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MINISTRO LlIDOLFOI oMinisterio da FallldaeULOR ----' odI,seorso do sr. J~ê r-farlit,1VJlIja.. UIIA PELAl '~ECI.AR,Ç<)ES:NOTA FORNECIDA
!ler ao Ú'ansmlftl' a páSta âosr. ' SECRETARIA D'J CATETE OOES

"Wdo .t. ..__.._ RIO, 17 {aereo)-A se·
Osv... íU........ ' ' , cretarla do palaclo do Cale-: 

te forneceu á imprensa a! I{io 17 
A carta do sr. GeiuDo Vergo. 00 _In..... segulnle nota: 'qua~do (j 

tro, delDls.lonorl... , "Abrindo..se com a renun", lelrose 
Ilio, li (aereo) Ao (nmsmi'lcom "saldode H.40~:178,()u{), ;18 do dr, Laudo de Cumar.. ' te do 

tír (lO dr. Osvaldo Aranha a ao qual j{, untes me referi. go, O caso da $üa ~ulostllUl'''· in!••..,,,,,.,!r. 
pasl.u da fazendu O sr. José As compras do slock de çàu na interveatorta d~ São I obre 
Mana \\'hitnker pronunciou o' café ,'onti11l",m " ser feitas Paulo, na .mp'lSS blltd.de de ~. t o 
segl!!Ule dJscurso:. ,. pOr cont,a do govt·rnú. federal. dts na!" de momentJ: 15 ~, o 

«E com prazer e tranqmh.. AlI: <HIUI foram atendidas com g , '. ,:tm MStor 
dade que pusso ,\5 suas mãos um credito ~le 1,50.000:000$000, nome cI\'ll, t!m C?ndlf;~eS 
fortes, a pasta da Fazenda, auerto no B;UlCO do B".sil. c de desempe~har sallsfatofla' 
nes~ mo~ento .de 'p;rturba- epm as operaçôcs do cmprl~s- mente o r~ft:!l'!do cargo, O t "ção 
Ililçt,-eS UD1verSaIs. SetHi pre~ tuno ~Ic X. 1.350J.lOO ~ da troca govêrno prüvlsorio nomeou d

U1 
d 

tCI't(,'UQ. dizer. no fn~el.o, que d? tn~o Jl?T f:af\'. A.lI~lptlrtan~ IIltervcntor O coronel Ma- o e ....".""",, ••v 
CUrnl}fl o meu dever. o dever, ela da prnnclfU [OI 1I1tcgr.al. , o de Sl.o 

neste ~tinistcrio, {~ tão ~\ml}10 mente aplícadn naqucie firn. noel ~\tlbelo, elt!mento de nado bem. 


•• e (;io e;xigcnle (IU~ eu nãocn- com {!xccpç,io das prcstlu;fH!S tra1içoesrevoluctonarase de acrescentar ue 

No ~V1!l.0 Rtaclmelo, co,!!",r... el11 n~lIlh"s forç". men.ais de 4.511J,OOO:';OOO que r~conh chIas quall<lad<s mo· com esse ias 


110 Sindicato Condor, pas me.~s de CUm!)~I!'O, com. n se fazem tortos Os meze. no ralS, até lhe ser posslvel um i iI' (l' . . I 

sou hoje pelo nosso por- ehclencmque eXigem aS CIr' Banco tio Estadu, em paga- exame mais cuidajoso e S gn Ica que o assuno 

', d 11 Col t'lImstancJ~\s; mas IlOSSO. ao mCllto dn parte que lhe cabe d" . . -" me interesse. Ap~ma$ o 'rtteu 

to! ? sr, LIn o o Ilf, menos. "hrmur que tentei fa· no preço do c..ft' '1 ue serviu ama urecld<;> da SlI:.IlIÇlIO '. interesse é relativo, Como 

mll!lstro do Tr'!-balho. 7.e l~ e,!m boa vontade" sem de bas, a t,,1 opera,,,o, Essa. nouel" era depOIS sabe, está sub~tltulndo· inte~ 

, Após .uma vlagE'm de h~slt",ocs e sem tranSl!(en· (~,"I!ltO I. !rOCH do G.f,; I',or dstr bUlda pelo Dop. r"namenle O sr Laudo de
IIDspecção ao norte do ClltS. 	 ttlgo~ Ja cstao re(~clml-tls reis '- C . 
país. vai ao ~lo Grande .Entregu uma situação, se' 15,591:11<$1160. Cum o pago' CHEfES DE "ERVlçO, EM SAO amargo, o coronel·, Manoel 
o <lminente homem publi. ''''0 Jl:ospera, em todo caso mento do vulor do. conheci· PAULO, QUE SE EXONERAM Rabelo. meu substituto 


, I' d' regulnrrzada e tmn'lutla, pelo menlos prolltus )lura entre!l". São pc. 10 17 (aereo) comando da 

co Ina.ugurar a 1 no la menos sob o ponto de vista essa importancla l'1(>var~se..": ' ail l _ - Dai o n;;eu

20 do corrente uma ex- do Tesouro--scm compromis- esta sellUtua a !U.c);{1:t)~a$a2n.\~,;Idd a mothf,caçao que $0.. t do' 

posição agricola" indus- 50S acrescidos. sem qualquer Providenciei par:! tlUt: t(HI(,~ treu u g,l' êrno do Estado, o o meu 

tlial e pastoril. ?um!!lltO; tmnbem! nH mnssu os rct~ebimcntos iícm3sem crc~ s Ikitan.m suas demi~sões dato que fOr .. 


lnteligencia clarlf e mleh,rncnte excessiva de n,.. di(;,dos em eonlH especial no d's C 'rgo. qu~ "inh~m (leu- c~efe do Governo 

construtora o ministro 50 JMpel moeda, , Ban..o do BraSil, "hm de "('n, pa:1do os d"elores da Fa- ns. Quanto aos nome~ 

., o on;nmenlo ~s1<~ sendo e- derem. em primeIro Jogar, ao • tll- ' ií.'\' , vados ao govêrno s!o 
do Trabalho tem se te· xeculado com frdelrdade, !le pa~amento das promissori"s cu ," e • de "adlclOa. do 'á d'vul lidos elos 

velado uma das melho- um ml?do g-era)t 'posso diz.er do Tesouro 1'<1('"01111. emilitlas S :rv Çü S !IHtano t' ao ,que 1 1 g P 

ras e mais eficientes or- que. !,ao ha derimt, porque o e descont"'!;", <'111 anlr;('ip'" P ,rec.', o d.' fbJ( da lnstru.. Inle,rrogado se a e§~olha 

ganizações de estadista verlhcado na despesa em. p.a· ,ão (\"5 presta,';", rias ,.",,- çã" 1'(IJ:ica, CUia dem:%ão recairia num demol;ratico, o 

d R br pel I'Cf!! de antes d. revlsao das ,io trigo. afim de ,"cde· !lã" f 'I a'nó' e.",jj(mada, general G6es Monteiro res

a nova epu lCa.. de filHO e c compensadopelo rar as f'umpras (hl :;tock do pondeu: 

A bordo, foi s, exa, saldo da arretada,ào ouro, cdfé. A imporluneia dessas -- --Tal E' I I 


cumprimentado pelo sr. c?l1forme Se vi' no b~lalleete ; de ~,{)oO:OO $. A LAVOURA c A Por.!TIOA - vez.. posS ve , 

general Interventor que atnda ontem publrcado,a!'!icadas na, COMPROMISSO DE TRES CHEFES sr. Marr~y. Junior, ,que 

se fez acompanhar de ,O Saldo da bal.n~:a comer· ' REVOLUCIONARIOS está, vem colaborar na 


' I I d b' t daI fOI até :11 de outubro de 	 São Paulo 17 (aereo) - IlIção do rroblema 
seu of le 8 e ga me e, ;,: 16,89I,OOO,.A tesourariu,pra. Dcst~ operação calculo que Ao Iniciar s~ a reunião ho- adeantar que nada' 

sr. eJeto Barretot e pelo tlcamente. nua tem diVidas a () gov~!rnú tenha a reeelJer • ' • A. 

dr Nerêu ~aUlOS, presl- p"gar, exccpto ainda alguns ainda de 150,OOO:'1QOiOlIO, des' le, em prúsegulmeOlo dos da delinltlvamen", aSioenltado.I su!lJlXleteu 

dentll do Diretorio Cen. cOI11I>fomissos oriundos da tinados igu~lmen!c ,{''1uela trabalhos de ontem' da Fe- Tudo, entretanto, 

traI do Partido Liberalleo''!I"a de cU"'ào, os <tuois mesma COJOllfu, sendo oportu' deraçao de, Associações solvIdo a contento,

C t . d' testa0 em gmnde parte pHgÔS no. neste i)Onto, '~xpht'ar {Jue. de Lavradúr~'s n conJ;res- de curto prAzo~ 


a arln~ns.e e Ire or e stÍ Ilf~~ o foram totalm<;nte s~ t· t'erto que as proporçúcs $ISta Flavio R~driguc, pc:diu A respeito da reunião 

deste dtarlo. 	 pelas dlhcul<1",les conhecalas g'!la~tes.'a. daquela troca de' , I' , d '1 ' H I ~ do mercaúo camhi'll. tcrmmaram u alta universal.a pa av,a para e~ arar que Amel'lca ote, de que 

- O :saldo em caixa era. no Slt- do pre(.'o do trigol dos ~cus c- ontem, apos a grande as- senhores me falam-

Continua em vigor o Ilado, isto é: ante,ontem, de leitos, licoo e,..etuado " nos: sembléa, os prmclpals lea- gulu O general - n~o 

ac6rdo ortógrafioo ri'i~ 4.4'13:755"',,3U. " '.. so y",~, onde ", I"e,~o da, !,"r., ders d. !.voura reuniranr·s~ sa de um equivoco. Fui 

Xo B.mco ou Br~.s!l 11.1\ ta nh.. flUO p,ode:" ser elt:~~ldo em conferencia c 1m os ires curado por alguns 
Rio, 17 (ae~eo)- Entre~ ~t:,i~ i~~~g:;;}:~;5S~O~~n~e~~U~~~: E~I~o~~~~~í~~\[~IC)(:~~~~tr~~~~:ri~~~ chefes revoluc onarfos Mi· que ~e fo.ram 


vistado pela Imprensa, o lar, "inda" saldo de , , .. trásim, que o gOI'érno não esl:' gud Costa, Joãu Alberto e agresao Violenta e 

pr()fessor Fernando Ma- .J.J.4<K1:0UOSOOO, da conhlr ospc· conlO sc tem dito. "111 Htmzu ,\lendüllça Lima, para toma- levada a efeito, em 

j.!.il];ifles declarou que to- da~ ti que adeulltc me reiiro, ~'?m os }J(:gamentos de. ('uil\ rem aH,uje perante o impor- lo) amigos do sr~ 

(:t.~ O~ boatos em tornQ "-m Londres, o nosso saldo ,I odu, () car4' compfiHlo hH !m).!;H tame p,0blema da inlerven- de contra um 

til) acordo ortografico era. em 9 de Ho\"embro, de .t Imedtatumente. As n~dama~ '. E d d t to I' , I 
~ .. • .5(,,115. .Acrescentando-se ~ (:ões sÜo. QU 1'(.10 menOS. SÚ~ tona oeste sta 0, ten 0.0 e o leia. o 

-\,f1,~hzeram·se por SI pro- 150.000 remetidas rccentemen mente devIam ser; ('ontru alen· aqueles chefi!s mmtares as- pilão OteIo 

t'il'~OS. ' te, o saldo será elevado a ~ tidão das compras e n~lIlca sumido compromisso de. violentissimn, 


A proposUo, mostrou o 20ó,715, e ",ta som:. é sufieie,,- I:O:Jtra a Icntíd"o dos pa~Hl11en· honra com a lavoura de en-! O coronel &abeto, conU.. 
(' 	 ~eguinte telegrama 9,ue ~~u;!i~r~o~;(;~~:;;rss~~Sat~~O~ri~~ 10': , • vidarem todo> os.esforços riuarà na interventoria p~u- mtlni<cip,io. 

!"eCebera do escl'ltor do correntef ano, Tais compro. ~~glll1do .nfnrmaçoe~. <I\le para ,que O futuro m~erven- lista, por mais .alguns dIas. _________ 
Julio Dantas: mi..os súo os decorrentes do rece" h:1o (~Ieíone., ale s?b!,' lor~este ,~!ado ~cla um até que o governo federal 

.De~minto formalmente ac~rdo do. te~ceíro funáino., ~.~7;.'ik:''': "saio, ,:o~!pra~"s paubsta CIvil, possivelmente resolva o problema e 

a inexplicavel noticia de CUja'; negoc",çues posso c~n.l' um dispe~df~" t~~,1 c;t!' com lavrador, sem ligaçõ~s par- se. nomear o novo interven· 


't'l' encl'a A Aca.. derar ,"rrlualmeJ1le concll1ldas 37047"1'--/;; , , " 'tidarias declarações essas tor,
d eSlJ? e 19 , . com os credores mglelcs ,c ame~ " :>,.., ~, 000. '. • 

demla mantem o glOriO' rieanos, Com os credores Irau.. A siluaçfto de cambio, se que loram recebidas com ~ ao escolhido, 

80 e fraternal acordo com cezes. hn <:tlguns pontOS a.inda nüo i' de sacíedade é aO me~ aplau;lios pela numerosa as- cer,o~, serão dadas 

a Academia Brasileira, 	 "reguh.r, sohretudo ni parte nos. de rolati"o de~ar~go. slSlencia que . enchia tO,das as ~arant;!ls pelas


relerenle aos chamados e~· O Bmu:o do Brasil, desde /15 dependencl8S do ul1!mo região militar sob 

w _  1}~SllmO~ .de Haya, mas nao I- de üutulJro at(o 14 do corren· andar do Palacio do Cafe. comando, 

OI pcrdloo o retardamento te, distribuiu do cambio que I ____________~-----...

• rasU - Alemanha que isto c.u,ou. porque" H· comprou, .\: 4..131.579. I' 	 , . 
quida(;ào deste caso desagm~ A"- " Carlado sr.. Getulio ganização administrativa e fi.. 

O sr. dr. RudoU Pam- du\"c! reg~larlza uma diviclll cotaç',to de ll?SSd, moeda ac:t ex-ministro da nanceiru deixada pelo ijovêr.. 
. 1 aI - vennda e Incomoda. com gran- m~lhorou nos mercados estran- Fazenda no passado-consequencla del"'"'"'"<v~,

perrlen, c~nsu '0 emao de nmtagetn para il consoU- ge",iros. cllnse.ry~ndo-se, entre' .. graves desacertos e da teimo-

ne~ta capItal, oi ....re~eu- daf;i"\(1 do nosso cn:dito no ex~ n ~: sem .arbhcw, na 1!1<!s!IUl Ao dr. J?sé .Mana 'Vhlta- SÜl em manter um plano de 

nos um exemplar do lIvro '(erior, taXtl do dJ~ em que se ImCIOU Iter, () sr. Gctuho V~rg-as es- estabilização inteiramente fu

«Brasil-Alemanha».dt: au No Banco do Bn:sl1 tem o o monopoho. c!~veu ontem a s('"gumte car- lho-com o pais sem credito 

tona do capitão AmIlcar Tesouro. ainda, o saldo de t !,s.touõccrt?de <Iud,se "ccn· la~Hio !( de novemb de e o Tesouro assoberbado de 

,Salgado dos Santo~t 80- S68.lj?O. " ~" ;- sV~~I;:;as aq~~ ~elholri~~?(~: }931. t • TO divida~ ~ comp'romissos, tudo 

cio efetivo dos Institutos QU<llalC! file_mos ti s~spensao "t I -TUustre e!)rezado amigo dou- ac~e.sc~do em ,!,lrtude do
.: da wnortlz<:u:ao (h diVida ex- agora t. p.m~cem e~ ldentcs, c ., qmhbno mundml a tarefa 7' 

Historico-Geograuco do tcrn'l. I) g~v('rn~ promel~u que o ~lOSS() paíS poder~1 afi~ tor J~scMa:m \~illtn1er'--fom vos coube foi. re~lmente, 
Pará. e do Amazonas, co!,' 9uc de}lM.i.l~ri;:. c~ pnpel~ a~ !~~kr~gl~~md~ t:~~s v::;S:~ei~~: ~~;~d~r ~'le:.t~:o:~~t p~J~a~ od~ midavel. 

nte dos da Bala ~.mport~';c:~s cor!cspo"n~enle~ situação, demíssiio, formulado irrevoga~ PUl~e! de pérto, cQnhec~r cle,:oerie"ci:a,
8a.nto e. das ,.lS {lre~t.u;ues n<!O pagas, !~ velmenle, aprcctar a vOSSa capncldadv 
de geografia es~a vron:e~~sa, deseJo CO!\51~ • Com (~stas palavras de con- Duranle o periot1o de um l<1cnica c a vossu visão de !i

do Rio e da de ciencias, gJ~~I.l-? f01 IH.dTente Cllm8·nd~, h!1 nça. sau~? a v. ex., sr. mi- ano. em (Iue exercestes {) nancistn. A par da competen~ltcst"nnl,nn,.f"'{()S; 
e Cam i ... ;::\J~lIn?o no banco do 3ras~1 mslro da tl~az,!=nd<l, auguran4 cargo de ministro da FilzenA cia demonstmda no exercido 

letras e artas d P ~t {~~t<1 de ~U?t~s de Amortl- (lQ~1he uma fehz e fecunda ad~ da, enfrentando 11 situa1;üo do cnrgOt sohresai<un (l ('x('e~ 
nas. zaçau da ,.DJvtda Externa" rnint;,;trw;ãoll-. chao'tica decorrente dn desor- lenda das VOSSas (lUulidaJes pc:,so,al,:=tWllmo 

MUTILADO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Brasil-Alemanha�.dt
http:1I1tcgr.al
http:blltd.de


------------------REPUBUCA-FlorianopoUs, quarta-feira 18 de novembro del931 

I~A........,.P~.,_a_r_a_,i~,b __............... 	 u........;ç:....",·ã_o \br:~:r~~~~~~~~i
........a~~e a".........R~."~~=Y=O_~........... 

de 24 de Outuhro, nesta Vila...'e t u r o i/ • 	 Ao amanhecer. n populaç..lo. ~ ",...... ,,:,"" ' U . loi despertada por21 rojões. 

. 	 A's 10 horas 101 celebrada pefi O b 
lo rvmo. VigHrjO~ missa eam~ 
pai, em freute li :\Intrll,f el11' 
ação de graças pela passagem
do aniversario da vitdriu daosta á carta do ex ... re side nt e revotuçt10 e em sufragío dos 
que morreram na lUla~ é a que
assistiram as autoridades lo~AI 	v ar o de Carvalho cilis, as escolas estaduais e 
muniCipais e grande massa de 

~ sr. Rala~l Corr(,a de 011- ooDspiramos junlos, só conbe- zendo que ia ponderar ao venção de fato na Paraiba e POt~;minada a missa, dirigi
ve ..... jorn8Üllta '1ue fez a, cemos do ministro da Viação tmlnlslro. da Guerra .. grovlda- protestando contra ela. ram-se lodos em passeata d-
I!l..,ml~.,ba revoluClouarla da um lululte imu~v~l: nlio lo' de da sltuaçllo. Ali meamo o sr. Alvaro de vic., entoando hinos I'atrioti. 

~5l:i;:;==~~;::il escreveu a se-'IIDar pOSições oliClals e mar- .DoIS dias depois era o go- Carvalbo assinou esses doeu- coso até " Prefeitura. onde 
!eI • char com 88 tropas, expondO'" VerDO da f'araIba cientinea~ mantos. que, como S8 sabe, discursou a gen.tIl senhorinha 

Correio da se aos. az!,res da luta al'tllada, do de qu~ a ocupaçllo nltc produziram um abalo profun' OdeIe 8chmitz, que snudou a 
multe de-; co!"o lá Ilzera duranle seis seria mais feita. . do em todo o pais e a1nd!l nova Bandeira que foi inaugu.
da Revo- ID"ses, em ple'!o sertão, con- Mas, o sr, WasbIngtOn Luis, mal. agitaram a opinlllo pu· da na Prereitura, lerminando. 

tra o~ cangaceiros que o sr. que sempre merec~u por suasIbUea contra. o r governo des· dando vivas ao 24 de Outu..
sobre WasblDgtOn Luis armára e virtud,'s a slmpat,a do sr. polloo do ar. \\ asbington Lula. hm e ao Brasil entre os acor

de vista peso municiara para Zé Pereira Alvaro de Carvalho, não de· E depois? d,. do Hino N~cional. 
8 e8ma~ c0l!làndar.. saniroava. . Pasme o ~eitor ! Em seguida, a convite do sr. ,

eteo:min••do d!,um ~o,ne~eBSarlauma intima- TSllloas.imquedezouquin' Vlnlequatro b!)ras&põses- Preleito, Q revmo p. ""u
d seJa de escrita de Juarez Tavora ze dias de' ois do tato que S6 fato, o sr. Alvaro de Car~ rcano Garcia. pronunciou .. 

de or· 	com a vQútade expreBSa de ai ri a n ~rado- o general valbo, • reveUa do sr. José ~Ioquente oração sobre a da· 
lodos os revolncionarios, para W ~erletvolte'; ao palaeio Ame!,!co, telegrafava ao sr. ta 'Iue se festejava, estudando 
forçar.o sr. Jo,~ Amerlco a a: declarar ao presidente Waslllngton Lula retratando- a eminenle figura do presiden·
assumIr o gov"rno da SUB p:~ ., Interior do Estado se. ae do esforça~o assomo d~ le Getulio Vargas, concitando 
terra. q. oeu ado militarmente energias que tivera, graçu a a todo:) ,L confiar neste gran

M8Sl' () sr. Alvaro de Car.. ria P . bravura do Seu ,olecrcta.,o! de homem, que trac;undOese a 
valho defende se da fraquezá Nes~a ocasiilo o sr. J0!Jé Paraque comentariO$ 1 si mesmo um programa de 
que lhe é alrlbulda e dos ra- AmerlCO, co.m. a dmesma f:r- Mas. IDfeUzmente, não ê ação redentora tem realizado 
cuos que tevl?~ referindo-se meza e deCl~uO a. vez ao e~ tudo_ encosta em um nno apenas de góver~ 
aos protestos que fez e á eon· rior, de~ltlrou ao cO~8nd8nte desse ,no, vcrdadeitos prodigios de 

Qulz O destino que dulo que manteve. da Regtão que. nilo .Imba ele· Alvaro de ob adminislraç:'iú, e tlue colocarÍl 
es,tal'1el!Qci1,a mos testemunba de todos os Ainda aqui a sua dele.a, mentos lr!aterl8is para se telegrafar aos srS. A o Brasil no logar <IUC lhe Ilcr

aconleclmentos que atormen· para ser verídica. tiuba de opôr a maIs esl,e vexame im- Carlo~, Getulio Vargas e ou· lence no conceito tia, naç";es. 
taram () Valoroso povo parai- basear-se na ação do seu posto a Para b~, mas que tMS dIzendo que o sr. Wfl$- Fala por u1timu o sr. Anto
bano desde o assassinlo de secretario d~ Segurança. protestaria contra ele peran· hington Luis e~tava manten_ nio Mauricio (;omes, 'lUe co
seu lnlrepido pr?sidenle até Senão velamos: após a te a nação e os !!ompaubeiros do os oomproml,,!!"s que as· mo chefe escolar ra" conhecer 
o ~ia da insurre!çilo. Não é. morle de Joao r:essôa, o ge de campanha politica. su,mlra de respallo á autono- os trahalhos que de baixo da 
pOlS, sem proposlID que ira... neral Wanderlei, em COnte- O $1'. Alva~ de ,,?arv~lbot mIa da Paraiba. nova orienta-:üo tem-se rC:IIi
zemos nestas linhas um depoi~ rencia ctJm (;) S['. Alvaro de que se mantivera stlenclOso . Como re~ul~ado dessa ca· zado na instruçüo e as espe
manto se~ro !m êontraposi- Carvalho e O sr. JO~é Ame.. em face das declal"llQões .do pltu1ação publIca, e para que mm;as para a futura grandeza 
ção ás afIrmaf}oes do sr. AI~ rico, disse-lhes que Ia ocupar grande pUl'aibano adohvo não parecesse que o SI'. Alva- educacional do pai,. 

de Carvalho. com forças. federais diversas que ~ubll1etín pela força a ro de Carvalho falava alI;' ~om~ Em desfile desfl~ a Prefeitu~ 
por amor da cidades do Interior do Estfldo. Paralba, acabou ooncordando do povo heroino e sacrifIcado ra seguiu a banda musical 
carinho que QWJm protestou contr~ isto'.> com o sr. José Amerieo qU8n~ da sua terra, o diario gover '<.:\.mor Ú Pntrhlll' com tudn tis 

O sr. José Amcrieo. to ao pro~este aludido. ni~ta da capital paraib,,!,B,COl" escolas em [ormatura c 1'''''0 
E o fez de modo tQo ve· AproveItando a aura. sem rezo da Manha, rompIa com ('ntre hinos j>atrioticos e \'ivas 

hemente l~ caloroso, nlirman- perca de tempo, o eutiio se- s. s. denunciando ..o como tra{~ at(~ ú casa (O correio onde s~ 
do que I .. nçarla mão d~ todos cretario da Scguranç., no dor A oaus" por queJollo Peso disolveu " manifesta,·fio. 
os meios para. evitar seme- mesmo instante, redigiu os súa morrera. Não fõra a in· Foj passado {) seguinte te-
Ihante atentado, que o gene· celebres telegran:W! de des,,· tervençil.o ae José Amerlco, lerrrmna: 
ral deixou fi conferencia, ~i. gravo, denunciando a inter. adoçando o impeto da Iiogua' ~Sr. Geneml Interventor. 

, ," gem que o jornal l~retendia FpoH,s.. ~{eunidos apt)s missa 

-'''-'--_ .. dotarl' talV67. o sr. Alvaro de campal uutoridad-f's i,:ivls, mi-


Carvalho b~uvesse, naquela liIares, eclcsiasticas, povo,ele

_ ocasião, fUgldo rea1ment~ da vam até v. ex. como repre
odr. Osvaldo Aranha res Parafl>s. selllulIlt! NtH;né nosso Estado, ·" Dai por deante o~ entendi.. U111 viva unisono pela passa~

mento8 c?m o governo gem do aniversario da víWria 
raI continuaram, eon da l{evoluçfto. Saudações. Der..ponde ao sr. M I eOVlana g~~:I:":~~~: o sr. TI< nardo ScI'mitz, prefeilo,. 

O .•r. dr. Osvaldo Aranha. Ministro da Justiça, diri- E' precls? ainda ac"ntuar '}.ue o p,!liciamento vol!"88e 
que giu ao sr. Melo Viana a seguinte carta: que no meIO da agitação que as autOridades estadu8Is,.o 

O sr~ B;bJiotecnrio . °rlUcV;,unOumlDaiD!SutronoJuOStraé cAomiS""', <Rio, 1.~ de Novembro de 1931. I/mo. sr. Fernando e.ses latos l!rovocavam, o sr. que de fato conseguiu. MaIS 
. . d v ,. Melo Viana. Alvaro dI! Carvalho, incondl· tarde, algumas esoaramuças

devulamente autons8 (l poõe·se ter equivocado. Li no O Jornal, graça., ao favor de um amigo, a pu- cionalmente, ameaçava re- populares, levaram () sr. AI· 
sr. dr. Secretario do ~las, ainda assim, niio andou blieação de uma ronga carla, formulada em Sua defesa, varo de Carvalho a pedir o 

adquiriu por com- muito afastado da verdade. atribuída a sua auloria. policiamento da lorça lede-
Livraria Paschoal Logo de saida,. o sr. Alvaro Nela I ... uma parle. que me ti dirigida pessoalmenle r.al. E o sr. JOSé Ameríco re· 

a ob,e HiStoria da de . ClII'valho se Irrita com a ler V. S. sido obrigado a deixar., nosso brou das ruas a policia. Re· 
(:ot.~nlzalrão Porta"ueza do nONtiaCiaredaalld""udae leU.gt~· não de notificação /1rmada por mim e l",'uda tono anda a verdade, porém. sultado: o povo paraIbano re· 

l>' ~ coronel LU/rio Esteve... que II/l diga aqui, de pass,,· belou-se. Não ha quem dos-
Ires volumes em verificou. ainda a dita carta que V.S. partiu para Euro- gem, que essa posse não .se craVa esta luta, entre uma 

encadernação. Mas porque assim foi '1 gosto e sem r.ecurso pa1'fl viver. daria. O. sr· José Amerlco llopulação desarmada e as 
E' uma edíçãO Porque a sua atitude d. me taz crer que se trata de uma publicação a- apoiado no povo eslava dis- tropas regulares, 2.000 solda· 

tiva do I Ceo!eoarlo da bravur!l e rcaistencia não a V. S. perfidamente. posto 1\ impedi-Ia alnda . que dos do Exercito que o sr. 
d · d' b permltin? De. é que a carta não é, não pode s".r. tivesse de cbegar aos ulllmos Washington Luis eon~entrâra 

nos~a In e"eo e?c.a e .S~ Temos razões para A /tipo!ese de Sfr é tão absU1'da, que não posso Biquer desesperos. na capital do indomllo Esta' 
s dIreção lIterana e arbsb- conlrario. admitir. Pr~va-o esle lato: em cvrta do. Alarmado, ~om a inlr~pi-
CO de C"rlos Malheiros O autor da carta fez uma IIlali.qnidade a V. S. porque ocaSião, quando o sr. :'-Ivaro dez dess" ~onsClencta civICR. 
Dias, Consd!Jeiro Ernesto não é crillel ter V..s. esq"er::ldo nem ninflUem neste pais de <!arvalbo tenlou po. em que classillcou de loucura, o 
de Vasconcelos e ~oque Ca· que, no dia 20 de Olltubl'O, e"tara V. S. com a família a pratica a sua ameaça, e o sr. Alvaro de Carvalho tev~ 

bordo do Alma.nzol'l'o cum passagens. passaportes e 1Ua~ sr. Julin Lirase preparou pa~ de ceder aos conselhos do 
r.teiro. la,Ç~ l)ar~ q1lalqucl' p'm·te •do mundo, menos ra vir de .j{eei~e, entre ~ili- sr. José Amerlcô. P~diu fire .. 

A obra, que é de subido Gemis. tares reaClOnarlo.s, os parmbu· tirada d0 Exe~cllo. E a ?alma 
-valor nas letras, vai i} i{lltulmetitr:, arlm-Usirel que Q malvado escritor nos foram atoealal~o na. es- e a ordem vodar~m á Cidade. 
cer a nossa Biblioteca JJOdes..~e supô}" lIIfe. )laqueia data c na'1llrle 1'OPOi'. estít'es- tra~a..E se ele tivesse vmd.o No entanto, ve-se bem na 
que da.mos os palabens ao o atual minis- .'ip. V. S. (;'Onl1'a a sua vontade, sem 1'tJcursu. por in1.p08íçao terIa Sido fatalmente aSSft:SS1~ carta do. sr. Alvaro de Ca!v~~ 
sr. D.retor daqueJa Reparti- tiVeI'a a deli~ de um flOt'IJnw que. lJOUCO ama",'!!I, (j fpz r!fJSemÓa1'car nadQ, lho ql~e o- se~ objetivo prt~eI.

de ~vitar que Q nW1lo r:S(fWU pm'a pa'di?'. ..:\ tudo isto o sr. Alvaro de paI tO! pUbhear I) segnmte
ção~ que procura coloca-Ia oficial do Exercito, con~ ap6s, dada a situartio dos p1'eso:;; potllioos (! a- Carvalho chama de Itabill. concclto: . 
na SUa legitima fintoHàade.. fôra resolvido, intimas~ f)" :;olw'itofiJe.'i d'lrefos ou de amigos', re!)oll'f!l(, o dade do sr. 'Vashington Luis, .. O !:Il'. Jose Amerioo, sc

sr. Alvaro de Carvalho ti Pr01:iBoriú o {'mbarque dos UUNmwJS. uma inocente habilidade que cre.tario da Seg:Irancu. meu 
do deixan- A sua. dusl(:lSiio. e deseio de parUr, não pOdia ser fazia ocupar militarmente qu.a.~ amJ&,o, depositarlo da minba 

TEmpo do. flssÍm, que este ObJ;ilo (lo dw}idaH para o fJomJrrw. , t1'.o cidades paraibanas com eonftança absoluta, era, ao 
to se desse automatlc?mente, V. S. era mestnô, aos nossos olhos, () u?,(ttS apl'eSSafÜ) tropl.i.s deslocadas desde a lf!8smo tempo a figura prlma~Previsões do tempo para pela simples msrcha dos tlcon~ dos itenerantes lwlil'icos. 	 Bahia at(' ao Mnranhüo. mal d~ Revolu9ãol e eu tam .. o perlodo que vae alé tflcimcntos. O coronel Esteves fai procura-lo apenas para favm'ccer A atitude do sr. Alvaro de bem nao o sabta». 

18 horas de hoie: A fuga, em face de tama'" o seu, emúarque, lerando uma lisla de vapores á sua li. t:arv~lho denunciava. um de~ Ai está Q pingo de- fél, re w 

Tempo·.Em geral nhas garantiaa, seria um ates' VTe escolha. " sejo permanente de que a in- sultl\do de um. lament,ave1 
Temperatura-Eslaval 	 tado de medo que nem a de- V. S. não ]Jaz ciente em. rwtifieaçlio. porqueesta nun- desvio de memorUl ou Yru~o 

rega da vida jusUficaria. ea e:cistiu, tondo manifestado ao coronel Esleves .~eu dese~ am~rgtlrado de uma decepçuonoite, 	 e em ascensão Sente-se nas entrelinhas a~ ia de embu1'cm' em, qualquer vapm', menos naquele em qu.e atroz. POl'q~e o sr. Alvaro de
dia. margas das razões' do sr. embarcasse (} dI.. Washington Luis. o sr. José Americo regrcssou Cnrvalho snoia que () seu sc· 

Venlos- Variavd, frescos Alva", de Carvalho que o O a1'Heulista, que '"OU ou abusou de seu nome, é que de Princeza após a morle de oretado, da Segurança ora 
por vez;s. queixume é todo porque e traiú a verdade, com () fim de expor a V. 8. ao João Pess"s, encontrou a oa- revolucIonarlo.•Nu prescDç!l 

As temperaturas extre· o sr. Jose Amorico lhe con- talvez; querendo "elem!n'ar out,·os embarques e pital pollctalia pelo Exercito d0881'S, Democl'lto de Almel' 
qulslou o cargo. de sua histOlia poliNca: . que ocupava até a cadeia pu da e Gneder. Pereira, o sr. mas observadas foram: ma Pois nlto é verdade. de V. S. o imediato e necessario desmentido bllaa. . ' José Americo declarou ao sr. 

xima 28.6 e minlma 16.1, Nilo bouve conquista aI- contidas conk'a a verdade e contra V. S. em Ameaçando deixar o oargo, ~aro de CRarvallho _que oS
respectiVamente ás 13 guma. ~ublicação. o secrotario da Segurança larla com a avo U9110 desde 
'] horas, Durante .casenla dia. que Do patrwio e eoleoa - Osv...ldo A ..... nh....» "xlgla, para nele.permanecer, (GonUmla na .1apa..qina) 

.. 
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I \ que o Rio u~s=:~;epu-
bliea) No eocontroamis- Mlnu' ~:~::~~~~f?,~~~': ,pi~(imiile..~íAsegunda parte do lexlllqal d. ,raieI. Itoso realtsado ontem eo- m 

Itre os clube ,Urussanga 

tomo está redigida a iate,r. desse ,e Palmeira de


inlportante dOCUlllento ,saiu vencedor 

por 6 goals 

__ ~~S~~llas disposições fundamentais CAF r ,_ ESIR 
PARTE .. mesa Oll oulro moveI aproprl"- FoI.inicllànd_abaé'.. ~':eladol~o

DO$ 'lJotacões do. sobre o qual se colocará? vltnda de 

c ,\PlTULÚ VI Ie!,emplures. em num.ero sul,- conceituado 


Dos lugares das votações ,:,ente, de tO<!ns as cedulas ou Como no aoo 

Art. 43. As .'e~~s R~cepto. ~!~~esi'3:,nd!d~~~~nt~~~.,hc;;'~ grande _tem _sido. a 

taS de votos .'unclOnarao nos forma do art. ~ I. cura dessa deIlOlOS&, o seo ,um 

lugares 1 T I Ar!. 47. Em. frente do local bida, quer pelo seu bom j que tllotO 

de 
em- . '. ,'. ' .'. ..• .. 


:~~ ro!~osta do em que lune,?n!" (·.da :\Iesa paladar, quer pelo seu pulga'a " raralb•. Como nes- , 

de c:da comarca ou distrito I' 1~e<."'l'torn seT~ h?,a'1;' ~:':riCt';;"; insignificante custo. .sa ocasião alega••e o sr. AI· peírsonal~~,lm,à

judieiario UI' em que ~: ar;o n .", e Pelos proprietarlos do v,ro de Carvalho 'lua os \lO- q~ "U~"'"".~' 


§ I' Lo'go que seja !.'onhec!' ig~ "Ir,I•. 5~ ~...t~ pnnclp,e referido estabelecimento, lIticos {>nr"lb.nos ;eram allt!- ' ,

do o numero de secçoes elel-, :l {l,;ste eere . 'd' I & I'" revolucmnnrfos. o sr. José . le se dividir <> mu- ArL 48. Ao presI en~c (O srs. J. Porto . ~tf\. no~ Amerieo lhe dou cOllheelmen- fI:~n.;!~n[~;t/j~~~~~~~:foc,:; ~spectivo juiz e1ei_jCOmicb lncumbed cerilhcar-~e foi oferecida a apreciada to d~ opluHi.o "do sr. Epllacio e 

toral e;"'iani ao T!l~unalElei· do_c"mrri~::lmlr s os e r~~r~~~e'; bebida, o que muito a~rl1- Pes.ô., que d~sde multo en
toral da circun.scru;abo a, pro~ fn~~li~~a~en~en e I;~ml suprir deCem08. trárEí. pUlo seu mtermedlO, Celll 

posta que lhe lncum e azer, f 1 cuttlotJimeuto com 08 srs. o· - _"c 

dos l~gares mais conveniea.. qualquer a >t~., VII •.~---:... .• alor e Luz!\l'do. O sr. Alvaro 

te. e aproveí~veís para neles D C~I.~1 ~;~votaçiies Dpleito preSidenCial d do Carvalho mudou. o rllmo 

'Se instalarem as ),{esas. . a p~ un. d em- .. do Vtllestra.: De.seonversnu: 

§ ". Seri,o de I're[crenclU Ar!. ~,. Exclua os os m ,re Argentina ' Nilo quer ... snuer daqu,lo,
._.; d a artamcntos ade- bros das )'lcsas r~f..~eptora~ . . _ era evident~. E o sr. José


d~~d~~' ~'~l .F.tificiOS pútolicos, ,:oto~ c aS cand,":,tns. s.cu~ Buenos AIres, 11 (~el'eo) O, Americo não podiu ir adia . "~".:,,;;~~i.:~ií;;l' ,)]1>, 

q r~ximidndes dos centros hsc~us, 1'':' li. dclej;.tdos 1"'''(1 resultado conheCIdo da a- delatando o plano da o Brasil como n 

~~s t;"bálho. snlvo os destlna- danos. nao l'0deTi~o f}eTlm:~f~ puração do pleito !JI'esi' nh"" um coofesso mo~erna das quàli,daile!•• ~~; 

dos ao est,wiOmlmellto.das 10,- ncccr.no rccmto da ,:n:f~1t~rc•. deneial acusa para o gene. zanté das vi,·tudes do sr. PderlN~res trqlle 

.. públicas do Exere,to e da pesso,,. (O 'Iue o. r. t· T t 92 - 41 hington. e egre 08 a
A~~nada XadonuIs c das (>0- durante o ten:po . !11( ,sp;.ns~ti ral Agus lU US O ~o. Me.smo conspirando, 0 ar., guras de seu tempo.'f 

Iiciai.. "el par:'? exere,~,o l!e_SO;~ vot'lS e para o sr. La .José América não saula dls. _ 
~ ~. Em falt;! de apartatUCll- do sufrdglo. dA . rcque[l1nel~o TOrret 9.590. tarçar uS irupetos da sua re Possam estss linhas., servir 

tos étn cdíficios pflulicos. SU~ da mesa~ po ~r~ pene rar., . -- _. volta. á histor18 deturpada-'da Re-: 
fkientci'i pura a insl;llação das ln~al a Hutorrd"de que:- S~l? assim clHllnad.ú~ par<~ exercer E um" vez. TIll presença dos ,voluçl1o. Outras eBcreVeremo! 
Mes'ls Heccptoras. ou qmmdo mister para a Iman~tem;,lOl !~ as funçi:'cs [10hCIU1!', nHO ouedc- srs. genf>rnl Wanderley e CO.. Ipor amor da verdade, se. DeU$: 
~s "dis 1fmi\'c"is não reunirem ordem, ,devem o. re I~ar~s(' o,~. t~er às ordens do presidente do rouel MauriciO' Cardoso, disse 1108 dér vIda. E 08 homenst m,el'elIlllle 
as cJndiçih~S adequadns. os q~e.ha!a cumpndo as reqmsl- comido. tomarú e$k nuta do que se ng gilÚCU08. e os mio liberdade para tanto...-Rtlfael 
TrHmnais Eleitorais poderão (,'ües da m~a, "d l d '0 seu nome e r.onsignarú () fato neiros fiZIlHIH"!m u. RevoluQao C(J1"Têa de Olive1ra1p,
utilizar. sem remuneraç<1o 10: A,rt. ~o, prest {Ten e o c : em uma ata à pmh't que rc- de os acompanharia, o que, 
calh", os de propriedades pn- J!l1~(0 c o encarre~ado ~a p.o meterá, com os documentos so tieixou sereno o general,! S DUC'IAIS 
vad'I;" ([ue conSiderarem nc, hem dO~d tjhaJhos ~ele:torms. cOnlpróualltes. ao Trilmnal 1'> llO'ltou o COl'oueI. MOlA P ,,',.
c~s~u;ios. , ...\5 auton ar es estamo <I~ sltnf;:~ leitoral da cír~unsC':riçào. para ~O sr. ,José Americo :tunca __ 

.\rt -1-1, Cunsiderando as ordens para tU?O que se re. que este provHlcllCIC SOUJ'e a ,foi b~m um secretarw da O sr~ Delegádo -de Po
infor~açõt:5 dos juizes eleito· TJf a J}lanut,~nçao da ordei (:~ punir.'üo \egal. O Itles!l.).) filrú contiunr;a do sr. Alvaro de j lici& de São Jos'é solici

r;\ls. ou na fnUa delas, as que votaçao e .t St~l!~an~a ha I (fUHIHÍll ~)s ngcnt(':';. (lU praçns Car\'alho; mas foiim uma ne.. tou ao 8r~ Delegado Au

dcverú eolher dns outr,a~ atlt?' b,er~ade dOdsU r'l,Jo.,' en um:- de polirla, pH5tOi'. a~ ~uas or cC$sidaflc imilcriosa pura a I lUar 11 prislo. d.e Aoita 

rl{hdes locais, os 1 nbumlls Of(:~l arma a pOt er«l, sem o denso li desvhe(h>('~rt:m ou exístt:lIcia do seu governo, X f 

EI~itorais, dez dias pelo me- dem daque~a"penetrar no lu: abandonarem o ",·,viço ',ante, porqu" s~m Il.·ns.i~ten.in do Holtmano, porte.. r . furta.-,.tv/!tt!lrla;u 
nos. "ntesdo lixado para o gar da votaç..lO, ne"! se co o de terminado o ato elenoral. atual minis!", da V.&.çÍLO o l' do varias peças, del'Ou, 

su!ragl<> comunicarão aos che· c~r em. suas .med~çoes a uma *4' Incumbe á polida, além' vice-presidente da Paralba' pas pertencentes, a, um 

fes das 'repartiçôes públicas e dlstancla menor e cem me~ das funções 'acima .1~feridas. ~ governaria uma noite. grupo "
I 
aos proprietnrios. arrendala- tros. O" ',-, '"éI intêivir' de oiieio para Ia.zer Poder~8. cItdr aqui a taires- b .-', ' 

rios ou administrador~s .das t '\'!. s~. ·ci:e;::n.o pr~~~r?'::; cumprir aS disposições dps ar· 'p!l"ito mIm,erosos latos. ~!as a~d a ' 

propriedades ftrlvatlas. SI Iur o e (O c rol r~l re I _ Ugos 99 a UO, levando ps fa, li "as IO!lge esta exposlçfto C1 a de.. _ 

e,so a resolu~iíodc utilizar os do I~cal 10dadPessoa que raO tas ao conhecimento da auto. e o espaço dos jorn'lis" li· Apósasobcitaçlo,Ani

r~sP~cli"os "p"rtflm""to. para ~uarda~ a or em ecompos ura ridadejudíclal competente,den-'mitado. . ta foi presa e recolhida 

o íundonamclI\o das ~Iesns ev, as. _ . tro de 24 hom..· I Em todo caso. registremos ao xadrez. fazendo entre- cõcoe 
Hoccploras. Ar!. 52. ,\. funçoe. de pob- Art. 53. Nem 11010cul onde dois eplBodlos de relevo que d 1 Ii"o e 2 com t 

Art, 45. o local de votação tia no ato eleitoral ser<'io de· funciunar ti meSh receptOnt demonstram como o sr. José gb!l- e ves q -I,o[u~ra~s~~~~
dc:\'ert. ter unu parte separa" sempenhadas por simples u- de votos. nem dentro de um Americo servia de amparo IOSÇões~ 

da du público. por grades ou gentes. ou fOTI:as. ois ordens raio de dncoenla metros desse ao governo clsudicanttl dou. 

por outra iõrma. t'Qn\'cniente. do presidente do comido. Tais local. se poderá entregar Oll Alvaro de Ca.rvalho, sem A mulher Virgioa Men· Na 

e (IUt~ scrú o recmto tia lllCSi'. agentes ou pra(,'as não pode. ofercct:r chapas ou ceáuhls de transigir com ti sua fé revo- des. residente no Morro sargento da 

o qlml estarú cm comunicação filO receber ordens se.,ão do suiragio a quem quer seja, lucionaria. d M tÓ' P 11 i . 
Ílnediata com um gahinete fe· funcionario que exen'cr a pre~ § l' Nenhum eleitor pllde a~ Reunida t\ Aasembléa da O ,. OCO , quelxou~se, ca, or r o 
chnúo. ou tcrio um" pequena sldenda. presentar-.e no referido local Estado, li sr. Alvaro de Caro de que o preto Edmundo Nascimeoto, 
me,a pericit,!mente l."latl,! por ~ 1: Sem prejulso dos deve- ostentando. ainda <lue do tora- valho escolheu um leader que Felipe da Silva, arrom- Costa o, 24, 
meio de taulques ou cortmas, res lOerentes ~o seu car:l-?0' da, sua chaqa ou cedula de SU~ nio oonsultava os interesses bou e penetrou em sua cachorrinho 
onde possam os eleilore:5, sem relatinmlente <"I ordem pllbltca fragio. Unicamente depois de dfl- corrente extr~mada. Ime~ residencia, armado de branea com 
$('" "islo•. coloc,_r as SUHS "..c- ~cral, os ag~ntes da polícia haver se introduzido no gabi. diatamente, o sr. José Amerl' uma faca fazeudo todos vermelhQs atráz das 
dul,l:-- de yotaçao na 50\hC' loeal por*se·ao, em numero su- nete ou tugür r('~ervado onde co procurou o chefe do go.. , 

que ·recebcri'to da mesa. ficienle. 11 dispos:çüo de cada terá de encerr-ilr o seu votu verno e declarou que se de~ que lá se achavam sa.. lhas. 
llitimn local nfio poderfl presidente de comicio, {'um. o na sobrec.uta e depois de fe.. : mitiria se o leader não fosse ir alarmados, pedindO O mesmo 

-CN mais do que uma porta iill1 de manter a regu)arifhule chada a porta ou cortina da' Hubstituido. E ó ar. Alvaro de ocorro. do seu 
Hul:.I.il\'et paw comunicar-se e a liIJerdad.c no áto deitoral, porta, pOder;:', utilizar ft chapa Carvnlho e~deu ao imperio j <l' 

(;Wl\ a outra parte do local de fnzcr cumpnr $<;,m demora as ou cedula que trouxer cOillsi- das cireunstancias. Mais tar.. l~==========3E========~ 
yr ltaçfto. T atlas as demaÍí:; a· f(:;~olur;tles do mesmo presi~ gQ. si nào preferir alguma dus de, era. ainda o secretario da! ~ 

Ilt'rturas que U\'cr de\'crão ser dente e ~eIar .pc:1o cumprimcn- . segundo o 'Segurança que detinha cotll: 

fl'chadas. pregandt1-se-lhes com to das dlspostf;oes <10:0' ~trts. 41.!o prestigIo da sua personali- j 


f"cre ou goma tiras ,Ie PWel 49..51. e.53. _ . _ . lo ,o voto no ato dade u~a multidão de quasij Dr. Adhemar 

rutmc~tdas ou setad,~s p~Jo ~ 2 Onde flHO houver .a~en- da cle;t:iI(~ e olmgatono. Quan"!dus8 mll pessoas, que mar.' 

presidente e secretario. ~aoItes t'~mwnentes ~e. polIcm. iJ do um cl~adào I)raticar um Ichave. para. a residenoia do, 

potler~10 leyhilt!,tr.se os selo~ pre,suJente do ~:(Jnllclí?' por, au: ato (!stcnSIV(1 perante a mesa sr. Alvaro de fJarv:alho. vaian. ~ Resldencia: Rua Artista Bittencourt, 3 

até a termma.çao do ato elcl- tondade propna. deSIgnara, SI (~UC Importe a \'ioJac;ào de tal do~o e disposta a tange"lo do; (Proximo ao Collegio dasIrmãll}-Tel. I 

torait. Todo o lu~ar de V'ota~ o entender nccess:arJO, e eln- Sigilo. o presidente documicio, governo, I 

çiio (leve-rú te!", i~z suficiente. I' quanto dur<: ~ llccessidad.c, um lI~H vez que fi referido. dda· Identica cena se reprodu- Consultas de S 6s 9 da 1D,_lha 

natural ou arilfl,cwl: de mod?, n.um~r? SuheH;;'nte de eleitores dao tenh•• \'otnuo, poclerú ziu quando o sr~ Alvaro de 

a pennitir per[enamente a lei· da sene dos \'otantes na sua dar Ilrendc-lo t!m Ca.rvalho recebeu em palacio Consultoria: Rua ..Jollo Pinto, ta 

tura. . . . I nJes~í, partt os fins acima rde· CO~l.(I autor de um juiz de direito de Pl'ince~a, Cas e 112 ás 11112 .. da. 2 ás 


Art. 46. No refendo local! fldü!?-. delituosos referidos de JOSé Pereira. 

deverú haver uma pequeno. I ~ 3. Si ah:::u'm dos ddudãos 112. e ~StUdAntE"~ e~r--

da vida 


,conjugal. 
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REPUBLlCA-Florianopolls, quarta-felra18 de novembro da 19314 

Instituto Politécnico r"::l~~:~::~S' =::.~~~~"';",6 Crtanças , 

• 

-COLAÇÃO. D~ GRAlltO - Dr. M. Moura Ferro ' 
o ato da colado de grh" da I Como fi n.ollsfi pror.~sà() as- aoa conceitos, concluim08 que a Iillcallsaçll.o que ~ra se ini- ~ Ateade cbaauados a qualquer bora 

, de fmm"ceullcos e de semelha'se li do medICO, que- a primeIra quaúdade, que a 'eia bem orientada, Já 01!"er .• . '. 

que ro Imosmilir-lhes essas pala, qualquercompela a'uma abso· nudo a legislaç!!o em VIgor, RES, R. CONS.ELHEIRO MAFRA, 90 


Poli- vrall! -Não esquec,is nunc" II já exeroendo-a denlr? d08 T2LEFONE N :t..St4 

r.lrid;ldet não fazeis distinção austeros ditames da etica. ". 

de clllsse f.queIes que bnterem • SellhoreeFlIrmacolandos fe- Co L tic: I!C _ F, i I E jE r c n_ 1 Tel. 1.549 

á vossa porttl, pedindo o vo&o o llcidades. 

eOl11I"""""u 50 "uxiho, Icmlnai·,'os ainda dU8S coletividade., a .famllla A oraç60 od::.-,~!re- DTI"J'I'ITIIIIIIIIUlLJLL1L1LlL, :CE:lDTI"ITIT!:ZD:I%'D1ide As- que lendes um diploma que e a Paula. circunscreve uma Cor dO In._....o 
tor }""erleral. precisa ser manejado com cri~ e edA inscrito na outra. Mais O sr. desembargador Hern

de sua exma. lerio, honestidade e desassom- Ivasta que a famllla, mais re&- dito Ribeiro, direlor do J;;sli
'rlinda ~lelo M~ltos, lmp, e ::;\~ assim procedermos, ~ tlita ,que a PatrJo, p8rt~clpa. tuto, u~ando da pa1avra, diss~ 


recebido porumu teremos for~'Hmentê que ven- dos ca~ctere$ tuto duma tlue "'vmha tra,zer uS desp'edl~ 

de lentes e alunos cer na vida. . ICo~~ dout~8.~ E Marco Au.. <Jus nos st:us lovens amigos, No!........'..................................:e ......... 

estabelecimento tle Prolessores: v',s lostels os reho) conmta·vos.o seu exa, que cor.elm",m os cursos d. Illf.........._-_m.....,...........;siI9_e: 

- nossos prelJ3mdores eem nome to desempenho, conformedle'" farmada e odontologia e for~ .. • 
' con.. de u.eus companheiros de es-" se Silva Araujo, com o se~ 1l1ular os .votos de que co.. iIfi jj l · , ' A 

' ludo vOs digo: Trabalhar com gulnta cono(>lIo: .S(>jll lau pa· Iham na VIda larga messe de 'O IIS stJ' •
",dor e honestidade será o ~el de tres IInbas ou de mil, prMJlendade.. ' ~ 
nosso escudo. ' quer te-nha de deixar a cena Ha pouco pteswstes vosso t . ~ • 

TENHO DITO. Ine primeiro ato oI! no quint(" compromisso solene de cum-I '. '. ..' ,.... . . • " 
. é a mesma cousa aos olhos Ilrtr com zelo e esrrupulo ·)s ~" 

Odlsc';f::!op~a-l:~.!)EUSedatua conbcien· f~~~·5!~;kl!\1~~~~~~~~ui~asJ:~:~ ',~!",., "'111";.',', . ".ii-
O sr. dT. Raymundodos Snn·1 Vede pois.. meus amigõP, () IU!lavras que smte.ti7.nm.o pro~ .. .! ~Il~I' -,

H. st'cretario leu, cntEto, tosr parpninfo da turma. pro- conceito dos moraJhrtasntuais grama de umu eXIstencla, que ..e. .', j :' f' <,' " 
dos novos farmaceu~ nuncwu () sêguinte discurso: e das epocllB remotas. Todos representam a plntuforma de ~ ~ , . ,; \ ',:: •

'·~:;:,re~f.f~I:~~v":o~r,~~;: to:'xmo- ar. Generallnterven-, vos incitam ao bom desempe- ~i~:iú ~;~,~isA~r~~'í:t;~I~i~SnOo:~ , ... ' ....'. ":."'{1;1•. ,1..' ,..'0)' 

H. Borges, Pendes Exmo. sr. Des,D1retor~ ,hl!"tomt:.u fase de mmor res-ia. 
Hitzmanll. Oscar Mf.I"us colegas. 1. .. . Ip~inSahlhdadt; desu~ a funuH- @ S te" -' '-;,~:- -:".• .."",'".' l 

Reinoldn A(:~.I~~\f~OAl~~~:teff~~: nh~::~fJ. Senhoras-Meus se.. '~~a. fldehsslma da consclen-I ~h~r ;!~nIj~~tJ~:~l<i~'~OC~~lS;: ti . .,,3.':.~.It1,fi.!'.'.;0,.... ;8.'. ''. a.n. a.· ".,.. :.,. ~ 
to. TnmlJem IOl conferido grau M~U8 alunos.! I rarodiandot poderia ainda, lho Superior do Ensino P, en~ ., ",' " , , " '.' .. ," ,_., , ",;" , 

êlOS cjrurgi(ics-dentista~ .t\rge~ Mas uma vez qUiz ~ genti~ djzer~vost com referencja 8 I tre os <1.ssuntos que 
 ~ae re~ E......................... .,

miro Gantlrn c P.:mlo NQhl. lezll que vos é peculiar bo~ vossa profissãO'. o que disse Isolver. figura o reqmmmento i !fo. 


A' proporçiio '1"""'" <,on· men.ge81' o lllalsobscuro dos o grande Iilo.alo e insigne e- que a Diretoria lez, pedindo a A mal's acre··d ít'ada e a .... 

ferido o diploma a e'lda diplo- VOSSI S mestres. ducac!"oisla Ernesto Carnel,I valtoade dos seus d,plomas. L~. ' 

mando, fazia-se ouvjr uma S.I)· Senti-me, entretanto. muito 10 Ribeiro a respeito da pro~ ])eferido o pedido. cumpre ao 4Ji ',. 

Va de 1'"lm". da "ssi"lent'Ía, feliz e IIso~ge8do com esta fissA" medica: "De todas as fiscalledeml acompanhar de !i que mais "'", 

composta de prolessores, alu- dlsUnçllo, e por isso, apezar pro!lssões que a vida soeial perto o funcionamento das aU' 4Ii vende em todo, o Brasil ;; 

nos. -convidadus (' famiJias. de não ser o.radOf aqui estou a atiVid8de .dO homQm, é a las; al~xe,:uçtdlO dos progran1as. • tr: 
'Fala o orador da pa:ra com o maximo pra:zer do bODl med.0(' a que Ie\'eS-l a rea l1.uçao os exumes, c os 4! 


iur_a vos seudar em nome dos vos· le csracler mais verdadeira· Idiplomas que o Instituto con- il!> Cant...iblie para o Estado. 

Com ,] palavra o sr. !arma- S08 meetres, mente bumBnlt.ri", mais puro ferir terilo validade em 1.0,10 U '<111' ' •• ' .• . .,. ." '. .' .' 


c<utico I{omulo Borges, ora, Bem sei que ouuos com mais santo, lllBIS divino; ele Itmitorio naciom,). ,~nalRlnlmO, COIR 1-208, r 

dor oficial da 11I'ma, IlToleriu 118ses .1~8lld(]rada8 melbor representa o Scdulo apcstolo Espero que V.'S, novos ,il· ~ cantos .de ...eis a"".Is..: 

o seguinte discurso: ' diriam dos VOS6Ô8 jubilos p3- -da caridade, se nã<l ó a c8r1· I plom~l(tos, no silencio dos la~ @ 

Foi a mim <tue conue a hoo.. 10 termino dos V-tlSSOS cursos. dade norma o orgila do t'x- i boriltorios, no recesso dos seu::; .á.!: ~ 


Til de ser () orodor da Immll, porem, nunca com lllllis sin- celso doutrinador do mundo.I)!""in"t"s. tenhais hem prc· ~ E"tra"o~es em Dzéemb"o de.1931 .". 

bonra l':::'sa t(ue me foi conc& ceridade. sua.vemente falando pela. voz: i~e,lte nos conu;ões a :magem ~ 't .'. " 

dida porgenti1el.a de meus c().. Todos vr-s contribuistes pa· Ge Samaritano ao Lazaro d8.l dcste estabeledmcUlO e pro~ ~ N' da 'I I I tO 

legas. ra esta demonstração de sim.. Estrada, e restauraJldo~Jhe cureis sempre honrH~l(l, pres~ I í Oa'.dosom:lo I PrMe_':'or Preço Dlvlsll PI.no :
1o 


E' e!'te o momento de maior paUs, uns com a beuevola com () maraYilboso baleamo tif!;ia-Io e engrandece· lo. _1"~:..III,L____--.'--=~=--f_-+_-+___
.... 

satisla~"o que podemos e,pc· unanimidade dos votos oulros do céu a saudc jã sem espc- Senhores larm.ceuticos e \ I I •... I 
 !':
riment."u em nossa vid'l: aCtt- eom-forma(;âo do indispen- rança e a luz da vida qUà$i ·lcirUrgifieS-ftentista~. concluiu, n.. Quat'tl.~relta 2 10WM)()$00C lS*uw kdtIts S-ta.alol. 

bamos de receber os nossos s8,veI 8lnbiente de solidarie· . o orador, Deus vos guie na 24.4 Quarta.felra. 9 l00:~O$DOO15$(01) a..14.•• 


Y' diplomas que, para 1H)S, repre.. dade~ estrada tl~ vida !» , ,~ 
sentam a glorificólção de tres Crede, poi., meus caros s· sublimada ~I;lo- Vmà' salva de palmas aplau.. fÇf. 25.& Quarta-1elra 16 ltJíJ: 15$000) 8wlS.• ) ~ 
anos de luta continuil Conl os mJgO$, na minha perene gr8~ bre missão a qua vos nga () diti a s'ua hela alocuçâo. 2 i 1)..2.t.. ... 
livros. tidlio e afeição, sobretudo por destino executando-a e cum- Falou em seguida o sr. dr, :!ú.a Quarta-1<!!fA 23 _ 301<000 > I

Quundo nos matriculamos cor;tsideraf esta homenagem prinda a com ca.rinhoso amor Alfredo Araujo que dirigiu ca~ '. 27.& Quarta~fflra ao lOO;OOiJ$OOO 15SOOC , 8-16.• » 
neste estabelecimento tivemos uma da. elap.. maxlma. a e lnllexivel honeslidade. e lorosas palavrds de saudação i 
vont;,de de vencer os obstacu· que deve desejor chegar o DEUS, 8 rIux exporgirá sobre aos novos diplomados, ' 

los e as batreiws~ que se üpre- cidadio que exerce o JDugis- vós as flores mareeseiveis de Encerrando a solenidnde~ O _ 

sentam nas encruzilhadas dos terio. sua magnificenc.ia Infinita.' sr. general Assis Brasil formu- 4U O arta feira 

caminhos longos do. estudan· Que a honra losigne 'd'e.ta Linda pagina, oa verdade, 101'; em eloquentes palavras os Àt U ,- l' 

teso homenagem, por mim recebi~ t'sta em que o grande baiano seus votos de felieidades -.....; 


E, coroados com boa da hoje. imposta tambem em interpreta em suave precisão moços cátarinenses que .) N . d d d' _ 

vontade, venCemos o !im compromisso de trabalho, de a profissão medica, e dada vam de ser diplomados. OVO sorteIO a ver a 81- To! 
,."mle hoje chegamos, amor a esta Casa e de dedi, as intimas afinidades enlre S. ex", disse que era tam- 111 


Cokgas_ vemo-nos cercados atiçiio aos meus alunoo di.- esta profissão medica, e a dos bem um estudaate, que toda 'I L t •
.. d 
llOr nossos lenles, (iue loram se-n(]S bem, com eloquencia flll'macenticos. claro está que a sua vida lem dedicado aos ra Oefla O i!', 
os nossúspreparadoTesnH vitla inegualavelo nosso brilhante a estes tambem cabe os 1umi. livros e que estes constituiam ,. 

teoricae nos servirãode'exém- oradO!'. nOS08 conceitos expressospe- a sua grande pai,,<ão, Estado de CfaI1ta CataI'l'na ....
E:,pio para vida pràUcil. AssUn, o sr. Paraninfo, nito Felicita os novos dip!oma- J,.) 7 


O lnstituto, h~wrdarcmos é cous& que se menospreze dos a quem aconselha que conw 

n~ijlmu esta ('"asa educadora quer pelo prazer em seI.o, fiem sempre no trabalho e Dl'strl'bue TTOOI em nremI'08 

que nos mostrou entre as e.. quer pelOS compromil!8os mo, dll disse: "8 força bumaDisa· que cada lIm deve contnr .J U o ' t:' 

t",das clIrvas da vida do ho· rals que se a.sume ao ser da pela aujeiçllo ao dever, pe- exclusivamenle com o seu es- s:;. 

mem a linha re!a que dc\'cmos escolbido ,p!!ra lal, que pellU> lo desprezo dós interesses, lorço para triunlar vida, ~ e.rlraçOes em urnas õe crislai nzõ- it. 

5ef~:~ casa aonde estudamos f::P::,~s~~!~~ad:~~~ o~ e:~~: ;;,e~~.:ulto da felicidade co- ou~~v~~ ;:\~~~~S tJ vidas á' elelrit:idade, com este- ~ 

tem colhido gmndcs louros, sos bombros. «Tem o fal'lllaceutico Como Os noVOs diplomados rece- ;4i ras numeradas por ilJleiro ~ 

dado peJos formados. e tenho H Vós, meus alunos, que a~ d~ver acompanbar o clinico beram cumprimentos uas pes- • 

certeza de que (,'ada um de manhã enceotareís a vida, na sua, evolução para o ideal soas presentes. .. 

nós fmú por orgular e enalte· pondo em pratica os ensina- na tefupeutica p~rfeit8.1 per- Estava terminada ti linda ~ 

cer este t:io querido l'staLele- mentos ministrados por vos' cruslar-Ihe o. Obs!aculos, au- les!a. iIi 18 de Rovembrl ií'" 

cimento." SOB mestres, procurae bem eM xmand()~o no contornar dos O sr. diretor do Instttutu, ;1J ." 


O Instituto ~ uma arvore, levar o mais passivel o nome mesmos: ouvjr-Ihe sobre as lentes e alunos e demais pes~ l~ .. 


cuju selne~lte foi lançad:,t li desta Casa, que, agora em dcficenci88 dü seu ursenal, soas presentes acompanharant:;r tOO·OOO$OOO ... Der 15$00" ~ 

terra C,:tHrHJ<!nse. pelo culttva· vjas de reconher,iment.o pelo p!ll'fiando em remove.la~l) já ~t{, a port~l (} sr. Interventor ~. I I .' 

dor de mtehgencms des('mh'lr· Governo Federal. mUlto dp~ dJZ a com arande autorIdade Federal '!i ::&.< 


gddor Jos,' Boitcux. peuderá <le vós, e dos vossos um' dos principes da farma- Banquete da tunna tl! "" 

Aos poucos (!ue C55U ílrvo~ conceilos sobre a meEima. eis. no Brasil o sr. Paulo A's 21 horas. a turma de À!I No ftNII'lo dos bllbe+es J6 MIA IDcluido ~P, 


Te creSte guiada pelos olhares Lembrai-vos que procuran~ Sel1bra. fannaceutf('os ofereceu :I o 5 ~ I:"'--V O selo.. • 

.)0 seu t:l;lltivador: emite pro~ do ~levar o D.orne do ... unico Eu me penHencio,sfnhores, seU$ ílmigos no Hotel ~letrQ' ::!~ ~ 

fu,!~!ns !wzes e gJgantesc<ls fH~ InstItut'! superIor GO ~stn~o, ll.or me ter estendido dema- pol um lauto ,jantar. tendo '!i - :a 

IDlht-aç:H;S_ elevare1s tnmbeID o mvel 1n- smdo roubandQ a vossa pre. participado dessa ôcmonstra- -E Os pedidos de bilbetes devem ser feitas pelo ~ 

_No <Im em {lHe o Inslít,uto tele~1ual da terra que vos ciosa atençãu, mns, Se assim çüo de Hlc~rln .os ~;~, .descm~ ~ numero das (:xtrações e dirigidos á ~ 


lo, lederalmentc. ,~'I:onhcc,do. ServIU de berç(> e os nomes vos lalei é porque como ir- barllaclor Hcrachto HIIIClro, eles. ~ CONCESSIONARIA: ~ 

o ('uhlvad~')r' vem J'i quasl can- <!,os vossos mestres que tudo müo na grande Artede Curar~ Haymundo dos Santos (~ José É ~ 

~~~10 :~l~d~rn~l~i~II~J~se~~o~~i: ~~:r~os:::o:O~::j~aa~en~~; :sge~:::::Ôg ser na dor e na Fe1~~iiras~~i;loS' um dclkado ~ [Ompllnh)'li Intnnrl·d~dn flun))"nnnfR t 
dos. das ciencitls que constituem Sim! na dor e na esperan menu, E U nU u ~y UI,UG II r;,~ ~ 

,Agradecemos 11. Diretoriil. f,! as materias dQ VOSSO curso. ça. Dor, causada pela conte- Ergueram en1usínsticos brio- .~ ~_ 

"t"dos ~uc trot,alham ]leio Bem sabeis as dificaldsdes plnção do qundro em que se des o lannaceutico Romul0:i SE'DE: Rua Visconde do Rio Branco. 499 "'" 

de~cnvolv,mento deste eSlabe- com as qu.ais lutamos para debate a proHssiio farmnceuM Borges, desembargado~ He~a~ ~ 

lecuuento fi esforço que teem nps desobngar-mo8 das nos~ Uca entre nos. dito. tendo o sr. dr~ t'erreml NI T E R O j ~ 

feito pam, que eslo Casa se tor- sas funções da".aa ceneiao.ia EsperanQa, de que, lie! aos Bastos leito () brinde d~honra i =.' 

nc um uhcerce forte de ctdtu' dos nossos gabmetes, moUva- ensinamentos dos vossos mes.. ao sr. Ptolomeu de ASS1S Bra~ ~ 

". proiissional. , da pela-'delicienelll do ampa- Ires. vós que agora ingressais sil. FIUAL: Rua Com, Maha. 9· Florianopolis ,~.


Col,~gas, lembro-me mnda do ro dos Governos. na vida prática) constituindo A festn intima Correu na ~ 

final dó um lliscur~o pror~rido Sobre o que se exige para mais uma geração de tarma- maior cordialidade. "'" Endereço telegraphico: lNTECRUS ~ 

por um velho medICO Italtano, rigoroso desempenho da vos~ ceuticoe' dignos, consigaia e- Republica reitera aos novos 'lIIG •. 

saudaudo um outro recem·for- sa profissão digo como Re· var fi profissão a situação prolissionais os volos de mui- '4! ..........fRW....""'*"""'!1.-W.;""'~,.-.;~ .....~'!E~ 

lU"ido. deH~Ihc <:onsclhos apTO- nau e Guyan: «Encarada CO~ que. faz jús pela nobreza de tos triunfos na sua auspiciosa" m~ ....... "fI' .. ~- V ""~~. ~~ ~~ 'i\l:~1'V 

veHaveis. Imo dever, quando coincidindo seus misteres, já prestigiando cnrreira. 


• 
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.. REPUBLICA-Florlanopúlls, quarta-feira 18 de novembro de 1931• 
A ooDferenc:ia de !Y1DI SOCIAL "*,.~$~"",*Ii{l4!.~ 

Cachoeira I c- I........ Ia MANIPESTAÇAO DE· 

... !!.a. ___.-..r-.~ . APR_EÇO-......e __ ._

. lIIeIIse I O sr. professor Aivaro 
Antunes Ramos. do Institu-

Porto Alegre. 11 (aereo) to P"liIécniCO. loi anle-on-
A Ftderadlo assim noticia tem. li noite. por mollvo do 
a eonfereneiade Cachoeira: seu aniversario alvo de (8

.Era ~abido o ellcomfO l"obo mlnilestação de apre
proximo entre os chefe' dos ço. 
partidos ~epublicano e I..ib.r- Os alunos dequele eslabe
talior. leclmento foram á sua resl-

A situação que se ceou deneia levar as suas leilei
no ESl8do. em virtude da lações. 
politla de Irenfe-llnica. re- A stnhorinha Zoraide S,I
comendava o enlemlimenlo velra. em nome dos colegas. 
pessoal que acaba de se proferiu uma bela uudação, 
rcallsar em Cachoeira. VI- ~~Iocando nO dedO do bo~~ loriosa a Revolução. as menageado um lindo anel 
colncldenclas de penslmen- slmbolico. ofereCidq, pelos 
to e, de acção. de ambos.os academlcos do Instituto. 
politíCOS. reJallvas. a v.nos Em seguld~• ., sr. proles~ 

li' ... 'V % Bc::Itl -e 
~ 

Informados de que o nosso recente aviso .=b d d d 18 f """ 
se re a mu mça e a s oi mal compreen- -à 
dido por uma parte de nossos dIgnos censu 1·1 
ruidores. avisamos que a cobrança contlnuará 
a ser feita em nosso eserllorio á Praça 15 de 
Nov~mbro n. 19 (stbrado). '!C., ~Ia. raçãa. Luz eforça de Flariaaap.lis ~ 

•
(~í'!!M$~tnl"~\iJl"~'tl\1H!1l?KtJl?Kfr" 

JII18 C • I oi O I· .Illrell ,I e c Bem;:.Esl..... fomeS· de 1950li' 
.....v •• ar'J·orie While a lou·DISTRATOS 

r \ e vivaz e$/r.ia da Fox-
AlES DE OUTUBRO DEl931 Corporatl0!1' cujOl ~Ihos 11& 

D. Hermann Rimei, • 010 tiros e buhçosos catIvam t~

~::!.?f.oiCllld· CSprllObpeagleandCidasa "1,0 l{aOmos. . .••te 'lo ~~?J:~ ~':;;:Jdad~~:~:~d" p~: o fa:~xi:"n~~ / comodis. IMandaremolá suaresidencia. de Flo Polis,193eD1uano 1 
..,-'''''" e amversanoQ,U J mUI Iv modo liegulme: O ~OCIO Her- .. ~ 0-. novemb o de " 

beral, de preparação revo- sensibilizado agradeceuaque~ mann Rimei. rec_be, por .aldo ta ouvira mUito bem lenta· E' 56 pedir a 

lucionaria e de Icçllo mi- las demonstrações de esli- de seu capital e ber.s a quanlia do nllma poltrona macia e" C., ,. Leonidas de S. 


problemas e asaumtos de sor Ary Macnado. em no~ Plul••nrouttr, sec,es cempon6!l- da gente. vae cantar del.
interesse nacional•. for~m me dO$ professores, ôo las· t,. d. lltma ·H, Rimei 6< Ci•. , ciosas e embriagant'. cano 
consolidando as ligaçoes titulo. saudou o dr. Alvaro com contrate registrado nuta çOCS Fi Il' li< /930 E 

lítar. ma. de ro. 14:000$000; 2) O '!tlve •.• coruort,vel do Cine-T 
M I ed . I de A I I I 'd passivo da firma. ora extinta li
i a S c o ou maIs ar os presen es o serv' a Icam a .argo do soelo 010 Pfo- Centro Popular. a vózdes

esse. enconlro se deveria uma lauta me~a de Bs~.dos. Izenreul,", iu~ior. por cujo e,:n·.a boneca interessante e 
reahsar. doces, e I,quldvs. la OO"ot. a liqUidação da s.o,.· I' d . . 

E e faeil de Imaginar o O dC&dem.co Antonio SiI· dade. In a -- VO! Que tem um 
regosijo que provocará no va proferiu o brinde de hon· O. Pai" & Cio: Indust,iai•• sabor intenso de bon·bon de 
esplrllo de lodos os rio-gran- ra á exma familia Alvaro r.s!de~,es em, PalU. Edll1undo chocolate a que nos 
A I Ra ~ • Pa,x, IndustrIal residenttl em 
_enses. que vem ne a a Se- mos. Paris por seuS pro.urador.s pensar lanta coma bôa. 
g!,rança dos aspeto de, .cor- Em seiCUida, tivera~ inicio Rabe:to Hervl L.a~ dsFran.çalS Marjorie Whlle a meni
dtalidade e de eavalhelftllmo as danslI5 que lermlnaram e Duranó W.lf, &.oto, quoüst., . 
de que nunca mais se de- alias horas da madrugada de .Socidade Agrícola. e Flor.s· na que tem it, !e a acom· 
verão afastar as nossas de onlem lal Sob N ••.•• ~t. Limítada, da panhada nesta supcr-Plodu. 

. d' .' . praça de JOlOvlIlo sendo de co-. 1 Ri B ' I~Sslve.s conten as parMa- . A reSldenCla do anlversa~ mum acllrdo disso!ver & referida ç .. ~ pc o ator l> • renae, 
nas. nanle esteve repleta de la- sociedade, recebendo cada soclo O Impagavel ressueltado de 

Encontrando-se na resi· roilias, amigos. professores, o .eu capital reallzado.v,slon! Fanlasias de /9801 . 
dencia do brilhante tribuno do Inslituto. que ficaram ca- h~ver passiVO pelo que cada Sq· A du la nllo od- ser 
João Néves da F<>ntoura tlvos as g.nhLzls dlSpen. CIO quote,ta d& e redp,.eamen- . . p p . 
conversaram largamente o; sadas te recebe do outro muma plenas maIS Importante e o que 

, ., o geral quitaçãO. I' t d' , 
srs. Borges ~e MedeIros e· ALTERAÇÃO n~o Izerem es es . OIS ap au
~aul Pila. Isoladamenle e Aniversário o. Henrique Alvetrao A1mei' dldos cenlroscomlcos de Um 
com os $rS. Flores da Cu- Foi muito felicitado on· da. Claudio Guimarães d. AI· sonho que '\Ií\leu. ninguem 
nha e JiJlo Neves. tem. por motivo do seu molda e Joaquim. Wolf, soelos maia fará 

D:e que se tratou na en- ani:versário natalicio. o. ~I':!~d.e:i~~~ :!:~~J;cTJ~:d!~ Follie; de /930 é um 
~revl~la? Evidentemente.•de e~mado moço sr. Anto· praça ae Jolnvme, resolveu de lilm de andiosa monta em 
admmlstração e de pobtlca mo Fleuri Barboza. comum acordo' atterar o dito gr. IId 
do Estado? Segm amante da contrato, em vista da retirada genelo-reYlSla·com ceoa. el' 
>'ituação geral do pais" Cla- Dr. Heitor Salomé Pe- do ~ocio Henrique Alves. d. lumbrantes, luxuosas. onde 
10 que esteve em loco o reira AlmOlda e•. o faze... pelos e1ao lu lo encanta e leduz o el- Comm Aloldio: Ch'garÁ do ,ui 110 di. 23 do coneate Slh!.do. 

I'""" ai P h' d t sulo. "egumt•• : caso pau"'.... para o qu .8.ssa Oje a a.a na 1.) o .oelo Henrique Alves pc,_Jor. E a par dest.a mo-
c:onvergem no momento aS tallCl8 do nosso llu~tre de Almeida, recebe a Importan- numen18I enCf!na~'o de mu. 
ate~s de todos? coestaduano dr. HeItor cia d. seu capital e lucros no • h II h ,.. h 

O general flores da Cu· Salomé Pereira fiscal do valor d. rs iO!J:958SM5' SIC a. a um entrec o 
Ilha a'udiu ao carater reser- (onsumo na Palhoça e 2) O e.pilal social co~Unuara amoroso, lioissimo. que en· 
vldo da conrerencla. Mas muito 4istillto. advogado. ~en~o"~:~$&',o260~~: ch! de enorme sati.laçao to-
1!iIo se lurtou ao comenta- O anlversarlante reee- Claudio -.loiroarlles de Almeida. do O hGbi/ue que tem o 
no sobre o ~nconlro dos berá p.o~ es~ motivo lar- • ~s. 60:000$0',0 do soolo J03' coração farto de doçura. 
dlefes de parbdo: tas febCltsçQeS dos seus qUlm Wolf: 'FoIl' d 1930 

_ A entrevista foi pro- inumeros amigos e dos ,3.) As c1omai: .clausulas con- 'b'd IOfi3 le HvOa~IEspr 
fundamente cordial. Durante admiradores das suas tino: ~~~:eüg:~êa e r-;aU UIls. ex! lona Il!ente . ~ a 
as horas em que trocaram grandes qualidades de séa brasll.lro, o primeiro viuvoe nOite em souées ch,C~ 
de Idelas 0$ .IIr•• Borges de !larater e de espirito. v s~gnndo solt.iro soei.s com. inegualavel cinema da 
Medeiros ." Raul Pila con- - po'l:.~s d. firma ·S. Ullsséa Padre Miguelinho. E 
se.rvaram ~tlludes de Inva- NOIVO~ . ~ol~~md:. ~~':,'i:m ~~o~~g,::~: caso teremos uma 
rllivel afabilidade, pa!estran. Com a gentil senhorl- mover o prll$O <la sociedade or . tad h tI,
do com grande serenidade, nha Aurora Maria da Cu. tempu lndetermln.do continu~n. ra e requlO a ora.•e 
confiantemente como fariam· nha, fiiha do ;Sr. Leonel do em vigor todas as clausulas te, dura~te 8 sua eXibiçãO. dos produto. embarcados em nossos navios e qu! se des
dois velhos amigos.. . Luiz da Cunha, resi- do cont,ato primitivo. ' Os Illms sonorus lorna· linarem a EKposição. devendo o eKposllor apre'.ntar o 

O general Flores d'l Cu~ dente em Canasvieiras. MATRICULA DE NEGOCI· r.m os c.nemas em teatros respectivo talão de inscripção devidamea:e ea'inbado e 
nha não oculta algumas im- C o n t. r ato u casamento A}/TE complelo. Pois nlovemos rubricado pela federação das As,oclaçõe, Rurles do 
rressões que lhe flcararr. O sr, Henrique Bit· Oe. aeôr~ocom o ('odigo Co· e ouvimos' tal qual no tea
do :nemoravel encontro: tou, empregado do Bal- mere..! fOi concedld. carlll d. . 

<:ô poderemo. obter nearlo de CanaSvl'el'ras Comerciante m.trlclllado ao Iro? E deram-nos amda. as 
~ ~ , sr. LeopOldo Kraem~r eslabele· d .

grandes vantagens desse cldo nesta pmça à rua Joao pro. uçôeJ sonola~, a opor· 
entendimento cuja pr~iec. CASAMENTO PintO. tum<::ade de oUVirmos can
ção em nossa vida partida· Nl) Rio de .Janeiro eon· tores celebres. em valor não 
ria ~ . na política nac on~1 soreiou-st', no dia 5. do menos celebres, o que de 
sera Imp~>r:llnte e de eVl- cOl'r~nte, a . senhormha Após o casamento, que outra forma nao noS seria 

• dente ubhdade. MarIa Sulamlla Konder, que se realisou na 'greja . I . FI'
til!la do sr. coronel Mar~ N S I pO'~lve ,aqui em ofla:1o

___ K d d ãe . , da Paz. em Co- pollo! 
COIS on er. e e ~Ila es- pacabana, os noivos se- . 

LOTERiA FEDE~AL posa d. Marta Regl& K0!l' golram para Petropolis. Foll/es de 19~~ tem t~
der, com o sr. Antomo do que possa eXIgIr o maIs 

Resultado da Loteria Fe- Oomparato industrial pau· FalÍ:!cimento impertinente frequentador de 
deral extrajda em 17 de No· lissta.. d I if N V' centros cinescos: muita mu
vembro de 1931 ervlram e paran os, a lIa Nerêu Ramos' ba de . 

da noiva. o br. Matos Se- faleceu a sra. d. Adelaide SIC& arre . ta 18,. mUIta mu
. I.) 9.264 50:000$000 riger e senhora. no reli- Rocha. esposa do sr. E. Iher bontta. mUita ~anç~o 

2) 31.573 6:000$000 gioso e o dI'. Vitor Kon~ duardo ~ocha e cunha- dolenle e suave e mUito bal
3) 48.245 4:000$000 der e sra. d. Antonieta da <lo sr. Rodolfo Bü- lado encantador 1 
4) 10.470 2:000$000 Compar8;to, no eiv~l.. chIe, prefeito de Tijucas. E nea! .. caso quem dei· 
S) 17.786 2:000$000 Do nOIVO. no ~ehglOso, O enterramento dOlleu xará de ver Follies de 

. . O dr. J. FerreIra Bas- cadaver realizou-se on· 1930' 

Todos os numeros . terroi- tos e senhora e no civil tem á tarde. com grande' . I 


nados em 64 tém 10$000 e o sr. Nicolau Tinoco e acompanhamento. no ce. 'Perssone..... Je erOla, 


9 4 8>3 

é o nurono do bilbete da.
ext.ração de 12 do corren· 
te da popular e ineguMa.
vel Loteria do Estado de 
Sergipe, premiado colll 
tOO :000$000 

e coube !to sr. Allredo 
Lhulhier, estabelecido 
com li conhecida Cigar
rarla Progresso, á rua 
15 de Novembro n. 564, 
na cidade de P e lo t as. 
S A L V E'! 
R A I N H A 
<lasLoterlas.ai!legualavel 

• .•

Lalerla de Seml1e 
." • 

5 

Coóra nça do Imposto Pre
diJl UdJllno, Beirádo e Taxa 

Sanltoria 

EDITAL 

Ficam prevenidos ~ in. 
tere!sados que. durante o 
corrente mês de novembro. 
a Prefeilura de Florianopo 
lis ·procederàá cobranç I. sem

I d . d·'· 
I1IU ta•. os Impo$tospre I•. 
urbano. beirados e taxa sa
nitarla. 

Findo o prazo 
terminado seraó 
~~'
"",re . os impostOl I . d ' ~.mu ~I a...". PI_noc), ale-. 
pois. a cobrioça a Ser 
executivamente,· pela. 
motoria publiCâ da 
ca 

'. " • 
Precisa de lenha em tórOl} lesoU'ana da 

,imàes & la .taa. 
TI h 14" ... ,... o 

----------------:----

Gia, o8Na,qa~ào lIDJ~ 
AGENCIA DE FLORJANOPOUS 

. Eud. t...... -Dir..lorí••Dy.u -Aa-iu-N••olo,d 

Codi,.,. A, B. C. 5.. ed. -Beotley' I WlIIlenai.. 

PIU!fcuIar-MucOl'

V PORES 
A ESPERADOS DO 

Vapor Miranda: Chegará do 110M 110 di. 20 do 00..0lIl0. 
n. me.mo di. par. o pIIllo de Log.... 

Rec.:be CIIrguf eDcormDe!ldas, valores e 
sagebas. 

Armibal Benevolo: Cheg..à do Dolte DO di. 21 do 
...lado DO me.mo di. pua 00 _~,-'e'.'..L..... 

Rio Grude, P.loIu • Porto AJeere. 
Re~ebe.cargas. encommendao.·vaiores 
passageiros,-;- ' ..~

DO ro..mo di. • tard.. para •• porl(MI de 
Paran.guó. SaDlot e ~io de J"";ro, ~"....Le caril'" eu••mmo•••oIor.. e páMagllitoí 

HfilQl Blunt 
Agente 

• • p -Exposlçaí) AgíO- ecuarla 
ã 

Avi..",os a quem ln!e,.ssarpossa que eslaagenciaco.Cédere 
o ahatimenlo d~ 40 '1. nas plssagansdeid& e vulta às~.ssoas quo 

deseJarem" ao Estaõ , a" R.o Ora.'" do Sul assistir a Ex 
Agro-pecuarla • su, "..ugurada no proxlmo dia 20 do 
~t:tidas passagens serao vendIdas durante .; miis de 

dar&o direito a que o intereSllaõo regr.". durante o 
-

concede-se o desconlo de :>0·10 no frete 

RiO Grande do Sul. 

·~"!ITr!dt!.sF!!,<i.l11J.J~~t.;<l;;<!;If~P,!l~lt!i.!!,lif,q,HV.li~''l.;." 

Levamos ao IIOnheciffifD<o Jo, ":>soo. digo 
nos consumidores qu~., de acô,d" com a au· 
torizaçã'l do Governo do Estad.), a partir do 
dia 16 do correote, passaremos li 18:'er a 'o· 
brança do comum~ de e luz eforça por secçào, 
de acardo c...m o boltim que e,ta,"os expe
dindo a cada consumidor, 

Para que o procedimento dv aludido bc· 
lelim seja posto em pratica, torna ·se in.vila
vel que. a principio. seja a Co, panhia [Oiça' 
da a lazer a cobrança. com a-:r.scimo ou de· 
creocimo de dias de fórma a aju>tar para cada 
coosumidor o vencimento de sua conta' na data 
que delermina o bolell em apreço. 

Cia. Tração. Luz e F orça de F10riaoopob. 

em 4 5$000. senhora. miterio dos Coqueiros. CAMARA MAN é~~i@'1iHJl'@I~?:tn!~,l1if~t'r;t,p!tl!~tl!~rJ~!Y>I!~w~.r 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:�~~i@'1iHJl'@I~?:tn!~,l1if~t'r;t,p!tl!~tl!~rJ~!Y>I!~w~.r
http:lndetermln.do
http:dC&dem.co


6 I.Ç" rl!1)1
I 

A parte teoric"'pratieo cons:/. S"lnas"lo Catàrinense REGI~:!!IC.YILEsla~8 ~e S.aRla ,tar:, das segulOtes materlas (Edu· Protasio Leal, Oficial.

'Catar"IHa' l~iÇe~·crTt:~:~i~):l1lt~~lod)~~:;1 De ordem doRevmo.P;"Di- '... lida Gulo~ar do Registro Civil <lA cio 
tru~A"' g"ral; é .opografia f) ar· relor, bço publico, poro c,nhe·, Idade de t1ol'ianopob;Ca·

•• m.mento (da )nfontana!; ~) In,· c;menlo ~o. inlere.s.dos, Que Fr~fess;ora pital do Estado ,U' Santa 
força Publlca truelo de combale da !n,f.ntari. os exames dos alunosmalrlcu' • • • . ' • Cat"rina lu saber que

Ie Servio-o em Campanha; h) na· lados neste Ginasla e OI de .lu· AVisa ao distinto publico desta capital e per;nte ~ oficial do Re-
D. ordem do snr. tanent,·eo· taçao; Ij equitaçio. , no' ,estranhos nao. sujeitos á ":0' do interior, que abrir·se·á porestes dlai a gistro Civil da cidade de 

ronel comandan!e geral da Forç~ São os ••gnlntes .pontos da·.a jl.eforma, leria anlelo em ptan· ESCOLA DE CORTE E COSTÚRAS d P 
Pilblica. pubheo, para eonhec.· m.terlas teorlco prallcas: a) Edu· cl~lo de De~embro... . , Paranaguá, Estado " a. 
menta de quem Interessar posso ".s caç&o moral: " Patrla e a Ban· Eslará aberta a fn~ençl!o pa" para senhoras e senhoritas, raná, estão se habllitan
normas do concurso })af& o pn· delr,;' hinos ti. Patrla 8 á Ban.. ra 8St8S ex~mes, de 21 a ~ de á I t dentro de 'do para casar: João 
meiro posto do oficialato nesta delr. obedlen~I., subo'dina511.0 Novembro, todo. os di.. uteia, Oar-se- a un;~PJin as Eugenio Cominese e dona 
corporação que constam do se- reSltelto e dedlca(ão ali serviço: nesta secretaria, das 8 á. 10 e as IE . C b 
gulnte: disciplina; vlrludes mtlitares; das 13 ás 15 horas. E' obsequio as interessarIas dirigirem se sorlOtePll'rnOas, ampos, am osa) Parte tenrie. (escrita); • di!llsertaçllo sobre as mesm3s) AJunos estranhos ao estabe-- á 

b) Parte t ..rieo·pratica (ordaaO,' compromisso m!Jitar, a familia e lecimento, ma. sujdlos d nova Rua Conselheiro Malra n. 75 Ele, com 27 anos de 
A .arte teorica constará o sociedade, as forç s morais Rtlorma de ensino, devem re- L idade natural de Coriti 

seeulates matorias: . o chefe 'e a tropa; obrJgaçOes querer seus enmes tambem .U It li _ PREÇO AO AWANCE DE TODOS,~ ~ ba E: do Paraná e reei. 
I=Português; 1I=.\nméliea, das !,orças armada. para com • 30 de Novembro, eOlbora sli OI d 'te em paranacá fi 

IlI=AIgebra (noções); I\'-No· Naçao. (Prova oral), b) Edn~. possam prestar em principio. en • ,. 
ÇMS de geometria e desenho ção flslel: A Instrnção flsl .... ml' de Janeiro. (Art. 79) ___~~ lbo de FrunClsco aimun. 
linear corresprnde.le; V=:=G,,?, IIhr. seu objet;vo, metodo ad~· O exame de admisslo á pri·-=' .........._ .......~..".,Il: ..._.............!II...._ ..VIo do Conuoese e D. Anto
grafia do Brastl; VI-H"to". lodo e seus principio.: pre.c"· melra serie do Cura0 Funda ;IJU_--,._..,...............~ .•tiI~..-....,....-_-.. ....'qjj,............: nieta Biron Cominese. 
do Brasil. çúe, observadas na execaçloda. mental está mareado para a se- iiJ' Ela con: 20 anol! de i-C 

Esta parteeonstarli de uma prov~; o'g.n:za~lo d" tr~balh. gunda quln.ena de Fevereiro. Pana·Jr do "ra'",·l S 1"1 ~ dade' natúml do Rio dto
prova escrita. para cada materia e aplicação do metodoj as ·liçOcs (Art. 18) , D:l. n. :: ! . 

dispondo os candidatos de uma $D&S caraferisticrl-; e execl1!;ão Em principios de Mar~o ha· • ~ Jan~lro e .. r,esu.1ente nestn 

hOra e trinta minntos, para ca· (Provas oral e pra !ca). verá exames de segun.da época Companh.a de transportes .' CaiJltlll, 111,\a dto Pedro' 

da prova. c) Escritura,ao mihtdr: esca· para os alunos Inablhtado. em ~ ;::. Leão. de Cam1)08 e D. Ma. 


Cada prova eonstatà dI! tres las. pl'rnoite e baixas; olgalllz \- primf'j-a e os que tendo exee· ~ aereos ".1 ria uraga de Campús. ..., 
qu ..tõ.. formuladas pel~ banca I,;~o " mod.. de confeccleuar·lus; dido " falI>' pr~vlsta. no Ar·, , ~ I Si alguem soubet' de lo 
examinadora e escolhidas de rehç~o de a1teril~O;>s, grande .dl! tigo 3J. por mOtIvo de doença ~ A.. J.. __ ~ . . .. 
um ponto tir:do ;,i. sorle. Essas raçlies de etllpa"5i 10(1.10 de ns- ou outr" •. Ilevh1a:nente compro- ~ 'V c:::::aes ~~ algum Jlnp~~dlmento, opo
I,rovas seriO prestados pe'ante car e J.zer alterações; \'010 ·10 v.do, oh!.v~re.n, nao ob,tante, $ TODAS AS fEGUNDAS-FEI'.AS p, RA O NORTE ... 1nlIa.o na forma da )el. 
uma. banca :xaruinadora nomea- relaçói!s; tabela dI! ve!1C!lIl~nln~ I il medi t exigida ,AO Art. 41. ~ d d' ~'; i Lavro o pl'e~ente' para 
da pelo governo., de oficiais e pr~.; 18 (lei v,&e,,(' ( A, tax.da Reg.me da Rdor· ~ ás 9112 h•. receben ,>-s~ correspon enCI·, até a ~. 'I se:' afixt<do em cal'tol'io e 

-A parte teonea do concurso relaçAo de venelmentos e 8114 111·' é rto ~S500 por materla, O \'li v..pera da pari ida e I.ora, o Sul á, 14 hs...'li bl' d .1 jo rnal 
.ell' realizada em tIOS dias, "n· recapltllla,;i!o; escrituraçao de ReglDle AII·'~o eomtlnua com ...1 re~"ebendo se corre-.'pond-".cia ate. as 11 h•. do :; PRu ICb"I'O [H O ,
do feitas duas provas por d'3Icardenetas, guias de slcorrimel~· a taxa. dI! 5$:100 P'IT exame. Ir ,. "... ~I« epu. lcai>, • .. 
e na seguinte orde,n: to elc. partes de pagamenlu, seja escrito, oral ou pralico.?i d.a da partida. Recebe passageiros e encommendas:"1 Flol'Janopoli8. 16 dê No. 

a) Português e aritmétiraj tlu':ienci~ oficial de dia. perdas (Art. 45) 8 ~:; vembro de 193 i.!li 

b) Geografia, corogrd.a do can.q;· blat'lIzaça, do mlterlal, As f6:muIas dos requeri,!"n. \'li __ Agentes: -_ ; .. 1 P~OTASIO LEAL 
Bra5il e i:l1gebraj impU[2çlu de· contos. madl de tos que devem ser preenchidos 11 S - coT Ather."no "'Irmão ~11 Of'cl'alIc Hi,torio d. Br.,il, no(õ," efetu.·los· fardameoto, tab,la obtêm·se na secretaria. ,. yrla • '..: iN • 
d~ geometria e de elho hnear d. pedid~s; no.;ão s~marla SO· QUllqner requerimento p~ga "= RUA CONSELHEIRO MAfl~A n' 29 ~ "_,, __ ,,_____ ,__,_ 
correspondent... bre admioistraç:!o mihtar (Prova a taxa d. 2$000 em estampilha $ E d Tel' _THERINO . CalKa POltal 102 .L• 

. -\5 provas se'áo Julgadas. ",. eSOlii.). d) Instruçao geral: <lr, f,derat, Alem disso!, peliçao J1 n , .. • ' • ~"II 1"110 POI'lle'cn"!CI 
la banca examinadora valland·. ganização do ExerCIto (noçues para cada exame f,nal serA ~ Florianopoha. Santa Calharlna ~, OS I U 
os graus do ~ (Iero) a 10 (d~z) geral); organiz3,=ão gradativ~ d~ flcomp.anbada de estampilhas ~ SI . __. 

O grau de ca?" prova .sel' ob· infantarl.; o serviç~ c a hl~rar. federaIS no valôr de 5$000. A ;"'~~O"..I:.:,.~C~O~.G~O~.;t; (,;GCOC'::~G I (ReconheCido pelo Decreto 

tido pela media arHmet!ca entre quia militar; deveres do oficiai petiçD:o para os exames de pro-- ~ • •• •• •• ••• •• • • In 1080 de 29 IJf! àezembra . 
• s graus de cada examlnad~r. d.. praças de pret e reservista, moçao é uma so•.(Arl. lU) -""'''''''''''''''''.''''''''''''''''''''®I__@_OO@€}, d 19/7)'

Os candidatos que possmrem d!stintivos "sadl.'S nas classes No ato da inscnl}ão deve"se ~W'P.W'IZ1WIi2lõlW@W. : e 
o curso da E. S. I. . serão ~is' armadas. continencias e Sina! d.e dep.osit&r na secret,ula a qu~n- . i EXA.AlES 
plln!J-dos das, matenas t;oncn· respeit)j trJnsgres~iíelj dts.clph- :ia de 5$000 par,a. cada cert1fl" I '1 fa~ú sab'r a-;5 5r.i. alnn..s'T I t d M d 
praticas, mediante relJ.uenm~mo n ·reS. Ptocc1imeoto do mllHarj cado de exam~ fm 11 e para o dos di\'~lsos cursos normabIn urarla a o a 
e apresentação dns Jespectlvos no qualter na rna nos rugares certificaria coletivo dos exames Engenlh,ir<:-g~ograro, Fa maci,1. 
documentos:. publicOS e em pre.sençl d:s tLU- de promoç:fo. Este deposito se- ,Oluntologia 8 ÇomerclO) qt:~ 

O grau mleI.lor a 
',I 

(tres) toridadt!s. Prindpl'S gerals le rá d~volvido, se o requereo te D fi: I~ acnu. al)~rt:J a 1Ilsc.i.&Q pa1il..1 

repro ..... o candldat1J. . Ilativos a Ilr"priedade e uso dus não fOf aprovado. • OI exame:, ai'; o dia 28 de no-
Ojulgamento das provas oraiS uniormes P.ova Oral.) Fbrianopotis, 10, de Nllvem- "t:J b 'i' I r de vembro a rea l iZc1rt'm'SB na. 

será identico ao ,Ias i,ro..' es· e) TOl'o~rafia: noç".s pr.limi. bro do 1931. , '1 U ens oVa '::jran primeira q"in ..ua 'd, m':s d. 

crUas. . Inare~~ ddinlçao e OIVísi\o, esca- p), . Dezembro em di,s prr~iamente 
Para, clas;ihcaç:!o flO3i. se· , iils; eonstru'llo""empre~n; m>r· P, An[;elo Confessotto S. J. io~!l" L .H l"lnge-se .em 24 horas m rcad' p.lo Conselho Tecoico •.... i!,Va Sr)1Já confarldo a cada ~a.nêldatt.l fologia do tl\rreno; aClde-nt s d..1 S.arltl r Administr&I{vQ. . 

um grau que .será obtIdo p~la s~llo:. ('~at,urais. e ar-Jificiais); nfil~ ;._"'-:? :·'w-.~.I 7, Este prazo é improrogavel. 
mêdia Irltmetiea das pfolvas teu. meclalura dos Ilcidenles do solo Na ocasl:lo de inscr'!ver-se pa-I 

rfcas ~ te'()Tlco-pr~ticos. convenNes topog"afio!as; or!l·n· Precisll de lenha em . Astracam, Seda, Luva.s Casemira de qualquer ra os eAames finaiS que cão 

Serao os sega~ntes os pon t3.~ão; estudo d-: bussola; one" tóros ~ dirtito a um diploma, deve á (' 
tos Sobre os quais ve~sarão as ta.:üo d:tS ca,tR.~: pel!!. bu soL~, especle etc. Alunn juntar ao requ~rimentQ do;: 
provas de cada materla da par- por pontM e linhas ~") ,terren f

,: Mandaremos á sua I. Serviços garhntidos .... Por IJTocesso Chimico 
I

ins('riçao r~clbo do t«:soureir(~
te teorica: . . ldtura (le ca tis ('phC3Ç~~"~ . residenr'8 provando o pagamento d"\ res

a) Portngul''' redaçAo, aoaI!. anguio de marcha; Ocl<r"lin", i E' ''o I",dir a Sm(j~s Cj i opolis pectiva I.x. de diploma sem e 
se lexicl de um Ir:cho escol~l. ção de um :tngal. d\! m1rch ,; 0.!il' or ao qu~ nao podtni ~e[' I~SCritO. 
do pela banca, no~oes SU'11anas medida. de azimut·! so"re a car-I & C lIda e!Jt. Secretaria do. Inslituto Polité. 
de slnUixeoiogla; 13; b.li"r e seg,l,r um', dtre~;\" I ";-. ,.;, •••. ',49 ~'lI1 H U 't JO ã () Pinto 34 _ TelePhon2 311 Ien;co. 27 de outubro de 1931.o ,
b) Aritmetka: ol,erações..rfnn segundo um an,~1\:o 11 11.); de",; . c.. , ., ~ • SECRETARIO(l 

damentals; fuçO::s, operllt;p_e~ICTlÇãO de itil1~~·xrl·'s. c6piasI. f':'>.'Or.:. t'\ Ary Bf:!mc,J:lI" f:chado 
sobre Ir!,çúes, si>te~a ,;,etnc. dmpli••;ô." e reduções de ca:":1 t"iI'Iaveis ®®~®®®®@®®®®®@tli1®~®$O"" a ....
pontenclaçllo. radlclaçã, ~ro- I (t:xecuçao nu calXan dro arei" I 

!'orçOes; regra de Ires; eambl" I' "guni0 escah dele,mio''''', ri'l V "'l1: ,., ,1''''5<)< m1Vei, Agc!lItes :COSTA, BAIER 8. CIA.

juros. ,. dI) releVO de 11m tftrr~nu dall I ..... 

1:) Ge'lgLLa e C~rogr3.fla du C(mi~{'Çall de cCl'JqT~is". \" 11 P' t ," I ~·..;t<h!,). à rua j....... 

Brasil: elemr:ntos de ge'Jgrafla f} Armmat'nt:1, I'.lrat ·ri·tic(·-, I .\(ti J f· g- I~ rc lo n, 5, (La- -.--L·.· ~-~~~ . . _.. 
geral; os cootine~te' ,restudo 'U· nomen,!.lu". OI ,.o""., .. , d,,', 'lo Uv '1'""1"')' ___ ~.. , D---L~ITi-'A':'mario)? Nov" (.i1nuuent~ teso mQnt3gem t' fUnCIO!\.:Im ;1\1" 11:>_: l _ "\ 
tudO mmuclt.so). C?rograha do c:.rmas lte rC'l'!I'çã I'" i'l'ltnma': 1---------- 
Brasil; conftguraç:lc; pu.ntos ~~- cai usaéac:; uu iilf.llil.1nr.: tllun'
tr.1'm03; dimeDSô;;:;; lamues ~JSI-I çào adotaJa.: ,j'!scri~[I' Jus cal' InllIihr; 
COSi frontelrai, htoral; de-cfll;1? tuchi"ls ce fuzil. Ild arm~s aUo .b) comprovadlLS qUdUda:1es 
de todos os 3cidenles geograft. t,mali:as e Ilstota ·P3rub~llutn:t Ullrais: 

COSj orograft.: discriç:to dlls IO LrJ -Stand', instruçã 1 te'::1ic3. c) Terem menos de 30 anos •• 

prlnclpai. bacias, :\maZ?",c3, do atirador c,,,n ., dIversa. ar· de Iddde .• particuiarmente, ~e' FI)SCA I'-lTERNAMENTE E A LUZ IDEA lNS rpERA VEL 

Prata. 510 fr.an,i~co, sup.r,f'c e mas; as granadas e os petrech'" 'us d. 3, para os sargentos des· .............._ ................

populaçãoj d.1Verstloes ad~lnls- d~ acol"'1pJnhamellto da mfant o'" t1 For~!l: . 1:.. ",,.
tratlvas; Governo da UnlAo e Ina (descriç~o 3umana), Provas f) Rdvelarem RlltidA.o flslca. : 

dQ~' Estados; Estad) de Santa oral e pratic;:;. Concluidas as provas. serão C" T t "Centro Popu):.r" 

Cilarlna.(esudo mi~uc.iOSOI; ""1 I I slru"o decomb,tedaio' os candidalos re!aeionados por. me· ea ro -- I 
pital e clpadades pTlDclpals, Vltl.S g n .a, 'I ordem de mereCimento lnteletu- • 

d comunicações. fantana e Servll;o -:m Ca!llps.nha. I P rent'himentó das vagas • O mais higllnlco, alagan!., conforta,,1 e preferi" Pilas 'amlll'" ••Ia ':OHm • ,..,.IUI
~d) Albenra: Numeros e exp~es- ens!nam~::o~â~~% Ir>i:~r~'~~~e~~~ ~ 'pre~~~o: al~m da cIas~ifica('a.o I. I

P 
soes algebrlcasô valC!r _namenco; ~ll~ame~~altbÇà) de ai5tanciasllnteleetual, le"!ar em,c.onSldE.T 5110 I Quarta..felra,18 de novembro de 1931 Multo fir vcoca.l~1IIo algtbrlc j 8dIÇd~, subtra ae:'tnstrumentos pelos diversos a conduta. civil e mddal' <-,!o ca~- Garota R b l,.l.
~lO,.mutiplicaçAo e diVISão; po· p 'eessos com in"'umentos: t;;.1 didato, partkubrmente Invesll' Finalmente, a !ormidavel prorlução e e ue .
tenclaçãoj fraçOes algebrlcasj ra- ro '1 ui 'I' c I do Igada. 


dicaisj equaçl1es; rt6o!uçOes do ~mêtro!S~ol~lI~~ Pei:e!s~o~a da Feitas as ne.c~ssarias inveStI_, ~olll'es de 1930 Uma produçlo encantlidora da U~I\'ERSA.L

primeiro grau a ,um,a lucognib, e S· d\.' de metralhadorá~ levo gaçóes e classlllcados os calldt- O grande film do momento, com Coni

problemas do primeiro grau. eC Q d g bs rvadas Idatos aprovados serão as I'ro· rad Nagel, Sidney Fox, BeUe Dam,
e) Geometria e dezenho linear fJU ~c~ar~j s rec·~~~ns~8n~ia.~ da moções feita pelo Interventor Fe~ Slim Summerville O magriço do cSeml
correspor.den~e: linha reta; pe!'- nas i ~ a Nas marchas' ser- deraI. Os interessactos dtl'lerão M . t Novidade no Front., Zasu Pittse outros 


pendi"-ulares, obliquas, paralelas campan ~. 'archa aOlesentar á secretuia d~sta Produção da Fo~- OVI~ on~ 

angutos, p"ligonot 

; trtangulos; viço d\Segur~n~al1o~m es~ciona~ Força o pedido de inscriçlO p3:,l'a Oferece: Encanto, mUSlca.cançuej. baz- O I elho JoIm MlIcI/$on eN" boncllJcIe per!Jomfie.rJ•• 

paralelogramos; retangul~s. ql~a- nOs ~em ar~u~ 'de seguranf'a em o concurso até o dta 11 d~ la lados. deslu.mbramento, humonsmo e ~:~ ;/~:~o~~rJ:;nfig:r~lIdel:l·g:nle~m tt;r;::% ~;.~

drado, l'-'uogo, trapeZlo, C1r- men~~, ~er\lç " Dt ~ e o Ineiro do Ilno pr Ixtmo vmdourer. um ,'omance de amor. luclo h,sbililoflJ!'1:I eprega!''' ("(1(/1:1 parfldl:l lÍ5/rmis, que lU 

cunsferencia,superlicies,medldas e,tabça~. ~ re~undcla~~af'ges de O con~urso será ini~iado no dia ITv·.,·I,h.'''cn'ospo~~~:o~mco~t,1~:~~~;q8u:08FÕL(j~r~5 ou,: d,,'m"pa~,a 1:I~~</:1~cldacl:I~lJl:I,r:;~~';;"~IJ,Ulj~;d:':'u d:iJ~~dos angulos com transferidor, rea as ec men o as, l' 25 dI) roeEmO m~s e aRO. .. I 1 b ~ 

construç6es graficlIs elementares tropa (noções sumanaB, Em igualdade d~ condil;õ~s, 1930 \"".a.e raveh~~:;"i~1l be~!~~, . aR um flllllenlO. :O:;~:30eq:cm~: c~~~~:J/jcleO$::;'t:,::-~: ~ocI{J:en;/~ 


f; Hlstoria do B!a.sil: Desco· Poderão ins~rever~se n9 prFe- ers candIdatos da Forl.:a Publi~a. com El Brendel, F1.ank Richar. ':::.::.'oO'_,.d:p,~~/h:.~:,od.ropm!',.o"••','.~,',!A""rmii,.Cl'~.,,".al~"~nrlo.,
brimento e ~apltamasi D,. ,Tu:!.? sente conccrso1 os sgts. da ~ . terão prefE'renclll sob. re es ~om as • "~,, "" ...-. " ..... " .. pa "" <1', 


VI no Brast!. Independenc1<1j lei' r., do Exercito, Armada, das Quartel em F1ormnopohs. 14 dson e Marjorie \V/nte IclCCl,sa /JctJl que f/Jr/a IJ F.hclJal1e iJbsolula rio homem 


"a,105 de D. Pedro 1 e U, cam- d~mais força:s ,estaduais c sar- ie novembro da1931. Preços: :..... 3.$OOOe 2$000 i~h:,:;ca~:~p~lIh~;:,d:atJ;o:~{í~$:~:d:. Sltll complJpanlla de RQsas; guerra do Pã- gen,tos reserVistas, desde .~ue 

raguay; Proel~maçã, da Repu· sahstaçam as seguIOtes C(·nd... il Cantidio Quintino Regis. • ...................~.........0 

b,lIca; d R~puoilca até os nossos C!l. CAP AJUDA". rE E SECRETARiO ..... . ~ 
Cfa5~, a) tero:>m toa conduta Civil e,. ... 

...,1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:per!Jomfie.rJ
http:mmuclt.so
http:nomen,!.lu
mailto:W'P.W'IZ1WIi2l�lW@W
http:fEGUNDAS-FEI'.AS
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,, __________________-=-_,_R_E_P_UB_LICA-Florianopou~q~rta feira~.e novem~~ d~~,________• 	 7 

1 [111 nbia fta[ioBll de liUlilíO [ulain Emprtsa N. de Navegação Hoepcke
"--_..·.... ···· .. Movimento Maritímo ......- ................. RAl:'IDO DE! ASSAGIEIROS E DE CARGAS
TRANSPORTE 	 COM.OS PAQUETES 

PORTO DE FLORIANOPOL!S 	 CARL HOEPCKE, ANNA e MAX 
SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE _ ..Iço d. p ••••g.~..o•.• d. c."o•• 

. FLORIANOPOLIS 
PARA o NORTE I - PARA O' ~UL 

Linha FPOLlS,_RIO DE JANEIRO -llinM fPOLlS-PARANAGUA' Linha 
:>'nu.te ITAGlBA sahlr;! a :!:{ ae novembro'l Paquete ITAPURA ".irA a 21 de Novembr estallndo por Itaja." S. Fronciscu e , escalando por ltajahy • FLORIANOPOLTS 
... -s 	 para: . Santos. 810 Francí!lwo• LAGUNA 
para .. Imbltuba 


sa. Frane!seo --P-aq-u-.t-.-.-C-A-R-L-n-O-E-'P-C-K-E-.-dl-.-I-·-i-1---p-.:;;'ete <MAX. Paquete "MAX' 

Para.agui. 
 RI. Graode 

Paquete 'ANNA. dia '8Antonino Pequei••CARL HOEPCKE. dia 16 dias 6 e 20 dias 2. 12, 17 e 21Pelo,ASSantos Paquele -ANNA' di. 23Sa., Sebastllo 

lIio de J..elro 
 1_~S~a~hi~d.~._â~s~7~h~M~a~S~d~a_m~.~n~h~a______~___Sa_h_id_a_s______ __M ZO_h_~_a_s__~S~ah~l~da~. ~_t_h_or_3_._ 

Pú:r;to Alegre 

AVISO Todo O movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche Rita Maria 
PASSAGENS: Em vita da grande procura de IICcommodações em nOSSOl vapores 
communicatros aos SIS. iJ.lelessados que só aS$ullliremos compromÍS!o com commado 

, ?aq.ete ITAPOAN.&biri. 29 d. Novembro paraI P.q~ete ITAPOAN .ahlt' a 20 de Novembro dOI reservados. até ao m"io dia da sahida dos nossos vapores. 

, ltajllllx para: Imbitoha 
 EMBARQUE: Para facilidade do serviço só daremos ordem de embarque ao 

<l Paraaagui .IU0 Grande meio dia da sabida dos nossos vapores-·psSSlIgens. freies. ordr.m de embarque e de
AlItonln, Pelotas 


Sanlos ' Porto Alegre 
 mais informações, com os propnetarios 
Slo Sebastllo 


.IUo de Janeiro 
 Carlos Hoe'Pcke s . 
FRE"'R DE CARGUEIRO FRETE'DE CARGUEIRO 

Reccbe.te Cltp e t1iC.,,~u até. \t:tper. da nhid. doa paquete!. .....................
AVISO: Atteade-se pI.-'Ust DO di. ô...hica dOI paquete:::. â viala tio .aUetlildo ~ \'.cem.. 

A hI'lgcm de p01'lc,devHá nr eDlrt:Rue noJA,mautll d. Companhia. na vaperadp 
 AHTEHOR MORAES

dhid.~ tios paqUftu, atéé. 17 hGr•• para In cndutid. tralUU"mente par. bordo em~ Adega "Pezzi" 
b..uçlí<s ..pocit"'PARA MAIS Il\FOIl1lAÇêES eOl! O AGENTE 	 t:lrurglio'dentisfaDE ETTORE PEZZI •..• CAXIASJ. Santos (5alooso Etllbollclmlnlt ••nl••II'O"'"1Io Im 18 di Ornubr. dO 182t RUA DEODORO N, :zijRua Conselheiro Mafra··33 lei 1250..Fnd. T el. COSi eira Fabrieantft dos Alamados vinhos 'Perdiguelro-'e Bar. 

, bero. bra.nco tipo Reno e Oraspa 
Engarrafamento esmerado Horario: das 8 ál 12 

PRODUTOS Dl!'; PURA UVA·ARTIGO SEI,ECIONADO e das 2 às 6 .horas. 
Premiado com ",ed••h•• de Ouro nas expu.içA••C!tacara ávenda nl~Iil~eiral V c~::::~::!ro~::J ~':t.~=~::~:(:~~:r:.) ... Sabbado.,............_- ........~....·I~ 


I 
larmoraria Gomes PREFERIR SEM"~E ESTAS MARCAS, até ã. 12. 


E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 
- DE -	 13ernaroino Silva Representantepera S. Catarina 

1IIrIt ..... 1JttI ~ AREA: 102,583 mó!. GUSTAVO 0\ COSTA PEREIRA 


Plantai: 1 uranji'h'al de diveusl qualidade., enlrt Rua Tiradentes n. 12 
.....- IX.'....... '1 qu!i. Blli~n. (611, Cra"o, ;ltttlCH e Amuíc8na. 50 


.... • ........ pé, d. pera o qu.lidad... FlorlanõpoUS

...........111 IIIII1PtII'I PectgueirCl1 figueir..". KallÍfejr~l. blaDgueirc•• I,m";". .bata

lcirOt.. p~-',eirAete oliTt!ira, tudo em~ft."c."'pr1ldução. ....,.~ 'I....." ......." ......." ... 
MlIlI8O~~~n~l~i~. Cru' ~~i1<iGEM,or.::il~~ ~~~e:.~ .If.f.. r AVEI A 
Tem p_1Il P8T&O ser· PRED!OS: uma boa .... p.~. mora<li~ eorn4 gr••d.. qU"I.., '~~"""''''''''''''"'ftMfItIMMI.1 _, \A lU"viço õe omatos. 1 ..I. d. v...... 2 "I.. par. reluçú.. 2 di.""..... I .mpl. "",inh •.. " . ~I! PtOV....a., pte er 
Abr&-fSe qualquer typo UtentihOl: esgoto, um ilT• 1ú:3e depnaito para Cereu•• 1 boa gar.- :;. - ~ T · r 

de letras. g•• 2 poço. eom óli",. oa." um ....bulo par. 5 .Ice.. e 5 bezer' SyrllB"o Atherlno o. rma-O B' nacional porem é tão boa 
o marDlO'fe empregado lO't uma mleMna para coUar fonagem. um cercado com curral para u. li ou melhor que a estrangeira 
é 	 legitimo de Carrara 100 porco., 2. Cf'" paul Clmaradu. U~ engenho com llKIem de E' mais barata 50°'0. 

(ltaUa) o melbor e.na" um romo pera euucar e tlm aJ:mblq\lc para aguardeate. Uma S . I(ota , I 
_ ...011101... I>o.~. arut. arlifici,1 cem a ; ...gom cio N. S..hora d. Lo.relu· Um COMMlSSOIiS.REPftESENTAC;ÕESECONTAPROPRIA I" .eldlPa I td' 

a.. _ ..Ih.'... ...... grande viveiro de lêla para 500 avel.· 	 P:I 'ãn Sela adrão - e seu 
..... _ ........... t< ANIMAES: 5 v.cc.. um n,prooutorTorino, 3urneire.de raça. Rua. Conselheiro Mafra. n" 29 ~\ proprio bois") 


I. -_. fUllIIAlllll'OL1I Tod. propriedade <! cercada d. &ramo fa'l'ado. Fu.do. p." o T L: ATHERlNO C' Po 'aI 102 ~,"EI'RESEN1I\NTE "ESTE ESTAl}O
• r a • I I mlr com boa praia para banho, Linda vi.1a 	 beL e • . Iuxa S" I~ , José f' 618V_ 

' Fura.' naturai, 	 :t I "::alxa post..t.a _fLORIA.."11 OPOU!i

Oirellria de Terras Co- , Preço de ooasião FLORIAIOPOLlS··STA.CjlTHARI." 1'1======a
llaislçÚ e Agricultllra Tesouro do Estado reira. 	 :-- G E 1'1 T E S: ·I

1 

De ord~ :0 :n:. ~íretor da de Santa Catarina ra t~:~l~f;,::e~::::~ ~~~in~~~~!~t~~:~~~~!J~~!!~!!~~ 
Diretoria de Terras .Colonisação Procuradoria Fiscal' Emanuelides. J St d d 0'1 C oy Df Brasl"
(, Agricultura. faço publico para D ~ d H .. A • d S'I Ua an ar I Dmn~ : que chegue ao conhecimento, dos , e acor o ~m o que ,e~mmlo ntomo a I· P~. 

interessados que, ,enão MATHI· dispõe o § UDlCO do art. 4, "a. \Rlbelrao). Rodoval Mo· Gazolina STANOARO e kerozene dACARE. 

~v~~~",;~li;;i~ r=q:;:~~~ç:~ da lei n. 1.710 de 7 .de to Espezim e José ~rauli() d r . "o Ba~ 1'1 S I 
da medlçllO de um terteno eom outubro de 1930, conVido Alves. (Saco dos Limões', a·analr u r ~ li 11 

a .rta de ,em (100) hectores, os contribuintes abaixo re- JOão .Alexandre Alves. (La. '. , II 

~!U~;a nVisl~g;';utt~r;r:1:'~~~ \adonados "v.rem saUar, gôa). Docio Duarte Neves. Companbia de jraDsporJes aereos I
Ihoça. ,onlroniandoao nOrte eom amigavelmente, os SeUs de- (Corrego G,.ndeJ. EsteVãO TU 1'1' 

~rrasd••dveOJMula·!~,i~~ ~~r~:r.: ;.;;;; bitosprovenientes de lmpos' Anlo.oio EleT. (Itacorob.i), Aviões lunuS ilS seuUDUfis·leliilS pari! um r.

•• -	 d d d D J T h (T úS 9 112 bs" recebendo-se correspondencia até a
de Níoolau Antonio l"ol".r; a tos e palen!!: por "CO a e cmmgos. rou~ e. nn· vesp~r" da partida e para o SUL ás 1-1 Ils, rece· 

leste coro lerras ~. Nicol.u· An· bebidas e fumo, r~laliVQ ao Idade). bendo.se correspondencia até as 11 hs. do diu da 

~:t~ ~:~tzte:rr~~·j::V~)1~f;~el~~u: 2' sernestr~ do cQlrente e- Terminado O prazo aci.: llfirtids.. Ueccbo passag~~:os e encommendas. II 

padas pelo requerente cujo ler- xercicio, até o di. 15 de ma referido as certidões das Vende.'1I VEL.AS PARA NATAL a 

r::~ol~eo 18o;~~~~~~o~ t'~e~'::: Dezet;nb;o p. f~turo. dívidas s~rãor:metid8' á I 

~hO de 1929. fica marendo ,0 Cmplln Mira; Adollo Promotona Publica' da Co Ui 

prazo d. trlnt!!. (30) dia. dentro Probst. marca pata a competente co- __......____...... 

do qual os Inlere."sados que por F· . TI' BI! b' C I i I" i3 d"lInha
ventura se achannm prejudicados ranCJSCO o entm o: rança executIVa. Diretoria ete T~rrGS, o on za t~ com terras 


com a relerlda .dlçao, dovem silido Polydoro, SesSãO do Contencioso. çQO e Agruultura o prazo de (\<, 


apresentar as suas redamaç60S Felipe Schmidt: Polydo 28 de outubra de I 931 EDITAL 

devidament e documevtadas1 afim • 1 ~ •• 	 . 
õ. S.1'11m tomadas Oi devida ro do Amaral e Silva. Jose Rocha Ferreira 11. ordem do d. ~"ei. 

eonslderação. Frei Caneca: Adelina B. Bastos. lorl. e ~~. 

• :~~d;:'~d~ra;~V!~.P!~n~:i:~f~, Vieira. Proc. Fiscal do Estado 

sorá • petiçãO encaminhada par. Praça 1 5 de Novembro: Pr ecisa de lenha em tóros. 

1IesÓ~:;,~gri~n~~ 'ferras, Colou"" Mario Mou";& Cia. Mandaremos ãsua resideneia 

ção • Agricultur., 20 de Outu' Os mesmos. E' só pedir a 

bro óe 1931. Atilio Poli Simões & Cià. Lida. 
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18.000 bilhetes • 16S000 324:000$ o. bilh.t•• tr.zem Impr••••• Imag.m de ~l 
meMS 21> !Nr ceoto 81:000$ 

Santa Catharína243:000$ 

1 pr<mlo de 100:000$ essa maroa aoha-se registrada .na fórma
i I~~t da lei e pertence a firmá ANGEUI M. U ,'oar~ & C:I. r: 

], I 2:000$ as.im como as palavras I~;"
TI 6 I ; ,,'OS 6:000$ . 

111 1~ " , "r:,~ li:! A Rainha das Loterias i~·;
l)J ,5;0 ".. ' 41:$ 2~:000$ '" 

1800 prem, ~ \: A d·" 10 I'rimei",. I,m,,;,; a >\(') 12:000$ exlracçdes em firacajú á Rua JoAo Pessoa, 123 Ht· 
2õ!iO f,remi». "" M.I ae R.. 2H:000$ I~;'

I Os ~lIb.l...i. d\vldld..........Im•• d. III~Q 8,ulerefo /elegraphico da ma/rlz e .filial .••- LOTERIA~ U: , 
"L;H2 vendo repetlç~o ars 2 ultlmos algarismos de qnalquer.dos dez primeiros premIO' '. ,.. , li:: 
~ 
,TI pa,s>rM ."s nuOieros ;mmed ..tamen'b ~upe(Jores. • N. B. Esta Lotel1a nlio e IIhal da Loterta do Estado de 5a.ola Calhartna Itr; .• 
c ~1~r~Ic::::::(!J:=I:=0=I~~[§@J[igi!]It::=::\l):=I'Iqp:.I[c::::::(!J:=~=0='i~1 ~(~It::=::\l):=l~ I =fiJ=@ 

TECELAGEM FRJlHCEZA DE SEDAS 
FABRICA EM: 

LYON.- RIO ... S. PAULO 
SECÇÃO DE MACIUS, 

o maior e mais 11lodemo sortimento de se----H 
das, fabricado especialmente para ser FLORIANOPOLIS

vendido flireclamellte ao consumidor 
 FtUAES EM: BWMENAU, SÃO FRANCtSCO, LAGUNA 

lisas 'f'f:stitln.<; B LAGES. 
5edüs pílfr: ,,,,!,,IemusetIS: h~~~~~~s tmllpur.~ 


SEDAS PARA LlNGERIE CAMISAS LOCOIIIOVE.S 

DE HOMENS VELLUDOS DESEDA 

Fht .. a « aolt",. 1"0 .... I" 


, Semanalmente novidades em: 

falltmas e Husselines de nossa Imp, rlação 

Pera 1", E;ra. runostras e in.fon~lUr(,(j('s. ao riuianlp, 

,,~sta rídode. fi rlla ES'! En:S .11'.A'I011 1:,2 


'liF•••EPHONf!. 1.'i13 

Por melllda d& economia \'. S. nlo deve fazera 

suas comllras sem l'riruelf<' visitar.a eXl1osJçàou;o 


Casa Misceilanéa 
A' Rl:,.\ Jo ....o PINTO N. 2) e 2':lI!.(Êi'iJren


te ao ThesOUTO do Estada} 

Onde pOQl'rJ. adquitir pôr pn'çO$ inftrilJteS que 


qualquer lJutra l'arte~ todos os arligcs '" CIWCf:WthltS 

elecuicidll.de, taes c~rno: Lampadas de, 1odas;as :qull.

Iidadl.S, t(,gareiJo~. unos de tngorr.ar:, "t.fl.l"]()ur.s,'.:ete.

arLÍg'" para R.dlum; .,Ugo para eser.ptoMi fitas par& 

maClllRaS uI! escrever; alllj,!U!i de \1U1u..:,dei:'todas~, tlS 

classes. cotn\': \I~sos! fructrlras, tal inheirasf~manteguej~ 

ras assucare.ros, bnnqueàc.s grande variedade. Perlu~ 

marlaSi, hlj"Ut\!11'3.S. artlg<:s ..de aluminiullS:ll~ .t\.li<.l:>,<tS ---'P.MP.'t'='IóTes A EXPLOSAo MARCA .OTTO.qualldadp:. e mais uma mft~lda?e de arU5',J.:I proPflos 


ara" presentes que gspa d.med il1llUtllerdr. 
 .: MOTORES ELECTRtCOS .AIQ. . COMPRAR NA 
MlOblnat plrl tln.flOltr ;madelrll Casa Miscellanea MUfdno para ttnChtal mtôalCII • , .... funfCtlr.. 

r dnnda em proveito pn,prlo, porque o iemma MattrflJ par. !ruaml,,",desta !ua é veniler bar~to para vender mUlto. 

Vi"ra "Unhares Lda. OI"llubrltltantn nQA"'OYLEu 

Ootnl" d. trtólm,.lia d. coro I Blllta. .r._. anla... ate. 

.ombu dt Ir I lia qu par. todo. OI fina 

Macblnarl•• ",IOllu, .rldOs. ,r."", ...ltMItftltat, UUI••t,•• 

Maohlnll Pl1. '.ntlle'ar uM ••rrOl1.548 
............u ........u ..........., ..........._ ..................._ ............................ 


E' numero do no· 
: O ..ç.m....o. e oatal0Go. 6: ........lçII......
vo telefone do eseri

l s ..... : P...tttn....t••torlo do d1'. 
Pedro de Miura 


Ferro 

ADVOGADO 


Rua Tmjano,10 

I ~i~~~a,dISCrlmln3:çlto das terras reque·I,OI;r;;;;,t;;;;'I.;-;,:~'~;;,;;'~;~ 

A~~~\~~~~. de terras, Colonizaç1to o 
fpoE>l) '( !i<l\'e:::lJro dI'.; 193J ":~.~, .... ·'1, .... : ...... · 

Estruturas EdiftcilS 
de aço 

-DE-

Engenbria Civil e Arquile lUra 
-DE-

Jacob Çoeffl11ann 
Or~niza projetos e orçamentos. "DCarrega-te da 

admmistração e ftocabzaÇ4Q de coo.lrucç<lel. 

Profis.ionaÍl l'OIIIpeIentes e concienciosoa para 

en:p,eítad. de trabalhos rapidos. economicos 


e plantidos. 


Refen.ocia& de Porto-Akgre, Uruguaiana. San, 
ta Maria, [taqui, Lagurw, Blu'llenau e ootra ... 

FLORIANOPOLI S 

RUA JOINVII r. iR TElEFO'fE 1504 


Instalações blrdddS 
industri ~ is de ferro 

l:orsini d( :Irmão 
CONÇ;TRUCTORBS 

Pl"oJ.atoa • a .. ç .....nw. 

Construcçõe.s civis e hydraulu:;-j!) 


Enrial.rio· PO'1fe J(e rcílio .cu~. 
(LADO 00 CONT iNENTI!) .' 

CAIX" POST"~ 87 

êna. Celegraphico Corslni 
fLORIANOPOLIS 

Dr. Saboia Ribeiro 
. Ex·interno de dinica da Faculd~eIe ele Medicina 

eCa.. da Santa Mitericordiada Bala (1923. 1926) 
tuNlCA GERAL Eapecialmente cIoençui:\c

ulaoçu . e .dóenças dos oIhD!i. CUIW especia.
lli::ado e atestado; 'pratica ~ 8 aDOI. . .. 
TrlUa_entó mecuooi .c..rurOlco e Orw 

toptlco cIéuI doenç_ doA olho. 

RAIOS ULTRA-VIOLEtTA 


Consultorio: Tiradentes, 56-Das 13 hor88 em diante 

Trlttlf(U'oC(}Sfa F LOR I A N O P O L I 5 _ 

l·Oilda.1 
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