em 1930 714:685$662

Divida externe
A divida externa do Estado está, 'na pre-

sente data, representada da forma seguinte: <'

Em Londres
Erlangers, Ltda - saldo de

, capital
Dunn, Fisher ,�

capital

o PRIMflRO ANO 00
GOViRNO REVOlUCIONÁRJlt,

. EM SANTA CATARINA·

quantia de 6.040:000$000.
Admitindo a hipótese desíavoravel de não

produzir em futuro contrato mais do que 6.040
contos (em-outros 5 anos), ter-se-á '12.080:000$CXlO,
no mínimo, contra os 1.885:409$200, recebidos pe\�
Estado .de 1921 a 1931 e contra 6.800.000$000 que
obteria de 1931 <I 1941.

-

-

Mesmo assim, a firma Angelo La Porta &

Cornp. não concordou que o Estado' houvesse
feito contrato lesivo aos cofres, e apresentou re

cursos ao Governo Federal, contra a recisão.

Demonstração' do débito do Eslado
no Estrangeiro:

Teatro Alvaro de Carvalho
o teatro Alvaro de Carvalho, próprio do

Estado, de ha muito locado á razão de cem mil
réis por 111ês, foi, terminado o contrato em 17 d
maio" mediante concurréncia pú�lic�trendado
pelo prazo de quatro 2n(IS, á razão de oitocentos
mil reis ' mensais. "

o

.

:.Oficinas do Jornal «Rep,y,blica»
A::. oficinas do jornal República sempre fo

ram exploradas pelo Estado '" qu\e delas nenhu
resultado auferia e para as qlléu� .eram drenadas
somas' apreciaveis saídas, do erário público.

Resolvi arrendá-las, e para isso foram cha
mados concurrentes.

Por ser a mais vantajosa das proposta
apresentadas aceitei a da Empresa-Gráfico-Edito
ra

'

Limitada, que assinou o respectivo contreto
em data de 18 de abril do corrente ano.

Tal contrato terá duração de. cinco anos e

nor êle, ;:) arrendatária se ..briga a pagar ao Es
tado a quantia de cem mil réis (100$000) men

sais, e a publicar, sem onus para os cofres pú
blicos, o expediente e actos o,[lciais do Govêrno
do Estado. �, c

Compromissos do govêrno deposl
,saldados pela, actual administração

Em 25 de outubro de 1930, os recursos mo

netarios do Estado eram exactamente de ....

1.037:599$805 (mil trinta e sete contos quinhento
e noventa e neve mil oitocentos F cinco réis L do

quais 986:602$220 (novecentos e oitenta e seis con
tos seiscentos e dois �mil duzentos e vinte réis
se achavam depositados na Matriz do Banco do
Brasil e, 50:097$585 (cincoenta contos novecentos
e noventa ,e sete mil quinhentos e oitenta e cinco

réis) estavam tééõlhidos á Tesouraria do Tes?u.
ro, conforme dados fornecidos pela secção de escrita

E' preciso que se note, porem, que só as

con tas processadas existentes no Tesouro par
os respectivos pagamentos e na Secretaria d

Fazenda, em processos em andamento, somavarrj
naquela data, - mil quarenta e seis contos se·

tf'centos e cincoellta e quatro mil quinhentos
noventa e nove réis (1.046:754$599).

(A continuar)

Resumo:
Ao' câmbio de 15 de

outubro
Pdo orçamento

DIFERENÇA

.�
,_'

Rs. 11.185:956$770
Rs. 6.916:364$550
Rs. 4.269:592$220

Loterias
_, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ç'�OTAS SOCBÀISJ InUTRS PDblCIIHS Comércio
..

» -; esp.ortiv�J� I "�
.

11 1 E .' Srilial es,ancamelto, lfi IMa ijorda ."AniverS.ários desíecho.. '." - ,.'_ �
No diâ'9 do corrente,AntaGôrdà;I"o�' b li

'_

d
_,

V"
.

Esse film inconfundível será foca-
N G li

.

t M' ep ismo as o-I'O RAMOS Aniver lisado pelo «Cine -Teatro Palácio 'na distrito de ova a cia; ..nes,e u-
I 'u

,]ACQUELIN
'

.'

- -

u.cínio, foi teatro de uma scena hor.! C
'

'h Sente'. 'i, hoje o sr. capitão ]acque- próxima 'luinta,feira, 19 do corrente. ..... es oraZln a e 1
S3na-"e ,

>
.'

d P ripilante, � '. . ,
� , �,fino Ramos, ex-�e�r.eLano a re-

Residindo ali Nicanor Goche, este Terezinhe Ifeitura deste Mun�IPlO. UNTERSTÜTZI)NGS -, yEREIN eíectuára com Manuel Bino, a troca , I.

�ENHORA INTC-S MA.RCÇ)N.D.ES -

.

VICTORIA de unia ;oça, por um boLo _

Será efectuado .amanhã·o baptis-'""'
.c.

,

f
.

A
.

ta estava feita, e boa mo das Yoles Corazinha e SurdaFc''st'e]'ara' O�.eu
.. arnversano nata-

.

Devido .:to. máu.tempo n,ã.o 01 pos- n/,eg.octa 'f' . r .

h t dcuirid
.

� �
b s estavam satis eitos .1 ereztn a, recentemen e a qum as\' '0 a 16 a exrna. senhora dona Inês sivel a realização do festival carn- ou. maÀ• am o. ", '

�reio.
d d pestre que eSfia conceituada socie- 'pOIS, .�.oc1te tra.balhava.:: tetra,. �t1e pelo Clube de R�gatas «AlmiranteMarcor:des', esposa o veneranoo co-

dade tiuha em mira efectuar' no do- lhe VIrIa garantir, os pt�oe�, e Bino Boitéux», desta cidade.ronel Her�nenegllo.o Marcondes. I

mingo úÚ\mo,. ,.}.� i:�., .e�perav�, por ,cer.to"dg b/!l trocado, O acto, que será solene, obede
�a bérrí ah'um futur.lf5'ó resultado cera ao seguinte programa: - As 1.2GUIOMAR SCHMAL --o No mes.-,' , A' noite, ne entanto, em connnua- t, �11J . Q • .'

,
,

cão do programa- d...o.s Iestejos, ,ql.le pOIS, um�bOI t:: sempre, l,l�m -1;)01 " j • horas churrascada, á Praça Antoniono dia vera passar mais um am� .,.

d M b es e negocio aparece Carlos J(n:iá,rzêm do" Iguassúu- ás' 1?V1ersa'r'I'0' a menina Guiomar, f.i_lha do .havia- sido. previàmente, elabora o,, ·a,S,...80 fe; se I " .

"T'
�

�!.l Y I CI d am os zoilos aente ma que VJ\ e horas, baptismo 'das oies : ora.zz-.sr- A!luinald.o, Schrnal, Tabeliao, em foi levado a efeito <nos sa ões. ? r .' ,.' 1I>u ",
f' S 7' .

h ",.. ,�

V' Clube Uniã-o uma 'Dela festa que meu- «0!1üQ.uadam�nte a ernb�raçarl a �- nhae anta I ereztn a, CUJos paranm-União da itórra.
2.. to agradou.. "".. Iicidaelecalheia.

. ,fos são: da primeira, a exma.sra. do-
._, . E os invejosos .de.Goche eram os 'ba Laura Calado Caldeira, oexmo

"i,·
I bé

. -

os Padilhas tam' 'sr. dr. .. ...annel Pedro Silveira', e daOO,n'o'erto, .ce e ernm(:'s lrn18 " ,,- �V.l

bem de Anta'Gorda. 'segunda, a exma. sra. doná M�ria
. CHElICNAGIB ZACHARIAS I Estes, que são os de noh;'e Jaime, Jouve Künzer, e o exmo. �r. �elson

FRANCISCO SCIARPA Alexan&e e Latlro, ' .

começaram a Medrado bias; ás2 2 horas, Inaugura-
. '. sua maléfka obra, por querer desa- ção, na séde social do aludido Ch!-Realtsou·se, sab�do u�tImo, o con= creditar a Goch,e, dizendo. �ue. êle be do retrato do seu patrono f' Preslcer.to que estes. �013 artIstas I?romo

. não havia efectuado :tão vantajosa dc�te de honra, sr. almirante Boiteux.,vera� nos. saloe,! da «SOCiedade
troca.

"

,

'

'seguindo,se gran<?i�so báile.
.çruze�r? d?, �ul» e em hon::enagem Nicanor Goche. -pd'rém; é indiví· Após a ceremoma do bapt_Ismo,a Coloma 8m3.

, duo direito, e, como tal, foi enten- cairão náglla as Y'lles, que serao as-ConheceQ.ores
.
profundos dos se-

der-se com aqueles, Que duvidavam sim tripuladas:gred?s de seus,ll1s�rumentos, ,todos I dos seus negócios lícitos. CORAZINHAo� numeros {oraI)1 fartamente é"!plall- Aí é que foi a cousa," pois, os. Patrão _ Djalma Bentodldos.
irmãos Padilhas queriam era pegar Vogà _ Eloi Vieira

'

. á arméldilha, sorrateiramente prepa- Sota voga _ Osvaldo Pereira
rada,.a pobre vítima. Sota prõa _ Lino Kroetz

FRANCISCO ORIGE-Faleceu, há Goeche, querendo fazer vq.�er os Proá _ H. Hony.

seus fiCtOS, sustentou àqueles que a
EZL'N'l:lAdias, em Tubar_ão, onde residia, o

troca do boi pela roça havia sido I.
SANTA TER

.

.

sr, Francisco Oríge, pai do nosso realmente efectuada, ,não admitindo, Patrão _ Artur Medp.iroscolega de imprensa, sr. ,Antonio O:-i·
assim, que a sua palavra fôsse POi- Voga _ Arlindo Ribeiro

,.

geÀ morte do' sr: FranCisco Qrige, ta .A�e�:;�faa·a Goche fbi uma arma
que era pessoa g�ralme�te �I'tima- de fógó, que uni dos Padilhás lhe ·Dr. Luís Wolskid!i, no sul doEstado, causou profun- apontou, mas,,-cujo projéctil. não o \ .

do pezar.
.

. .
-

bô
I

ADVOGADO
«€) Coméróo» envia. a exma. fa- a tJn IilU. porque, <01 .élrma nao,.�ra a

. , Goche enfrentou-o$,õ e, sacando 'Trabalha em Santa Ca- J t d "I' t
.

.

t M'I"t'mília enlut,ada as sua�,cl)ndolencias. ,tam,b�í;'n da sua .garrucha, �e�. folSo,.
I

;

un a e "IS ijmcn o II ar'. -.' •• ,_,. para o cht.o, com, o proposlto' de t"arina e Paraná.
EDITAL"Not�s

.

fore'nses assustar aos perigosos irmãos Pa-
u dilhas, e' mesmo pprque na sua ·Residencia: - U. da Vitória

Antiocho Pe��i�a, :PresiderÍte' daar·ma só havia u.ma bala.
.. Junta de Alistamento Militar: <; FazCÍVEL Vendo os irmãos, �adilh�s,

,q_ue.,
saber 'que �starido éoncluidos os tra-

A servil'o dê'ste 'li"izo,' viajou 110 G.oche e�tava sem mumção, aqueles
__
,., 'D'r. IRob e'�rfD �·,Pa·r'.. fI',-Js;. ,:

balhos dé 'alistamento' nQ. anno çor-y JU.
d arm�ndo-se de facões, se arremes·

rente vão ser 0-' mesmos reÓlettidosdistrito de São João o exmo. sr., r.
saram contra este, que recebeu inu á Ju�ta de revisão na capital de Es-Alcino Caldeira, int«:!gro 111iz de Di- meros 'golp@s, por todoro corpo, inc tado sé'de da 10a.'Circ@scripçãodereito, que se fez a�ompanhar do.Pr?- 1

.

e
.

a reg'a-o 'frontal direi'tà' Re'cr'utame11to", .

�lcompa(n'hados' ',dosmotor Público, ad}!.mto, sr., HortensIO c USlV n i. , ,
..

1.; b r A o"nde há. tim ferimento de m�!i <l,e ., Eng'.enheiro Civil, doçumento;; ;apr�sentados ÍWIQS 'in-Baptista �Qs SaJiltos,. �o"', .,a p.lão. -

de "entImetros' ter'ess�do". E pa'ra que c,.hpgue aofonso ASSIS e do Av'àltador pnvatIvo. Á ;'ítima foi�(lnduzidá, em esi�do conhe;im�nto de todos, rrianda 'aI-Osvaldo Pereira. - < •

•

d d E.ncarreg·a,-se d'f'
.CRIME gI'éive; para csta' CIdade, on e o r fixar na porta principal do e 1 lCIOBraz Limo'ngi lhe prestou os neces- de Projectos em que fund::íoná a Junta e publicarsários cUl'ativos, t�ndo o sr. Tenen- Or;çamentos e ii re�a�ã� gerfil po.r classe e ordemte Delegado Regional de Polícia M e di ç õ e s alphabettca dos alIstados. -

aterto inquerito sõbre o facto.
" Áquelles qúe tenham reçlamações

fl'cou sem' 'o YI'ola-o HotEL PORT_9 UNIÃO a,ifizeJ,', deverão apresenta-las com-

, petentemente dO,cumentãdas!i esta
Sc,b o pretexto de esperar os trens Rua.7 de Setembro Junta até o dia 31 de JaneIro de

directos da S. p! - R. G., que cruzam � , 1932, (Artigo 67, § Unico (i],o ,R. )3. J:v:1.).na Estação desta cidade, o ex-guar- E eu, Francisco de Paula DI.a!!,dião do Hotel' Internacional, Boleis ·E D I 'T A' I S Secretario' lavrei !' presente· edItal
Pernicoski, ,éastumava sentar-se, a que ,assigno e vae 'pelo Presidente
certa hora ().f.l floite', no jardim da " l'uh�icado.. .

Pr\lça Hercílio Luz e, aí, fazia cho- Edital de Juri PoÍto União,31 de outubro de 1931,
rar, inda que malíssimamente, as

Francisço de Paula Diascordas de um velho pinho. O doutor Alcino Cadeira, Juiz Sec.retarloA polícia, porém, que teve conhe- de Direito da comarca de Por- ,; .cimento do facto, decidill ensinar ao to União, Estado de Santa Ca CLASSE DE 1910incipiente trovador qpe nos jardins tarina, na forma da lei; ek. 5" Gumercindo Ribeiro, filho ,depúblicos não se fazem serenatas. Faz Saber que tendo sido desi- Fermino Rodrigues das Chagas; 52Assim é que, estando Boleis, em gnado o dia 27 de t'Jovembro pro- Cai, filho de João Branco; 53 Gu-
_uma das- noites passadas, a se des- ximo vindouro, ás quatorze horas, mercindo Ferreira, filho de Hercumanchar numa ja-nhosa modinha, na sala das audiencias deste Juizo, lano Ferreira; 54 Gregorio, filho ,decantada em sol, e, desafinadamente, no edificio da Prefeitura Municipal, Jorge Tonkio e de !\'faria Tonkio; �5acompanhada em la, chega aá local pará à qu'arta sessão ordinaria do Henrique Stecle, filho de Antomo

a T)atrulha, que, pondo o trovador Triburial do Juri desta comarca, que Stecle; 56 Henrique dos Santos, filhóI adeante de si, o leva sem dó, e o trabalhará em dias consecutivos, e de João Claro dos Santos; 57 Izal-Carl Laemmle, o astrá rf:!i da ci- Arquivamento de proce·so
.

re f:olhe ao xa�rez, fic�ndo no.arqui- já tendo Rrocedído ao sorteio dos tino Ventura, filho de Guilhermenem.atografia m<;>derna, conseguiu Requerido pelo sr. Promotor pú· v� da pe!egacla ReglOn;ll o respe- vinte jurados que tem de servir na Ventura; 58 Ignacio, filho de Guilher-realizar um quasl que impossível, "blico adjunto, em exercício, cidadão clIvo vlOlao. mesma sessão, de conformidade com me José Afilhado; 59Inn()cencio; filhotrazpndo á téla esse'film maravilho- Hortênsio Baptista ,dos Santos, foi a lei em vis-or, foram sorteados os de Elias Fragoso dos Santos; 60 J'oãoso,. tirado da monumental obra do mandado arquivar'o .j·nquerito polí. Tentou reagir e foi oreso seguintes CIdadãos. LANÇA,' Pedro A ves de Lima, filho de Pedro AI-,exh:aordinario Erich Remarque. cia!. instaurado" em União da Vi- Tendo chegado ao conhecimento de Akantara Schimidt. CIDADE Ro-' ves de Lima; 61 João Martins, filhoi[)lzer do valoro dos Interpretes é tória, contra o sr. José Albino e re- do Tenente Delegado Regional que dolfo Sigwalfe, José Francisco Pe- de Vicente Teixeira· d. antos; 62:'�U'pérfluo, pois, Louis Wolhein, Le- querido pelo sr. Nicolau Nizer. Francisco Olinto da Cru?: passeava reira, Dr. Braz Limongi, Sálomão J. João Stachero, filho de Nice' '0 Sta- .'WIS Ayres e John Wray trarão a
pelé"! cidade, armado de revolver, Khury, João Russo, Edtiar9.0' Senff chera; 63 Jayme .Padilha, filh de'plateia emocivnada com as scenas

r
. ,

, aquela'autoridade mandou desar- Filho, Antioco Pereira,
.

Theodoro Balbino Macario Padilha; 64Jos O-�antescas de uma guerra formida-
',."

ma-lo, ao que Olinto reagiu. I):.roetz, Mario de Pól, Afonso Koer- lenik, filho 'de Estanislau Olenik; 65'vel.
,c

AfONSO 'THIEL Em consequencia disso, a polícia I1er., José G,aspari, Francisco"Otayia- Jorge: J?adluk, filh� 'de Mat!J.i'as . _Ba-O público terá úcasião de ouvir o
tomou 'medldas mais energicas, pren- no Pimpão, Augusto Brhum, Elzmio' dluk; 66 João Mana Moreira, filho.:ruido diabólir.o dos. canhões, o a'r� ••••••••••••

dendo o infractor. '. Mauricio Wartderleve Lonrenço Car: de Hortencio Moreira; 67 João Mól-rebentar mortifero da'; metralhas e
:

E t
.

f
• - :. '. '1' valho Gomes. SANTA CRUZ, Leo- ría, filho de Benedicto Francisco·o�uzes, a -Igonia daqueles que Ila· � xecula com Pf.CS ela, per elçao : foi preso quando, daG;fic�Ya um poldo Fleith. VILA NOVA DO TIM- Gonçalves; 68 João Pedro.. .Iilho de�nficam seu sangue, em holocál,lsto � e a preços modic9s, quaisquer � .

do" banc'os do' J'ar'dl'm i
. ,BÓ, TeoJoro Henrique Be·nig. SAN- Cedlo José de Campo,>; 69 Julio, fi-·,a sua patria.

.

•

I b Ih d lI' "., .TÉLMO, Vitor Kurudz. VALOES, Jo- lho de Paulo, ele Paula Teixeira; 70,Npsta simples nota não se 'póde : ra a os e esçu uni em mar-: fi pcilícia prendeu a João Bragai"t- se Sinder.. A tQdos os quaes e a Julio Martins 'filho dp. Eulau, Mar-'-dIzer do valor 'dessa película, que � more, pedra, utsso e cimento. � I ça, que, com um canivete, d�nificfl- cada um de persi os convida a com tins; 71 Joaquim 'Oliveira, filho de..·deve .ser vista por todos e·muito : ,:
.

va um dos bancos do jardIm 4a parecerem na referida sala das, alio. Francisco Ventura 'Oliveira; 72 Jose.�Speclalmente por aq(lele� que : ••:.. Praça I:!erci!io Luz.
, diencias, lugar designado. para a s 8'- filho ·de Anna' Budib; 73 José, filho.aCOfllpanharam a ,formidavel confIa- .� j nUlDa 'JOãO PESSOA, 32 � i .. '

são, tanto no mencionado dia como. de Francisco Kawolinski;.74_ ,Ttls!!.,;:gta�ão Européà. \

L
'.' Porto. Uniãa ., . '.' Preso por 'embriaguez .

nos seguintes, f"mquanto durar 'a ses- 'filho de Yrancisco e Mariana.WJth-
. Esse fi/m será focalisado amanhã,

. Por ter <entrado demais no be- são e 'forem Ú.I!gados "os réõS que' dke; '75 J0sé, filh(, de João José e-domingo, na tela do Cim Paldcio. '"-----.......-�,-.II-!-.. berico. foi José Cunha-Q'onduzido ao nele forem submetidos. Outr05>imfaz dé M<Íria José; 76']osé;'filho' de,Ye-.� ••• �.�•••••••••• � •••••••••••• 1 xadrez desta' cidade,.' onde
.

dax:miu' sabér qtle na mesma�' sessão- ,serão ·ratio�lElias:·de -Chaves; 77 JoãQj'}filho.

O CA�f: DG FE�ERTO,: DR' ,;: ante-ontem,
...

'

'iuigndos os r�os ·cujos. processos' de Felix e Anna Ferrejra;.ga JQãi),A :.
. '.

":
. :'

forem preparados em teP1po.' E para filhó de Elisio do 'Espiri�o Sa.nto: 7.9;, «Paramount, que C'!I)1 toá hora :

C J G' K" g>e r :
quf! chegue ao conhecimento"de too' Julio, filho de Estacio Sosn"Qwi�ki�flmoll essa magi'ilfiq;J peÇa de Tea- � a r OS .' ru ..

_ � D'R. TEIXEIRA' �D�E' .F·REITIS. .

dos mandei passar o p-rcsente edItal 80 'João, filho de Migt.el Le.sel'!kq e/0 francês, dando à Mau�ice Gqeva- :
ADVOGADO : II

,,)
que será, afjxado e publicado pel,a de Anria'Lesénko; 81 .lúão, filho de.ler? papel d�oriflau, õ".«garçon» : ...i. : ri O V.O G'Ino: ·impr'en"sa. Dado e passado nesta .1;1- Francisco Maria Gonçalo; 82 João,que Illesperarramente se torna mi- !. :..
Aa.de, de Porto UniãO. aos 20 diaS' filho de Miguel :h�rnandes; 83 Ju-h.onát io e, por cil'cu·['stanci-as espe- : Rua 1 de Setembro n 16 ! "

E "'J I dOI'
.

f'lh d'F
.-<:Iaes, ve-se obrl'gaelo a continuar :.'

P U'-' ·S· P Ih': POR'T'O' UDlin ST- P1TARIN1 ',1 (h(t;"Iez. �� Olltllb�ó de 1?31. \I r ef!' ven<t e' lvelra, I o e rancIs-
'Como «garç,)n», trara' 1 assistencia : 'nrlo R!aO • "a. arma ',' .

Ii li li �. II; "II : II
mml() MIIl!". Pi'('flvi'iO lOt·. o sub�- co Ventura.11

õ. "'i",, r"lrlp'f,' _. Tlliz de Ui- (A cmlfinuar)'�ell1pre aterta para saber qual o. : :.

GUIOMAR SAMPAIO - Tambem
n(' dia '16, aniversariar-sp-há a ga
lante menina. Guioma�, .filha do sr.

cáj:útão Belmiro; SampaIO, .st;-p_lente
do Juiz Federal, neste MUnlClplO.

SENHORINHA AMACÍ VELOSO
- Completará o seu an�versario na

talicio, no dia 18, a simpática senho
rinha Amaeí Veloso, prendada filha,
·do sr. João Veloso, correcto funcio
nário da São Paulo ,- Rio Grande.
Aos aniversariantes, os cumpri

mento", de «O Comércio.»

Falecimento

.

Sota voga �. Dr. RobertoPortela
Sota proa - Frederico Rõla
'Proa - Oto Metzler.
..Abrilhantará as festas a apreciada
banda de' música «Santa Cecília».

- O sr. Afonso Ligórjo de Assis,
esforçado presidente,. do, Clube
Boiteux, recebeu do dr. Manuel Pedro
Silveirá o seguinte telegrama:

.

«Palácio Florianópolis, 11. Suma
mente honrado convite me foi feito
para padrinho Yole. Corazinha do
b,ril,l;1apte Clube Almirante Bojteux,
de ,que sois digno Presidente, cOJ;nu
nico farilT)e. ei .represe,l:tar solenida
de.pelo Prefeito An.tlo�Q Pereira,
Ccrdeal abraço».

'
.

'. rÓ, •

Oasamento

.' 'PALESTRA X'SÃO MATEUS
-RealIz0u-se no domingo proximo

passado, no campo do Palestra
Esporte Clube, o esperado ,encontro
entre o quaciro deste clube e o ?-o
São Mateus Esporte Clube, em dIs
puta da «Taça Brahma».·

"

Esse embate foi vencido pelo qua
dro lllcal, que cOr,lfi,rmou snas ultÍl:l.las
exibições, ap,liesentando um conJun
to Qem eKercitado, em todas as suas
linhas.
'Sua vitória foi nítida, tendo-se em

vista o escore signiiicativo de 5 ?'- 1.
O quadro estaya assim Grgamza

do:

SENHORINHA J;>IVA PAC�CO
_ Faz anos, no dla 17, a gentil se

nhorinha Diva Pachec'o, filha do sr.

Abraão dos Santos Pacheco, escri
vão da Colectoria Federql.

Fantasma
Otelo e Farmacia

Canela Charles Uba e Raulino

I Tico-Tico', Gplo, Chumbita, Orlandino e Yared .

Efectuou-se, no dia 10 do corren
te o enlance imonial- do sr. João
Alves, com a sra dona Brigida Fer
reira da ..Costa, filha gp sr:. Francis
-co Ferreir� dil""'€osta, proprietário
do Hotel Gauchoa '.

.

,

Paraninfaram o acto; no civil, O'S
1ifS. advogado H'e!"tenslO Baptista dos
Santos Ii>L�renço Carvalho Gomes.

-- �

Viajan�
....

-- ,

MELQUIADES FERNANDES
Acompanhado de sua exma. esposa,
-esteve nesta cidade o sr. Melqúiades
Fernandes, comerciante, residente
>eIU Valões.

'1
-

< l,''''!

reito. Está conforme ao' original i'lO
"qual me reporfo e dou fé. �

O Escrivão int·.
Herminio Milis.

,N�DIM DOMLT -' Dé- Valões, vi
·"Úou-nos o sr. Nadim Domit, socio
,da iniportante firma Domit & Irmão,
daquela localidade. Denunéiados ' ,

Pela Promotoria Pública lIesta co

marca, foram denuncifldos os srs.

José Albino, Vitor. F,elix; da Rosa.
Manuel, rescêncio e João Corrêa dos
Santos, e Maximian.o Custódio Corrêa.

O primeiro, como incurso nos arts.
303, 134

..
e 377 do Código Penal da

República; o segundo, �o art. 270,
·parág. 2', combinado com o parág.
2' do art. 273, do Ínesmo Código, e

ós outros cinco, . como incursos, no
art. 294, parag. 2', tambem do cita
do Códig'o.

MAX GOR�ANNS - Esteve nes
·ta cidade o sr. Max Gormanns, aca-,
tado intendente distrital de' Santa
<Cruz.

:!_�
'"

JOÃO ARRUDA PACHECO - De
SãíIJ)oão, onde exerce as funções de

'�p'�Vão distrital vitalício, esteve nes

tp eldade, dando-nos o prazer de
sua visita, o sr. João Arruda Pa-
,{;heco.

.

SERAFIM RIBAS SOBRINHO -

-Vinclo de Curitiba, acha�se nesta ci- Autos crim(!s
(jade, onde, fixou residência, o sr,

I SUbir.a
m para o Egrégio SuperiorSerafim Rj9a� So1?r!!1b9. Tribunal de Justiça do EstaQ_o os au-

- . tos crimp.s, em que são:Autora - A
Diversões Justiça Púpliéa, ?esta comarca - e

,� Acusados "'7 Llbll10 dos Santos Pa-
CINE TEATRO PALACIO checo Maria Conceição da Cruz e

:�EM NOVIDADE NO FRONT Fredo'uno, José e Durval Vieira dos

(Im Westen Nichts _ Neues) Anjos.

"

e
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Araceli Rodrigues, i o, lugar com
279 pontos; Diva .c, de Oliveira, 20.
lugar com 267 pontos..Heverzira For,
te, 30, lugar com ,452 pontos; Jandira
Capriglioni, 40, l� êOll� 252 pontos;
Mercedes Banach, 50, lugar com 247
pontos; Sueí\.j SeI.b.".�l:), .:io?lugar com
247 pontos; Zaíde Amaral, 60, lugar
com 246 PCJiltos(Nadir Costa, 70: lu
gar com 23�;. pr,wtos; �dith

,

Melo,
80, lugar com 225 ,pon�os' NaIr AI
meida, 90, ll,\gar cccfif' 222 pontos;
Aurora na ::;\lva, lO, lugar com 219
pontos; A1i1ã�\ A.s�is, 11, lugar 201

pontos.

R�gisto�-se, -no dia 6 do corrente,
na linha da São Paulo - Rio Gran
de, e entre as Estações de Retorci
da e Hansa, um lamentavel desas-
'h'e ferroviário.

'

Reún�ram-se, no dIa 5 do mês Transitava por essa linha o trem
çorrente, os membros do Directór.io' expresso P 11. que, vindo de Porto
Central do Partido Liberal Catari- União, se dirigia para São Francis_'
nens«t, afim de tra,tarem de assunto co.

'

�rgente. " , ,Em determinado I;'onto, próxim? a

Estação de RetorcIda, a locomohva
Décorreu na maiõr cordialidade' a tombou fragorusamente, com toda a

homenagem prestada, em Florianó- composição, excepto o carro de 1 a.

polis, ao tenente Frederico -Drum· classe, resultando, daí á morte do,
mond, recem-nomeado comandante primeiro fo�ista de nome Antonio '

do Forte Marechal' Luz, em São Borba,
Francisco. ,

Devido a êss,e desastr,e, o trem
Essa homenag�m, que c;:oosistiu que devia chegar a JtJinviJe ás 20,

num lauto almoço, se dectIvou 110 horas, só cQegou ás 3,30 do dia ime-
Restaurante Cruzeiro do Sul, onde mediato. ,

compareceram, o representante do Foram. suspensas no dia 7 do
fir. general Interventor, secretários correnfe, as obras da drogagem do

,

de E'stado, oficiais do Exército, da Rio' Cachoeira.
,.

. Marinha e Força' Pública, autorida- Concluiram-re os serViços, até o

, '

des federais, estaduais e' municipais ,Bucan;in, tendo-se, nesse Impulso,
e crescida número de amigos do ho- \:onrlUldo o corte do ��rro do Onro
Illt'nageado. ,até o porto do Bucarem, o que re-

,

Oferecendo o almoço, falou o te- preser.ta" sem dúvida, grande van

Dt'lnte Gentil Barhato, que produziu tagt>m para a navegação.
elegante discurso. Infel�zmt>llt�, por f�lta de verba,
O sr. t"nente 'Drtlmmond. em hela não fOI aberta a bacli:', que era do

01 ação, ,(1gr:ldeceu lA hf>rncpm:rem e I proiecto, defronte aq\.ilele porto,

\ ,

Celebrou-se, no dia 5 do corrente,
'!lia catedral metropolitana de Floria
'\\�polis, missa em intenção 8 alma
do finado capitão Nereu Guerra,
�ssaS!linado há pou<:o em Recife.
o acto religioso esteve bastante

éConc{lrrido, nota:Jdo-se a prese,nça
do dr. Nelson Guernt, irmão do
malogrado militar, autoridades e
orescido numero de fiéis.

f Pela instrução
Grupo Escolar Prof,

Órgão independente Balduino Cardoso
Com li presença dos srs, drs. Ed-, EXAMESiIIlundo Moreira, Heitor Salomé Pe-

reira, Zulmiro Soncini, �. Wan�er- Ano. I Porto, União, 14 de novembro de 1931 'N li m . 23 Do sr, Professor Ant(Jllioley -júnior, Abelardo Luz, Heitor- Gasparelo, digno director rl(iBlum, Gercino Tavares da Cunha
G E C 1 Pr f B IMelo, Fernando M. Vieira, Euclides rupo s' Q ar

.
o .

« a dUi,
���ç�i��r��IViNe�ê�ucíl�!��r06t�� i�r;:��;�;td��taJe�s:n::a���:ri��� IRs nossas Industrias Terras, que voltem no ��i�!r��íscY��� recebemos o Se,

d'Eça e Bayer Filhó, realizou-se, e por um Brasl��a,,�r. domínio do Estado «Porto Uniãov t t de üovelll,domingo passado,' em Ftorianópolis,
C

.

OI" b d 1931 S Di tuma reunião dos advogados de San- De Blumenôu -: erve:jaflã Oflél- ro e, • r. rec or o
ta Catarina, para Í) fim de .se orga- Por decretos recentes do sr. jornal «O Comércio». Nesta,
nizar, neste Estado, o Instituto dos

, '" .

,
_ ,general interventor, foram da. Tenho o imenso pt'azer deAdvogados, Estreou, em Blumenau, nos prí- ,Tl'vemos a satisfação de v�- claradas nulas, e de nenhum vos convidar pata assistir aosC D I d d I tituto da melros dias do corrente mês, o con- t t d 1 t b Iorno . e ega o o ns I

d SI ar. es em".0, e, ar es a e

eCl-j eíei to , as- seguintes conces- exames finais' deste estabele'Ordem dos Advogados, no Rio
.
de sagrado artista Conde de Richmon,

't d d
o

Ianeíro, falou o dr, Edmundo Mo- que obteve grande êxito, nos traba- men o, em las ,a semana sões de terras, feitas pelo Es- cimento, os quais terão iníciofeira que explicou o fim da reunião, lhos .apresentados. , corrente; a Co�vl,te, do seu tado, ao sr. Oto Bayer, cujos ii 16 do corrente mês, e bem'A directoriã provisória do Insti- , esforçado proprietário, sr, A- respectivos títulos foram man- como todos os trabalhos et t fico o stituida de dois mern F'oi exonerado, a pedido, do car- d lfo C eu o I U c n ,-

o ,z ,

rnay.
. dados cancelar, revertendo, festas do presente ano lectivobros - um presidente e um secre- go de Presidente da Junt� ?� Alis-

D t t O as,tário, cargos esses que serão exer- tamento MI!ltar, no Municipii de a VISI a, r, uxemo� a m � assim, e "desde já, essas ter- O vosso' comparecimentocidos pelos drs. Edmundo Moreira Blurnenau, o sr, Antonio Cândido agradavel das nnpressoes.pors ras ao domínio do Estado: 'muito agradará aos que traba'o Euclides de Mesquita, respectiva- de Figueiredo, que foi substituído, pUd,emos observar demorada- No lugar 'Mãe Luísa, em A- lham neste templo, e, de,sde'

t 'naquele cargo, pelo sr. Reinaldo t rd Imen e,
Siebert.

men e a o, en�, o, ass;-elO e a
raranguá; uma área, com já, Iicarvosei agradecido,

No mesmo dia, realizou-se, na sa- -«»- escrupulo�a ,fab.ncaçao
.

dos 1,049.200 metros quadrados; Sem outros motivos, rei!e'
la do Cine Palace, a eleição da Rái- D, ,e Lequne pr<?du�os Já, v,Itonosos d� Cer-

um lote urbano', na séde do rovos os meus protestos dinharlos estudantes catarinerises.
.

' V,ejana. ,Glor:a" que, veio a,s- município de Itaiópolis, com .alta estima e distinta con�\Venceu o interessante pleito a Assumiu o cargo de Administra- s,lm, aumentar? cabe,daI do 9,095 metros" quadrados; deração. _.senhorinha Isabel Leal,'que obteve d d M d R d .., E t d d t d t I
-or a 1 esa e en as "o s a o, nosso ca as ro ln u,s na. , nesse' mesrnoJrrrunir-ípio, no Cordeais saudações.>�90. votos. ,.' em Laguna, o sr. Dante Natividade, O Ad lf C s-Foram lambem votadas às senho-

que alí já exerceu, há tempos, ,Igual _sr,. o () zernay qJ�
-

lugar São João do Mirador,rinhas Zélia Fernandes, Irene Silva, cargo,
' trou-nos com a sua prove:bl�l uma área com "1.041,569 me- Colégio Santos AnjosNair Wendhausen, Tolanda Konder,

, lh,aneza" toda, s as" depender1_c, J- tros quadrados; em Matão daA coroação da primeira Rainha, N idê d f cêutic sr d b Ih d .. "'_' Lugares obtidos, no mes de OU\�.a resi encia o arma e I o . as .0, s,eu em dpar,e a ,o es,- Piedade, 11.0 município de Ca- bro findo,dos Estudantes está marcada para Antonio Medeiros, efectuou-se, no bel t t fbreve, e será feita solenemente, dia 25do mês findo, a entronização ta] eiecimen O e, esta sa IS el- noinhas, .uma=área de 884,805' EscolaNorrnal equiparad,'

da imagem 'do Sagrado Coração de to com, a acolhida que dos metros quadrados e em S,ereia, III anoReuniu-se, no dia 5 do corrente,J'
.

seus produtos tem dado o
{, Conselho Superior/da Liga Náuti-

esus. '

... ,,' 'no mesmo município, uma á-O acto, que foi solene, teve a n0SSO comercioca de Santa Catarina; afim de rece- comparência- de grande número -de 'A t I t' t
-

I'
rea de 820.162 metros quadra-ber as inscrições das equipes, dos pessoaS; das relações da familia Me. "� ua men e .es�?

.

�nça- dos.' .'_
nossos clubes náuticos; 'para as re-' deiros, [notando-se ,ta!TIberr. os re- das �o ,mercado ,a_� seguintes

.

Oportunamente.. p Governogatas de 15 de novemb�o, presentantt;s de «A Clda�e», «o AI· marc�s de: �erve]a .

" regularizará a situação dosbor», «A Luz» e «A Razao», "' Centenal'ZO Culmback ror- ,

,
.

.Pelo sr, Chefe de Polícia, foi mui· Após a ceremônia rehgiosa, roi o-:t ,'z'< 'ld I" e erand'o o portad'ore�' de tItulos �e com-
tada a Empresa do Cipe Teatro Va- ferecido aos presentes lauta mesét U, fl, e. ea!, sp , pra e venda de áreas compre-riedades, pela razão de ter aquela de finos doces e licores, ' act}.vo llldu�t��é\hsta desenvol- endida;5-héÍS aludida:s conces-substituidcl, sem aviso prévio, parte S a act v dad dando ao'

d -. ver u, ' 1 1 e, sões, -,,"
"

de um programa anuncIa o.
Transcorre?, nO,d�a 1: do corren- consumo público outros pro-

'

De sua viag'em ao interior do Es, t�" a data am:>resapa do sr. Pom- dutos co'mo ,estes de exce-pllIo Bento, digno agente do LIoyp- "

,

'.'

Es'trada,tado, r�gressou a Florianópolis
-

o Brasileiro, em Laguna, e figura de .len t� paladar.
"

.

.

sr. dr, Manuel Pedro Silveira, ilus- real valor.no meio social daquela Folgamos, ,em regIstar este'1., 5
'I'

tre secretário do Interior e Justiça, 'ddr, C' J o· � O
I Ba rr'a' ca- o II ano

. S. s., qne viaJ'cu por v,ia terrestre,
'Cl a e Sl1 ma, nota, e dese] Imos ao sr. zer�"

'

't.:I'" ,

,
,

"t f I' 'd d
J.

Nayá Gonzaga, lo, lugar com 269foi recebido por' cresc, ido numero ,de F'esteJ'ou, no dI'a 3 do corrente, ,o nay mm as. e lCI .

a e�. ,

I..

puntos; Azizi ,Yared, 20, ugar comamigos e admiradorés, 25 aniversário ·de ,seu feliz consór- • � ...-
'

O' t 'h
,-

d 'd't 251 pontos; Nina Smola Cuts, 30,lu-O dr, Manuel, Pedro reassumiu no cio o ,distinto casal silé Ulisséa. «R"enovação» IS nuUleao,' e cre 10 gar C9m 244 pontos; Herondina Rie,dia 4 �s funções' do s,eu alto cargo. 'Por essa razão, foram o sr. Silo '�enberg, 40, lugar com 239 won/os,:
e, sua e:X;ma, e'sposa muito felicitados. Circu,lou,' -ho dia: 31 do. mes

.

Do S.r. Lufs'-:Sirnões Lopes 'Honor-ia Souza, 50, lugar com 'l�1
-(<;,- .'

d· d' d F1'lho,' Ofl'c1'al de .Ga15inete cio p6nt(lS; Laura Mazurechen, 60,lugar
D li

- , tm (l, O segun O numero o
com 227 pontol'!; Ignez Braga,70,lu-e ôJôl mensário Reno'vação, que; Chefe do Govêrno PlOvisório
gar com 223 pontos,

Faleceu afogado, em Itajaí, o la- sob a inteligente direcção dos da República,' recebeu o sr. I ano
vrador de nome João Adriano, que nossos ilustrados confrades, Antíoto P�reira, Prefeito dês- Maria Amin, 10, lugar com 201
residia nos Machados, srs. Genésio Paz e Alberto df' te Município, o ,seguil1te tele- pontos; Maria Franco Melo, 2o, lu-

Em sua edição do dia 4 do cor- O infeliz, que fôra àquela cidade Castro, soe t>dita em Florianó- gramal '

gar com )'9g,.'\.�.QQtos; Déllva de Oh,
rente, o c,onceituado vespertino «O veader alguns produtos de sua ,lã-

polis. «Palacio Catete -'Rio. An- veira, 30"lugar com 197 pontos; Er,
Estado" publl'ca larg'a entrevista., V0ura,-- voltava para casa, quando a nestl'na Forte 40 lugar com 189 pon,C I b 'tíoco Pereira. ,Prefeito - P. "

"

&que lhe concedeu o afamado pro- traiçoeira morte o surpreendeu, em O a oraram nesse n�mero, ,tos; Iracema França, -40. lugal��,o)ll:,lessor Mozart, o qual passou. por viagem.
.

,

além doutros literatos de no- União. Em resposta VOS$O te- 18..1 pontos. ""I fiFlorianópolis, com destino ao inte- O corpo de AdrianQ foi encontra-
meadél, os nossos <úmterrâneos legrama, senhor Chefe Govêr- _ ,

'fior deste Lstado. do nas imeJiações <�la Barra do Río.
desembargador José Boiteux, no 'Provisório, comun'lco. Mi- Curso ComplementarNessa entrevista, o professor Mo- -

I'
,

zart fez referêI;lci�s a diversas cu- Passou por Itaja�, �m um, dos va- dr. Oton d'Eça, professor 0- nistério, Viaçâo já 80 1CltOU Ir ano
ras por s, s, realn:adas em Palmas" pores da CompanhIa Cost<ura, o fa- dilon Fernandes, maestro AI- Tribunal Contas distribuição Esther AJnim, lo, lugar com 294-
Quando foi da sua recente viagema migerado professor Mozart. varo Sousa, Osvaldo Melo, crédito 'p�1gamen to serviços pontos; I1ze' Bõhme, 20, lugar com
-esta região. Noticiando a passagem dessa co-

Nic,oláu Nahas e TraI'ano. Mar- e§trada São João _ Barracão. 274 pontos; Ilzá Griebeler 30, lugarnhecida personalidade, pela encanta-
S

- com 272 pontos; Ignez ,L?na, 40. ,!udora terra de Lauro Müller, «O Fa- garida. Atenciosas audaçoes.»
gar ('om 270 pontos; SIlvlO ForvlIle"

rol» teve as s�guintes palavras,: �--�;;;:;;:::;:===:=:;:==;;;::;=;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=.;-;--- 50, lugar com 267 �ontos; Odete
,

cPassou domingo, por esta cidade, Khury, 60\ lugar com 263 ponto_S:viajante de um Yap0r, d<l Costeira, o Guilherme Canale 70, lugar com 2�
famos@profe!ls:')rMozart,charlatão Vera-o' �.' • ,di-as, espllnd'Rra�Dt!I .'. III '(·-C. P). pontos' Guaracy Vieira,80, lugarde que ha temp�s tanto se ocupou " a &fi QJ com 256 pontos; Helena. Gomes, 9.. ,

a imprepsa do paie,!t
'

lugar com 240 pontos; Zailda Ferel-
-c»- , '..

rlil, lO, lugar com 239 pont(ls; He-

'0' Jo,'nyile VÓS qué andais na moda, senhoritas" loisa Corrêa, lI, lugaI;: com 223 po�"
E passeais á noite,' no. jardim,. tos' Nicia Assis, 12, lugar com 221

'po�tos; Albertina Dias, 13, �U!ijjlCom tal vestido novo, soi$ catitas, com '129 pontos'; Archimeües Vlelfói.

E ficais lindas, vos trajando assim!.., 14, lugar com 126 pontos,
I aDO

Venus modernas, que sois tão. forn10sas Ivete Mazali, lo, lugar CO,111 Wi,

pantos; Lu('ia Kroetz, 20: lug-ar co�
Sois creélturas quasi sobre humanas(" 268 pontos; Vera Malschl,tzkl, 30, la·

C t'd h' "d'e a gar com 224 pontos� HIlda Cod�-
omprae ves 1 OS C lCS; COr: .

-:ros' s,
gnone,40. lugar cum 223 pontos;

Nas ,'elebres CASAS PERNAMBUCANAS, Maria Ar';lujo, 50. lugar com 22�,
pontos; Relllaldo Brunese, 60, l,ug.·

E ficareis, por certo, mais',faceiras,J cam 196 pontos' Lucila RosetJ,70.
lugar com 193 pontos; Lídia Senf(.

Conquistareis mil jovens coràções" '80. -lugar com 181 pontos.
Meigas morenas, lindas feiticeiras ,

, Dignas [ohl' sim, de nossas ovações! Exposição de Trabalhos
As ,'Reverendíssimas Irmães

é' vinde todas, 10ira�;' '<e rooren,as, do Colégi,) Santos Anjos ,C�fl�Vinde garbosas, joviais, uf.anas,
<

..' _. vidam, pór nosso interme�lo�
,Vinde travessas e gentis pequenas"

. .
â população 'desta e?a clda

V CASAS PERNAMBUCANAS' 'de de União da Vitõna, para.' :' isitar as
'

',', , ':
" .

visitarem a Exposição de Tra'

A ��C05�S ·Pernarrlbuca.nas», eslócom ,
b,alhosi@s alunos' do mesmo

·lindo sortimento paro verão ôo's C<ié����rid�f�E�p{)SiÇã(} est��,

melhores preços da' fabriéa., �� ������t�O����S 22,23 e 2
,

I,
. , ,', ti Só na tipa•.

mpressas! -de O Comérci'

Rfrluis'do Estada
'Nnticiás �e florianópolis

o COMÉRCIO

Da grave enfermidade que o le
vou ao leito, aclia-se, felizmente, em
franca convalecencia,o ,sr. dr. Aqui
les Wedekin dos Santos, cirurgião
dentista, e, uma das figuras de maior
fl!lêvo na socida�e florianopolense.

Viajou ao RIO de Janeiro o dr.
Neri Kurtz, Chefe de Policia do Es
tado.
DuraJlte a ausência de s. 8" res

lfionderá pela chefia o sr. oapitão
1oão Cândo, D�legado au::r:.iliar.

Um séria desastre de trem

União 'da Vitória Rua Visconde de

.® Zr,_,,_ ...;., """"" ........,(_.1_-_4_) i:z'l
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