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As novas declarações do 
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ao diretor d'«O Esta
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.Acredito, disse (J sr. Borges de Medeiros ao -Es
tado de S_ Paulo. que, restabelecicta a mais 
solida cooperação de S, Pardo, Minas e Rio 
Grande, o governo revolucionam possa 
cumprir serenamente os seus designios 
e o Brasil entrar rapidamente no pe

nado da reconstitucionalisaçào 
RIO, 30 (••reo)-O Estado ao,a Liberal, a cuja frente es 

de &10 Paulo publica ,a se- colocou Getulio Varw,s então 
guinte entrevista que o seu di· presidente do Rio Grande. 
retOr dr. Julio de ~Iesquita Corroborando nossas pala-
conseguiu ohter dó :-r. Borges vras, o velho ilustr 
'tIe ~Ied"iro" lOdo e inexcedível 

"OS acontecimentos desses explendida sintese 
ultimos di'ls prollOrdonaram- ff:publicana. Recorda com en
nos ensejo de realiStlf uma ve- tusiasmo a l>arreita unidade de 
lha aspinu:ào: conhecer Q Rio vistas, com que andaram os 
Grande, Conhecer a terra e o dois Estados durante a propa, 
nOOl"OI, O homem, .travez de gand., Discorre sobre a cons' 
algumus das suas figuras prin- tituinte e a ação conjunta que 
·eipaí:;;, que as drcunstancias: naquela assembléa desensolve~ 
:poJilicas do momento aqui reu~ ram· as bancadas' rio·granden.. 
niram numa conferencia já a- se e paulista. Inlellzmente
gora celebre (: que constituir<i continua o sr. Borges de Me
--com certesn um marco dahis- deiros-Iogo depois um exlre
torin nacio"ul. meeiroento 'Iuehrou, por pau-

A terra, atravez dessa mag" co tempo ü verdade, essa har.. 
ninea região que medeia de monia de vistas. 
l?-orto Alegre ao Iraput't. Jen- Foi por ocasião da candida
dario retiro em (lue ha tres tura Prudente de :\IQr;ds, que 
anos se mantem abstinada· a bancada rio'grtindense não 
mente it distancia da agitação repeliu, mas nào poude sulra
<juotidialla, aquele que durante gar, porque compromissos an
:!5 anos_presídio os destinos teriares haviam empenhado es~ 
do Rio Grande e que ainda se apoio á investidnro de Deo
hoje CQl1stitue uma das maio- doro, Esse el'isodio não ale
res, Sinií~ maior reserva mo- tou entretanto a cordialidade 
Tal 'da R 1bUca, Confessamos reinante entre os dois,"Esta
'Que nüo Ql ·das menores emo- dos, e j mais tarde, sob o· go.. 
<;ões de nossa carreira profis- verno Campos Salles, eolabo
-sional ai' que experimentamos raram de novo" na mais abso
~e:r!:djj~I,~tl~:: !~t~aso~o~~~~~ ~{~ ~~~~~d:dI1i:sG~~d~e~O~ 
illhol" se uesdobrava. o panora- Cassiano do Nascimento no 
'ma csplendido da. campinas Ministerio Federal, 
rio-g:nmdenses. aproximar~se o No governo Rüdrigucs AI~ 
instante de avislar~nos com o ves permaneceu inalteravel a 
velho chefe republicano. solidariedade de pau:istas e

Ap'" as nossas longas pa- rio.grandense. ate que um no- tudo ISSO sela o passado. Aca-, P4RTIDO LIBERAL 
lestras com Raul Pilla e João vo incidente,' a candidatura ho de receber notieia de qllc 'CATARfNENSE 
Neves, em Porto Aleqre, ia- Bernardino de Campos desa- Re- IMARU . 
mos emfim ouvir a palavra cn- provada por Pinheiro Macha.. uma. • ,I . 
tre todas :Icatada de Borges do, estabeleceu nova solqçuo , sa~ ,RealJzou:se dom.lOgo no dls~ 
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. ',0.. O anseio g«neralizado ·da Na#lo de se 
1"e!menrar nos seus de31ii1ws cOnlllUucianats aca
ba d. -tomar corpo" 11 'firma no tnovlmento e!vico
lã: ;:,::::te-=,.::o-grandense. inicl8U em 

Jd nao era sem Innpo, 
A. dl1adura, por nulllor orientada que seja, 

6 f6rma de goverlW que 111%0 harmoniza nem 
con(01ma com as Irad~l1" IJ, com ° senttm.ento 
Ju1idfco da nacIolIIJUd4de. 

E a que presido aOs nos.o. destino. nesta 
hora. alrlbnlada ao mwido; ti que se 'lá assina
falto peta vls40 clara. e nllida dos grandes pro
blemas brarile!ros, ainda 1II%Qípoude, preci4amen
~~or que é dlloduro, dar-1Iff- sOlUÇa0 adequa-

Quem dü: di/altura.,
impede a conrla'nça que 

formas que ° n08l0 pa
° saneamento definttivo 


Justa, portanto, a 
lrapuazinho: .Fóra d o regime contlllue/onal 
111%0 IIave,,!, normalidade dennltiua nem pOderãó
ser resolv.dos 0$ graves problemas qu••stdo sen
do poslos ds cogltaçl1es dos homens de govêrno.

A Naçfjo, por isso' me,íIW acol/t.eu com in~ 
contirJo e sadio enlúlliasmo aJlóa nova que uni
do e coêso, lhe mandou o pampa, atravis da 
conferencia de Cachoeira e da apoteose de Porto 
Alegre ao grande lider da ca1npanha liberal.. 

A «frente unfca..rlogranaen..se_ compreendeu 
magniffcamente que lhe era v.ever civico velar pe
la sorle da -revoluçt!o, de qU4- (tira fator prepon.. 
dll1'llnte e decisivo,: euitando "flue ela s. deforme 
ao contato de amblçÕl'S desre6i'aíltu, 

O caso de São Paulo pfí6'l.le manifesto o p'e

aeertg!6 
rumo de 
ue a voz 

denoia dos respo .. saveis poros destinos ;:jif::~;
da. nova Republica, 

E' lndisfarçavel fJUIJ ti ditadura está fatigan.. 
do o paú n~ sucessão de «casas» que precisam 
evitqdos no ?meresse da proprl.a obra Teoolucio
nam. 

Esse, é o grande beneficio dó movimento. di.
to ~constituctanalista., que tao alv!çareiramente 
se esboçou em Porto Alegre.. ,'f; 

Ele fortaleceu de muito. ~ amoridade do cite-
te do floverno pro.l>iamo c0l!ló,tnearnaçdo da or
dem cwll, $upr~ conquislit /te uma T6V0j,,"do

'JllÍCI':fot'(Ibra,ooletwa do pOW e IJ4o.de uma"'Yde. 
·termfnada classe. ,

Ássf!n, .indiscutivelmente p7(l$t/giado pela 
açllo patriotwa dos dois gNndes partülos gau~ 
chos e das demais forçasJilttfcas liberais da 
Republica, poderá o emtne e sr,· Getulio Vargas 
arrotear o terreno para ser a Naçdo 1'llsliluida 
á posse de si. mesma, tal como foi- da pregafill,o 
civloa da Aliatl~ Libcril.l. 
. . 

simpHcidade verdadeiramente mos lado a lado 
j 

retorqui.. grar~se rapidamente na tran
-evangelica, Borges de Medei- mos. quilídade e no trabalho de 
ros nos recebe, acolhedor e a~ -De fato, afirma0 ilustre re- que depende essencia1mente o 
./avel. Sentimo· nos logo ao pri- publicano, é de justiça reco- luturo da nação, Será esse 
meiro contato com o ilustre nhecer ter cabido a São Pau- talvez o primeiro passo para 
varão perfeitamente a vontade lo pela voz do Partido D~mo" que se restabeleça em todos 
c, dentro em pouco a uma perA craUco o inicio do movimen- C!s. Estados o predominio po~ 
gunta de s. ex.,.., descrevemos~ to que se desdobraria mais lIhco das correntes liberais 
lhe a situação dolorosa de nos- tardo na campanha liberal e que constituiram a base do 
50 Estado. S. exa., mostra-se que, por fim, teria () seu epí- mOVImento vitorioso de outu.. 
por tudo e..xtremamente jnte.. logo na revolução de outubro. bró-. Assim, acredito que res~ 
rcssado. e a uma pausa nossa ]loram eles, os democrati- tabelecida a mais sotida co
'(efere o quanto tudo aquilo o cos, que iniciaram as hnstili- operação de São Paulo, Minas 
tem contrariado_ dades com o P. R. p" e que e Rio Grande do Sul, o gO" 

<de Medeiros para (!ue nos fos- de contin~idade na . tradicional Ir O n.ome do futuro Inter- [tr!to de Sao Ma!tmho. a elei-.: romplga por constantes mani- to do hinterland 
se dado transmitir aos nossos aliança. Depois disso Con~ ventor· de S. ·Paulo. çao ~o respe~tlvo dlf~b:~rio?; fes1açoes. . , 
«;onterraneos n pensamento due o chefe repub1icano-res- São ao 'que me informam; que fiCOU aS;'5lm constttUldo: i . ealou p,or ultimo o ção fi 
Teal e deIinítivo do Hio Gran- tabeJeceu-se o ritmo anterior trez ,paulistas civi~ e ilustres Tomaz Sabmo <1.-'1 Rosa, Ro~ lista Euclides da Cunha pais, o go:vêrnoI 

-de sobre os acootecimentos do que se prolongou sem maior~ acatados todos pela opiniãó doIfo f~ss,. Fred~lino Hulse,; lembr.ou o~ propositos dos de levar avante o 
pais, em geral, e. particular... extremecimentos até .a consti.. publica de seu Estado. Dessa .dutomo Jacll1~O, Bernar~ VolUClOnaTlOS do . para a proHlaxia d 
::mente, de São Paulo. tuição da Aliança Liberal. maneira esJ;ou convencido de ao Leonar~ de outub~o, 4Jue sacudiU o do Brasil. 

Em sua vivenda Óé uma -Mesmaduran!e esta estive- que S. Paulo poderá reinte- L Ih ck e Alberto para pedir 11m que todos AlIredo 
aure • 

dem respectiva. 
d" 

Recorda longament.e a sua portantn podem ser conside~ vêrne revolucionario possa ctal rele~nCta e merece refe- sem 
mocidaqe, o sentimento de a- fados, sob' certos aspectos, cumprir serenamente os seus declara 
feto que sempre nutriu pela como os verdadeiros precur~ desígnios e o Brasil entrar ra- Medeiros Grnndi1 

terr~ onde fOfll!0U seu espi~ít?! 50res da renQva~ã~ dos n05* pidá~ent~ no, ·periodo de re~ '. dr~ José sultou para os ~;~~~1=~~~~~~~~a Vida academica da pauhcca sos cos,tumes pohttcos. constttucwnahsação. Efetiva.. F rla Whttaker da pasta da blemas O 
-de seu temJ?o, a geração bri- O partido democratiç:o já mente só no regresso ao re~ aze~da. fascista conquistou as 

lhante de rlo-grandenses que. havia mesmo dado provas de gimen legal encontraremos 50- SalIentou s. ex., o serviço do publico n~~!~;!nl~:~c~~~~ I~~J~!':;

-então ilustrava os bancos da sua vitalidade ele~ndo uma luçãQ plena para as enormes pres~do a~ pais pelo ilustre notadamente . j 

velha faculdade. representação slgnifkativa, dificuldades Com que lutamos. paultsta, çUJo afastamento do saudação ao 
Fala com carinho especial tanto na camara estadoal c(}< AH{ls os sra. devem ter jA governo to~a a nação lame~· feita pelo 

de Julio Mesquita e da amisa- mo federal, não obstpnte os conversado com os drs. Flcr ta. Como ronda manifestasse~ O secretario das relações 
de que sempre en,tre ambos processos de compressão do res da Cunha, Raul Pita e mos af? dr. Bo~ges. de Medeí- exteriores, sr. Stimst'n, dedo.· 
4:unbos, , existiU. Dlssemos~lhe govêrno. Por isso mesmo }(I- João Neves e portanto estão- ros a. mtensa simpatia e ex" ra que o. visita da sr. Grandi 
.então' simpatia que mais logrei compreender a ra- perfeitamente ao par do meu preBsS!v!l espectativa- Com que foi e;particularmente grata por-
até ttimos instantes zão porque desde a vitória pensamento, pois que neste o' . rasll.e sobretudef'São Pau.. que renovou nossas relações 
nutriu e Mesquita pelo da revolução não lhe Iol con- instante decisivo e em rela: lo I~çompanham sua· atuação de .estreita amizade, iniciadas 
Rio Grande e sua gente, fru~ fiado o governo de São Pau" ção aos assuntos que preocu- po ltl~, como elemento ne- P9r ocasião da Conferencia de 
to da solidariedade d~. &HOS lo, investidura para 8 qual pa a nacionalidade formamos cess~rIo de equilibrio e fato r Londres e encaminhará para
acndemicos, que nuncâ, .... mais ostentava todos os titulos. todos um corpo Só. ponder~vel_deresistencia con~ uma. soluç,ão 'os problemas
.ieJxou de refletir-se n~s co· Não estou longe de acreditar Tais f{lram em linhas s.era trl;l a ,dlfusao das idéas extre~ internacionais. A visita do sr. 
]unas ~(l Estado, qo São Pau" que tenha sido <::sse o maior is, as declarações que o iJU.S: dl1stas'rs. ex., teve QC,a~ião Gr~l1di em nosso pais, ,e as 
lo. FOI eSSa .,polltlca lde apro .. erro da revoIuçao. tre homem publico teve a f'!n- e ~onlrmar estas preVlS0es, amistosas conversas havjdas 

ximaçuo püreleconstautcmen,/ O sr. Med~iros) tiJeza de traq.smitir~nos gNo reafumando os seus pendores convenceram o povo norte-a: 

re p,rec(\I),lsada.~ g.ue no~ lcvou~ ~epoi~ :~e a ligeira pausa, decurso da longa palestr~ que f.0~set;~ofes com estas pa- merícano do intercss~ recipro.. 

a n05 seus atunts contlOuado- retoma o de seu pensa- entretivemos varios detalhes avras.~ e o menos, o meu co de atnbas i as naçoes cola.: 

res u auraçar, a causa da Ali- menta-creio entretanto, que como ê natu~l, foram lacem: longo passad0. PQ1itico autori- borarem estreítamentena be,lec~IDlellfC!S' 

/ , Zd esta confiança. da reconstrução mundial-. 

s~ os, Entre, eles tem espe" 

10 govêrno·não telD. 
ocupação de 

Rio, I (aereo) o sr. Osvaldo Arnnba 


prensa a seguinte -nota: 
. «A llregcupação do govêrno não é 


tlr. A emlSsao é: um recurs.o extremo,' qU& 

~ntre as rese~as do BrasIl ha muitas em 

lido, em capaCIdade de Suas riquezas em 

mens, para cairmos no repudío dos ex'!,edientes

quilo de que se cogita é de dar á 

mobilidade e uma elastieidade n",:essaría~ 

sua economia e ao vulto de suas 


. E' uma reforma bancaria simi~.rlaurn'a,aç~e", 

p!-Ises nos moldes da pr~posta Niemeyer, 

çao !Ias reservas bancarias, permitindo 

cessl~ades gerais; induidas as particulares do 


~eenn1~od~e:ef~O~~la~t~:~::t~ogd:::~Q~é: 

~:~~~r.~ta".;,odQS os bons brasileiros, entre o 


a oportumdade 
para ~c~ a carta que escreveu 
na pnsao onde se achava em land. brasileiro 
1924 ~o então senador Moniz 
Sodre, em que expunha os ver- Hio (Serviço Geral de
dadeir~s fins da consp.ir.a-ção. prensa) Acentud-sc a 

A I,eltura da carta fOI Ulter~ nha medica para o 

sem de grande energia 
mante~em o regimen de . 
dade tua duramente conqU1sta~

'do, combatendo com todas as 
;no~sa5 forç~ a obra de de!l10

a compare-! liçao que a!nda se vem forJan
da noite, , do etn surdma. 
o. os srs. ' --,-- ---- 
·tal, para OCl18RCeler 1"lal,·•••' o.'s 
segunda Esta....s U.·I....S n lU 

( 
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~~~~.'.,~, p~nto~ cODtrovenidos.da Reforma do Ensino Comercial N~r:~o f!.a:~s:.:-
-DIAIIIO MATIJIII(o.lbistor.~e~...taCatarIDaj x 	 prensa ,sobre â 
1Itt!!;1•. 1>!mi.lstratlt , 00<1• .,. P GEM.ILo JOSÉ PAUWELS Ela aqui 08 n08808 ,mais au- Generale).: Estabelecida esta freDfe Unlal pau-

RUA JERONIMO COELHO N.15.' lorlzados mestres ajKInlandol dlsllnç!!o. parece que para lista 
. I 	 em suas obras o emprego da se obter elaréza no diario, ' 

A historia da fundação d. povoação tio Desterro, hoje Ique é livro legal, se <levem 
beli:, capital do IJorescentc estado sulino, tem sido eontnda err,pregar todas 8S vezes que SAO PAULO, (aereo) Osr_ 
de maneiras muito diferentes. sendo os autores rrindpais lôr pOtJsi';el lo-rmul88 simples Franoisco Morato, ouvido 80
Pedro Taques INobiliarq"fa Paulistana I, ~ligue de Brito eoroquanto nAo faltem conta. e complexa's restrlnglndo·se bre a falada frente unina pau· 
JMemaria PoUtical, A/.evetlo Marques IApontamentos Ris· bUlstsa, aliás do. mais nota. a poucos cu';"s o uso da. lor- lista. disse que o quo ha nil.. 
IOTle"sl, Lucas A. BOlteu" INotas para a Ris/orla Colori- vels que a combatem fran. mulas composta. porque o en- é lusAo de democralico. com 
n.n,<eJ. Basilio ~1"g"lhães IExpansão Geografica do Brasil camente, trelaçampnto de diverso. de· as outras correntes de alivi· 
a/é fins do soculo XVJII. Foi o ullimo qu~ se aproximou Os adeptos delse processo, blloa com diversos preditos dade partldarill, Trata·se de 
maIS dlt verdade; engana~sc apenas <Juanto a data da morte a n08lo ver leguem-Do lati.. em. uma formula 8Ó. especial" uma. conjugllç40 de forças em 
do lunda.;or. . nCirameute, • pOia que ainda mente quaudo ae trata de 0- prol de um mesmo objetivo

Como ,em tnnlos outros c~so., (' lambem desta vez a u!!o noa deparou tratado ai. pEJl'8çõea 'VSrlllll, prejudica a e ideal. 
nunca demaIS louvada pubhcacao dos Inventarios e Testa· gum a sua ajKIlogla evidencia dó lançamento.. O Partido DemoeratlllO de 
m,m!os, do arquivo de S. Puulo, que dissipa todas as duvi· Essa formula surgiu em E o HllIuado Ch. Lejeune, Silo Paulo está írredulivel na 
das. Passamos a expôr. em pouca. palavras, como. á lu7. 155Q quando na Belgiea, pela á pagina 151 de .Le Comer· IIdelldade ao seu progrsma
destes e de outros documentos do mencionado arquivo, se vez prImeira a empregou Va.. ce aí ta Comptábllité, deela- e aos seus Ideais. Se outras 
apre_senta .. hislorin da citada fundaç~1of sem entrar em apre~ lentin Menhet mas a6mellte ra: «Blta formula, só exeep.. correntes: aceitam o mesmo 
c"'cao do que escreveram os auiores. nos soeulos pOBterlorea apa- elonalmenle deve ser peDSamento e o mesmo oh-

Prna das Hguras principaIS da curiosa comuna de Süo receu aa llalia jetivo catá claro que nlo po-
Paulo no seculo "vn foi Fr~ncisco Dins Velho, qu~, na com· Beal&nte genêrullsado O uso • detemos deixar de 1lO18~orar 
panhm de seu pa" de nome ,gual. empreendeu vanas expe· des partldaa pela 4& formula; com elas, O general Miguel
díçôes de resuate para os sertues do sul, por ocasião das jKlr mollvo que adiante vere- E' poss!vel entretsnto que Cosia tom se deela1"lldo pela 

COfTmt por conta nclusiva 'onheceu sem dir"iú" a situação lavoravel e a lertíli· mOI!. nllo lêm ainda InfiuldO j4 vá arreleeendo, o enlu.l..... já vo,ta do palz ao regime,,"
rtItios colaooradores da Repu- lullcientemente no o8pirtto mo pelo emprego das pe • consbtuclonal e a entrega do 


bIIC& as apreciaçiies' e can'l terá leito doe noaBO!! guaMa.livros 08 das por a88a formula, na es· gonrno do Estado a . um ci
eritos IImUidos em arl.fUOSI o tempo, talvez em conselhoa de alguns mestrea crituraçlo dos IIvr08. e é por vil paulista, Estes pontos de 

ou 1Wtas assinadas, 	 1651, uma capelinha para os q cuid,.ndo das plan· a reapallo das desvantagem, lato cerlamente que se afirma vista silo precisamente aque

lações. Assim se explicaria satislatoriamente que Miguel de desse complicado processo no Tralado de Contabilidade le. pelos qusea o parti. do De

Brilo, apoiado em trudiçí',es "ntigas, coloca li fund.~iio dO J4 O eminente contablllsla por Juvenal e Erlmá Carneiro, mocratico tem' propuguado


A d-4a Desterro naquele ,mo, palri~lo Carlos de Carvalho á pago 91,que a mod~rnatéc. e continuara a propugnar. E' ua E' I",,,bem prova".l q.1C F",nciseo Dias Velho aos pou· embora'tambem fazendo u.~ nlcada contablllG:ade Já v~lb... bem de ver por 1l1li0 que n!!o 
. Z de De ........ - COs lo, ir fI ilha alguns da sua lamilia, e que, de vez em de tal formula, assim se ex. -DIver· tem fundamento 118 notlela.. 

~ IftV qUflOdo. foi lú em pesst'(l, para ycrHicar o estado das planta.. presss á pug 111 doe seus de.co- de que o Partida Democrati-
Em 1582, fundeia em ções e mais nego cios, Todavia nelo se estabeleceu aí, por Estudos de éontobllldade _ co tenha censurado ou repe

Garopaba(enWoportode en/ao. deri"iti~ame!,/e; pois ~inda em março de 1662 apare- vol. 1. trabalboso o nllo, tão claro lido o general Miguel Cosia 
D. Rodrigo) a esquadri- ce FranCISCo DI~~' \ .Ih~ em ::S,. Paulo como r!adpr de Gaspar .E' um erro supôr que ~an.to úu demuls·. púr ,esse pensameulo, Pel.. 
lha inglêsa de Edward Soares, em ~(,(') COmO JUIZ ordm""o e dos. orlaos, em· 1671 obrlgstortõo emprego E' d08 nevos. quanto n08 oontr81'lo. NlIo podemos dei· 
]i, t 	 cnmo procurador de sua sogra Ignez MonteirO, ° mesmo em mulas comI' parece, lalvez o unlco que l<ll' de aplaudl·lo. 

en 071. 1672, e ainda em 1675 por il.asii,o de um inventario, assim 	 aberlamente aconselha o em· Quanto ao prOblema da 
- Em 1839, refo~ma- como seu irmi!,! JOSé ~m 1669 como avaliador num inventario, ndu aparecem dlversos d ... prego aómente das formulas frenta unlca, oolocllda a ques


se no posto de CII'UT- de modo. que, Ja em vlSln d.st.~ fatos, parece floUCO proy~' vedores a dlversos credores, slmple8 e complexas, dizendo tão nO ponto de vlsla do re

giílo-mór o ilustre con- ':el ter sld". começada a fundaçao do estal!elec,mento defl':'- «Tais operações podem ser na supra cilada obra: ,Assim, torllo á normalidade constlln

terraneo dr. Tomaz Sit. tIVO em 1651, com~ enten~le ~hguel d, Bnto, ou em 1662, descrllas no díarlo por melo quandO uum dia houver lan- cional e da entrega do .gover· 


. d S como querem A~e, edo ~ld!ques e BOI teu". . , de formulas simples ou com. çamentos que produzam a no do Estado a um civil pau
'Vezra e ouza.. Tendo. porem, o arrOJado, pauhs!a exper,mentado a no· plexa8, que oferecem maior Formula Composta, ou de Dl· lista é de uma reallsaçfio fa

-Em l~O, é tnuugu- ta\'el fertIhdade d"s terras da !lha, ,n<tO adml:a. ')ue ele, aos laclUdade para de momento versos a Diversos, nós deve· tal. Ela ha de ser e de se fa

Tada a llnha telegrafl- po"e.~s, concebesse. o plano de se fixar ai dehmbvamente.•A se apanharem as relações de mos separa-los em Isntas for· zer sentir preponderar neste 

ea entre Joinvile e lIfor- oca.",o pro!"c", veIO ~n~ 1679, .<iuando se p.reparava em SU? debito e de credito entre as mulss simples e complexas m0ll!e.,no como Irresistivel na,

Tetes, •Paulo uma d,~s cxpedlç".s ma,. memorave!s de. quanl~s ti· contas>, . quanto pOlISlvel, e faze-Ias admull8traçfio de govel'lllU' a 


-E n 188? fu d. ,nham ate entao ".IIdo daquele centro de expansao naCIOnal, Tombem Mondiul, tratadista porestes meios>. SUII tana.

1 -'. n .a se,: a saber - a de U. ~lanoel Lobo e Jorge Soares de Macedo, emerito IIIlslm ee exprime á ___________ 


no su! da ~rovmc~a, a I cujo resultado deveria ser a primeira fundação da colonia do pago 6~ de (La Ragioneria Vl!IlGeSIllu Muniz O~· .. Df' ..' .' .d
na.··1n 
eoloma Grao Para. sob ISacmmer.to. --- rece e a.-v e 
a direção do comenda- Para a execução des~e plano, " ilha de Sanla Gatarin!, Ocel JII-. II"erto Grupo Esoolar ~Lau- Sua .5._...d_ .0,..··.....cfdor Joaquim Caetano devena naturalmente servir de ponto de apolO e de abasteCI' I ........ 

Pint JU • 	 mento, Con:o o capitão Dias Velho era um conhecedor .. da· '. ro ,,",uner» Papa em lavo. rdos, 

o nwr. quela. paragens e já possuia ai roçadas, não admira q\le as e 111111•• ' • .lO'" -de- "'"_..,;..... 
_-Em 1889~ ~/Iega do auturidades 'Iuizessem servir"" •. de seus I'restimos, se não fi HIV,' ,,: 1 ANO FEMININO sem .I.lCIUIIIIIO 

Bt(l de Janezro o gover· que ele m·,.mo se tenha ofereeldú, como c provave!. lera's . 
71ador provisorio tenen- ,Em todo o caso, tendo·se ele apresent~o entre o~ pri. II I Resultado dos exames rea. Pio Xl disse que o seu 
te dr. Lauro Müller, a- P':'~:~'" n~a~°'t'::~J::i:::s~ap~,;,n:~i;'C~t:'Íra:~e~d'; o~tfà~~: Slío Paulo, 1 (aereo) A IIsados no 1, ano femiulno. apêlo era endereçado,
eompan~ado dos" seus Jorge Soares, por emprestimo, CillnO auxilio, avultada soma proposito do manifes~o regi proless0,ra d. Ju- de preferencia aos 
secretano e oficlal de e, segundo relerem os autores, largas concessões de terras dos generais, o Correw I Calado'dl . Ao pobres do que aos 
gabinete, tenente Carlos !la !ef.erida ilha. Le:ou comsigo a familia, inclusive alguns da Tarde telefonou ao ~~mAlm~'i:o.: ricos 
Augusto de Campos e ,rmaos. outras p,:ssuas escra: Rio. obtendo do coronel 
{U)adem.icode direitoJo- vos. ~ d~hl d'd "rgem , João Alberto a seguinte Doris Linhares Blandy Gilda CIDADE DO VATICA-
sé Artur Boiteurc. Pe- â::'vEr~~~~~la~o ~:~;' ,fóra da terra., intensão essa que .; conversação: ~.QuepensaIF,!1'1'8rl\LtaCaladO Carrelrlio. NO, 1 (aereo)-Sua Santl
T,!nte a Carn!lTa Muni- manifesta tambem em outro documento. datado de 24 de d.,. desse manlfesto. ? Mírza Simone Ghaur. Marlna dade o Papa, dlrlglndo
czpal. presldzda pelO te- zembro do mesmo ano, dIZendo estar ele decidido a _mudar -PenSO que aquilo é. se aos cardeais, prelados.
'IUmte-coronel Eliseu de.domicili?:; pelo ,,!esmo motivo !luis 1?"Il.r dois ~ias de· uma manobra poJitlca nal e autoridades da Congre-
Guilherme 'da Silva o pOIS uma d'Vlda de 42$560, .05 <Iums .,<IblU pelos nao que· qual os generais deixa. gaçlío do!! Saoros Ritos.,

' rer ter maIS em seu poder>. Talvez a viagem se tenha dado 1 I Lo"~ Martina M I d disse que o seu recentetene,,!te·governad_or as- por oeasii,o da partida da frota de D. Lobo, emjaneiro de 1680. ram·se envo ver ngenu- c urueis t" ' par a ._ a êl f d
sumlU as funçoes do O ••r/o fi que um doeumenÚ) of/mal de 1681 " men. amente». once Qão "ornes ere..8, ap O em avor os. sem, 
cargo. ciona como .DANDO PRINCIPIO A' POVOAÇÃO DA ILHA «E que atitude acha que M8'1!arl~ GU"~fB' SulV'm~a trabalho do mundo mtei-, 

-Em 1907 iniciam-se DE SANTA CATARINA., onde, conforme outros doeumen' devem tomar os müitares tta\~ a~ndau~'olme!3e: ro era endl'reçado de, 
os trabalhos de constru- tos,. está tambem em 1682 e 1683. Tanto ele como seu irmão que fizeram a revolu"ão? z::l:nlr'; de Brito Zulma Soa: preferencla aos pobres

- d E t d d F jos" gabam, em cartas casualmente conservadas, a notavel 	 v . • do que aos ricos porque'çuo a S ra a. e er.. fertilidade das lerras da ilha, embora condiçõt.s climatericas -«A mesma em que es- res. , 
TO Sa,1Úa. Calanna, no desray,oraveís i~ então, ás vezes, prejudicassem a colheita. tavamos; parte deve per. AIAg!o~~d~~I~!~::~':':ia!; ;~8 pObres respon~!mlla
munlciplo de Blumenau, ! odo corn~ bem, qoa,ndo, por desgraça, um pirata, em manecer nas fileiras do K~~ta. Diamantina da SHva a s ape os CQm m..... 

I. B. 1687, tOCO? na ,Iha, Franelsc" lJias V.,lho at~cou.o, mandan· exercito e outra parte, SueliSilvà e Tereza da SHva: beralldade, mesmo do, 
_______ do.u pros.! para Santos, A consequene,a fOI que, dOIS anos um nucleo selecionado 	 seio da dor e da penu"·

mais tarde, em 16BIJ, voltassem os f1ibusteiros, vencendo c ma· ., - ria» 
Agn"PI"DII Hazarelh tando o chefe do novo estabelecimento, O resto da lamBia deve p~o~urar _os postos L ANO MASCULINO S~a Santidade aludiu'Dr• U 	 retlrou·se para S. Paulo, de modo que " ilha caisse por pou· da admmlstraçao... ás I - d M 

Esteve ontem ligeiramtnte co no ~nterior abandono. . «E acha que ê esse o Professora Maria Luiza . persegu çoe~ o e-
nesta capital o sr. dr. Agripino . SI! um dos filhos de Dias Velho,Q capitão Jos,\ Pires Mon· ponto de ,,;sta de seus M (gama XICO e da ~ussla. As pre-
Nazareth, que visita os E.- I.ITO, l~cou no ~ul, apare<,endo em 1725 como juiz ordinarío e camaradas do exercito?» • sentes condições de mi
tados do Paraná e Santa Co· dos órloos da vila de Laguna, C i .: Aprovados com dlstlnçllo, seria em todo o globo.
tarina em missão do ~Iiniste- n -« re O que a mmona grãu 5. Adamar Madeira, AI· são multo sérias e -nós 
:rio do Trabalho. 	 de meus camaradas pen- eino Araujo, Adollo Campos,

O iluslre jornalista, que per·' l:a inleressante ,evista do Instituio Historico de 8anta sa desse modo», Antonío Cabral, Artur Boos, pess!>almente o podemos
correu a nossa cidade em com· Catar",a, o eru.dlto hlsto,iador comamlante Lucas A. Boiteux «Mas a atitude daque. Bernardo Berka, Carlos Caro sentir, porque estamos 
panhia do nosso diretor, regr~~ dIscute ? 'I~csffio dos r:nmeiros yig~ri"s da ilha de S. Cata. les generais representa doso Junior, CJa.udio do Albu· DO ce~tro da universal 
sou ontem mesmo pnfâ ltn131, r~na? d~l Luçuna, com abundancIa ae fatos e citttções dis- t t f· querque, DelclrlU dos Santos, paternidade onde todos 
onde iníciou o trabalho de tre viga rio colado e viga rio encomen. cer amen e uma O enSlva Ernani Morais, Francisco An- procuram réfugio e dou
sindicalização do operariado. . ,uslre coulrade á conclusão que Frei contra os srs" como pen- lonio Blumenberg, Germano d d . 

Dentro de alguns dias, O dr. AI,l0ohnho da Trmdade, me"cionado por outros autores como sam agir? como a orga- de Oliveira Filho, Gil dos e to os esperam aUXl

Agripino Nazareth tornar" 11 pnmeno. vlg""a de S. Cat~rma, não ern tal, senão apenas _ nisação da contra ofen- Santos Z,koskl, HaeCk_1 Guer- Iio». 

nossa, cif(Jltal no desempenho um t:nlS~tonarto, u~ ca~e{Julsta que, acidentalmente, junto com siva»?-«Niio ha necessl.. ra. Henrique Jorge, Helio Si.. ______-- 
da rmssi!o oficial que lhe foi seu umao de hahlto l' T. Bueno, servia de cura ou capelão da d d 'd t" mos, Jauro Dentlce Linhares, 

coflletida ermida de N. S. do Desterro. a e' e uma con ra o.en- João Marciano dos Santos 
 Supen'or Irl'''uoal de' . o douto historiador prova, de lato exuberantemente que siva, pois das posições José Fernandes Guedes, Lo: Il 


Fre.i A!10slinho nào loi vigario -colado~; roi, porém, longe de. continuam em no ssas ri. Corsln!, Mario Cun~a, Moa· JustIça
,la d' d ma,s. llran~o dos fato,' aleg.d~s a ,conclusão que aquele .e· mãos e terlltinando. aliás, .ir Ventura, Mauriho Fer- U ,
mpa as apaga as loso carmehta nem ttv.esse SIdo vlgafio -encomendado>. A não nos move nisso tu- uande8, Mozarl Melo, Nei De aC<\rdo, com. o. !le1am1l
Ante.ontem á noite 11,- pro:"a da nossa as~crçao forneceu·a tambem, nesta vez a co· d ' h d j 1 d Blttencourt, Norlval Cosia, Os- nado no.codlg,! Judíelarlo do 

- _" d leçao dos InventaMOS e ' vo- O, :~en um ese o,. e Reis J. Eet!,do ,procedeu ontem o SUo 
uuavam·se apagda a.s as l~mes. encontra·se uma hostilidade. Apenas como eldo" penor Tribunal ~ eleição de 
se2Uintes ISlllpa as. lao, '. , aqueles generais disse- ewlck, SHvio presiden'!' ,e v!e~'!,residente 

, Na Avemda. Hercillo pad . n!,da~e,rehglOso de Nossa·Senhora 'rem em,publicO suas ,O-' Fernandes da Silva, Waldir para. o blemo a ImClar·se em 
Luz 2' Rua Jose Jacques, d~ armo, que. sendo eu vlgano IInCbmcmdado d. Igreja Ma· piniões é necessarlo que Sehmidt, Waldir Merlslo e Janeiro. 
I· Ruà Pedro Soares I tflZ de Nos•• Senhora do Desterro, chegou á ilha uma nau ...- b' Ó' bli Waldlr Santo.. Foram eleitos respeliva_ 
R'ua I Emili'o Blum '" I! "mesmo ano de 1720 apare.., igualmente como tam em n SI'PU camen- Aprovados plenamenle grâu. mente os srs, desembargado
n <;.e~. 1 ' J comendado, em Laguna, Frei Bueno do Desterro te, proclamemos nosso 4, - Agenor Pierre, Oeul da Gustavo de Toledo Pau e 
~.ua ...,.,geB. • de ordem de Frei .\gostinho. ' modo de pensar.. Silva e Waterlco Ferreira. Ennes Torre~, " 

_ ... __ .~_ -"~"::·,,,,,,,,"':,\. .• ~·f.e..xt:~'ii~:.~.~~._~- "*"_~....:t... "..lr~:''''''.....I;.~ ___lr......L~_J ....,.L....l~~A:L~_·?;.:~ .. 
"f 
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"C - d : Es I N I O caso da Luz Cen'ro de C'aUuraCOIeglO. oraçao, eI cu a Drlla Conforme noticiamos Temal
Jesus" 11 ÁNo re~lisou-se al?te·ostem !i ! 

"'''''''-T"'W'TADOS DE 'Resultado do exame de por' nOite a anuilClada mam- Os amadores que constituem' 
~"'L I tutJuês festaçãopopular para tra- o Centro de Cultura Teatral:

EXAMES Alberlina Ramos 5,95, Ambro- tor do caso do novo re-, deram domingo, na ci~ade! 
ESCOLA COMPLEMENTAR sina Macodo 5,70, (Jarmon Veio gulamento de luz electri-: de Silo José, o seu anunCIado; 

I1I 'l.NO ga 5,3ó, EI',ah Brito 5,25.. H.r- ca espetaculo. ; 
Por/uguez: Grau 10: llka melinda Blanchlol 5,15, HUm. .; . ' Kxcusaco é diZ9r ~ue os 

Lehmku.l. ' Balx') 6,05, Hllda Dutra 8,80, "eunldos osmamfestan- amadores 1I0rianop~lltanos, 
Grau 9:- Flora M. Botl, Ma- HonorlnaCamara da Silva 7,70 tes em numero regular, o se portaram a altura, como, 

Tia Eugeni. Tavares d. Cu oh. juclra l'razinha 8,80, Joseh sr, José Rodrigues Fon- sempre, alcançando por ~sso 
Melo, julia Almeida, Marina Cam- Spogan'tz 7,15, Laura Amorlm seca, que era um dos ,grande sucesso, .endo diSSO 
pos, Marta Salum, Osvaldlna 5,85, Maria Abraham 7,20, Ma· promot\lres do comlcio atestado os vibraotco aplau.
Cabral. rilia Sehulel 5,35, Nadir Car· • 80S detque loram alv08 da 

Grau 8:- Iren. 50".', jn- telrl.o 7,85, Ndl Carioni, 5,50, dil'lglu a palavra aos pre- seleta assistencla que enchia 
.<llth Agootini Laur. Pena Lniza Olindln. Ouriqa.. 6,40 Ollan- sentes. .literalmente o Teatro Muni' 
Beira0, M.:t~ Lourdes BeirA0, dlna Meirele., 7,3&, Salvio OIi· Discorrendo sobre o cipa!. 
M. de Lourdes Segni, Silvia Ba' '01.. 5,15, InahVendhausen,6,72 assunto, n sr. Fonseca Tanto o drama como a co· 

sadona Silvia Cunha, Vera COSo Reprovada. 3. exp'licou á 88sistencla va- media programados tiveram 

ta ' S. ANO ' O desempenho requeridos e 

'Grau 7: Aulta Pisani, ChIa Dulce Garcia 5,11, Maria do rios pontos da questão, os amadores senhoritas Ma· 
Carduso, D,nr. d'Olivel'a, EUsa' Carmo Linhar•• 7,55, Nair Sou· referlndo·se tambem ao ria Linhares, Jnlla Bosco e 
h-t> M,I'u ~, Helie.e da Costa za 8,05, Nr.talla Am".1 5,60 preço da luz, que compa- e srs. Foatoura, SaDlord, Ro· Vida social \exma. viuva di.'. 
Rib,{ro, HOltenóa Paim, M. de Lauro Ramos 5,00, R'provadol rou com a de outras 10- dollaBosco, Eugenio D. Grande , Pereira. Em sua 
Loura.s Forreira. ~l. d. L',urdes 4. calidades e Rob.rva IMachado represen' Fazem anos hoje: nhia seguiu sua .sobriiiIJ.,; 
Fragoso. M. do L,urd,. S.1vol.., 1. ANO 6 • laram corretamente os pa· senhorinha Maria 
Qdete d'OUveira, Risolela Caro Alba UUssé. Teixeira 8,10, Ap s algum!ls conside· peis que lhes cabiam, lazendo A h' h A' á A 
valho JIlorilz, R'Jdolfina 5.1.0. Eisa Riba. Pes.oa 5,80, Felicia raçoes, anuncIou o ora- jús aos prolongados aplausos sen orm a rm y - Iina J acques Boiteux. 

Grall 6: - Alb, F. d. ~Hlo, H.t2ky 9,15, Haroldo Born da dor que a entrega do dispe~sados. res Gama, 2. anlsta do -
DUma Borges, Eisa Silva, Irene Silva 6,75, H,lena Camll,ha memorial ao sr general Um lOteres.ante ato variado C. Coração de Jesus, fi- De sua viagem á 
çosta, M. Augush Neves, M. 6,60, lvoDetle Taulols 6,60, Ma' Interventor lica;a adiada loi o complemento da noUa· lha do saudoso des. Ay· de Coritibanos, re,grj~Sllo~l!'
Franc,sca Fonseca, M 1I.daleno ria .T. Gulm,raes 5,05, Marl. da e duranle o qual Fontou· res Gama; , ontem o sr. dr. ne,nrllq~Ie.:
Vilela, Maria RDpr, Nair T<les, L. V.tente 7,00, M>rla j. Fer' p!lra data !lue seria pre· ra e S~n!ord, dupla bastante _ O sr. Herodiano da Rupp, advogadollesta
Tallth 1 Nog. Ramos. relra 5,10. M"ino Camara Ro· vlamente ftxada. conheCida, arrancaram da 

Grau 5: .\1. Helen. Silveira, sa 5,90, NiI.. Barreto 5,40 O.· Em seguida, dissolvell- platéa lormldaveis g&rgalha. Silva Brasinha, guarda pita!. 

a 
'ta. 7.10, Maria L. Abraham 8,15, --- da Silva, engenheiro-geogralo, 

Grau 6: Cléa S. CUdoso, Maria L. Cunha 5,80, Marilia Q M· - C h • ã , , residente em Campos Novos 
N,air Teles. Osmarina Stuart. Scbutel 5,55 Nair Ca.rrelrã.o Ue e n I n o o r a m Ing o e as. sen~orinhas Mana d!! 

Grau 5: Alba F. de Melo, M. 8.05 Nely Carlonl 5,75, Oda" •• ' Lourdes, VlOlela e !rene L,
Helena Silveira. MarÍinelh 5.50, OUndina Mar-' nhaTes da Silva. 

Q,m"iao St."t Reornv.da I. dina Flores 8,&>, Zaur. S. Pe· se a reunião das, contando cada qual bons 
Aritlunctica grau 10: Flora lI. retra 5,85, L.hir CarreirAo 8,05, • pedaços de lazer rir a valer, 
Bot!, IIka Le!lmkuhl, Lui.. Bei· Eclla COloni.8,45,lvonDe Brug· to 6.10, Ondina da Silva Flores Dedicado á DiretoriadoOlu· 
Tolo, M. Eugeni' Tav.,",s da gema.n 5,40, Anna Maria Weu· 10,00, Zaura de Senna Pereira be 1. de J"n/w " ~r. Antenor 
Cunha Melo, Julia Almeida, dhau..n 5,82, 10Ia•.1. We.dlllu- 6,30, Lalr C.rreirlh 8,20, Eeila Borges cantou mUlto bem, a· 
"Marina Campos. Marta Sllum, sen 6,22, Reprovai31 5. Co1Jnla 9,20, lvo~Qe Brügge- companhadc ao violão. 8 !in
();valdina Cabral. Literatura mann7,92,AnnaMari.Wendhau. de canção sertaneja RanchQ 

Grau 9: Elislbath Malbnrg, 3. ANO sen 8,68, IOJanda Wen.:1hau3en AbandonadG, sendo merece
Horte.cla Paim. Irene Soares, AlIa"l,. Fe"elra da S,lva 8,37, ReprovadJs 2. dor da ovação recebida ao 
.Judlth Agostlni; Laura Pena, M. 5,00, Dulce Gorola 6.10. Maria 2. ANO !loaHzar. 
de Lourdes Ferreira. , do Carmo Liuhares 8.20, Nair Albertina R.mos 6,30, Am- A cas. esteve á cunha. 

Grau 8: Anita Pisani, Daura SouJ..a, S,Oã, Natalia Amaral brosina Mllc:!do 5,50, Carmem _ ,Dedicada aos membros 
<I'Oliveira, Hf:liete da Costa RI- 6,45, Znlmira Arantes 6,15, L3U- Veiga 7,80, Eloah Britto 5,40, do Centro, houve, á tarde, 
beiro, (ndia Cath. d!l. Costa, Tre- N Rim'!s 6,~,José Maciel 5,45, Hllma Pdreira Baixa 9,65, HlldlJ. no salões do L de Junho, 0
ne Costa, M. de de L'Jurdes Bei- Kept'Ovada I. Dutra 7,40, Honorina C:tmara da. ferecida pela sua diretoria, 
rão, M. de Lourdes Segui, M, de Resultado do exame de Silva 8,15, luclra Bra.inh. 9,95, animada domingueira. 
LourJe, Silveira, M. Francisca Algebra jo'.pha Spoganitz 9.20, Laura 
Fonseca, Risoleh C.rv. Moritz, 2, ANo Amorim 9,50, Maria L. Abraham 
Rodolphlna Silva, Silvia Basado' AlberliDa Ramos 5,65, Ambro· 9,35, Maria L, Cunha, 6,60, Ma· 
na, Talita Nog. R.mos. z\na M.cedo 5,35, Carmem Veio "li. Sohutel &"0, Nadlr carrei" [ alugar uma 

Grau 7: Di'ma Borges, Eisa g' 8,75, Eloah BrUto 5,85, Her· rão 8,80, Nelly Carloni 7,95, rn Df!l '0 casa para pe-
Silva, Iracema Delamber', M....elinda Bianchlnl 5,15, Hilda Odair Marlinelh 5,65, Olindina U U-"~ qu~aa faml-
Augusta Neves. M. de Lourdes Baixo 8,05, Hilda Dutra 6,95, Ourlques 6,75, Orlandlna. Mei- li 

FragoCio, M. Madalena Vilela, Honorina Camara da Silva 6,.:JO, reltes 5,95, Silvio Oliveira a.. 

Maria R"pp, Odete d'OUveira, jaclra Brazinha 8,45, jos.pha 6,30, ln.h Wendhausen 8..;15> .,.,.r.nf~~mll.ções na gerencia

Silvia Cunha, Vera Ad, ,d~ Co.· Sp ,ganl!z 9.35, L.ura Amorim Repi'ovadÍlÍ'2.,"""'<: " -c,' ueste Jornal. 


BAZAR AZUL 

Senhoras e Senhoritas. 

Para os meses de Verão, 
Na casa «Bazar Azul., 

Tudo tem em profusão. 
Tudo tem, não falta nada' 

Na sua -Feira de Amost·rciS., 
Ha dias inaugurada. 

RUA FELIPE SCIIMIDT, 

da Alfandega; 
- O sr. Otacilio Costa, FALECI~IENrO 

ex·deputsdo estadual; _ . 
_ a senhorinha 0110- Joao Cand~do da 

da dos Santos', 
Em sua residencia, á rua 

_-o O sr. Joaquim Gar· Araujo Figueiredo n, 29, fale
ci& Neto, do nosso co- ccu ontcm ú tarde o sr. João 
mercio; Candido da Silva, telegrafista 

___ O sr. dr. Franci~co aposentado da Repartição Ge-
G I t' h ir ..- ral dos Telegrafos. 

a o J, engen e o ClVIl. Desde ha varias anos que 
pertinaz molestia lhe vinhd mi-

ViaJante. nando o organismo e tornando 
Acompanhado de sua imiteis todos os recursos em· 

exma. esposa d. Hyedda preogadsOrs. PJaor_,~,osaClv':I"n'ldo,'('IO da 
C d H 

aI eira enriques,seguiu Silva, que era grandemente 
antp.-ontem pelo vapor estimado nesla capilal, dei-
Anibal Benevolo, para o xa vi uva, dona Argentina 
Rio de Janeiro, o sr. Ma· Li~hares, da Silva e os se
noel Marques Henriques. guu~tes filhos: Darcy Lmha,!,s Ida Silva, telegrafista, dr. 10ao 

- • Batista Unhares da Silva, 
Regressou ao RIO de engenheiro civil, residente em 

Janeiro, onde reside, Porlo Alegre, Levi Linhares 

r ANO ques 5,50, Orlandina Meirelies 

Educação .1Iorat e Civica- iA5. Sdvio OUvelra 5,50, Inah 


Grau 10: Alelda lIIelo. Ceies· Wendnau,en 8,15, Reprovada l' 

;~n:\::~~:el:1~r%el~er~:fuk.~u;~ Gã~~~(fa 
d. Shva, NelI BMS. Allaoira Fer'eira da SiI.a 

Grau 9: Alzi.. Socar, Edlth 6,65, Dulce Garcia 7,50 Julla 
Soar.s, H<ila Cunha, Luzia Corrê',.2,IS, Marla do Carmo 
Arauj:l. ~.hrta de L'lurdcs Cam- Liohares 9.70, Nair Souza IO,CO. 
P05, Marta Orth. Natalia Amaral 7,55, Zulmin. 

Grau 8: Almerlnda E. Bezer' Arantes 895, Lauro Ramos 9,75, 
ra da Trind,de, Dulce Silveira José Sanios Mlc'el 7,80. Nã.o 
'IIe Souza, Helena Sohn, Ignez Resultado do exame de 
Ramos, Maria do Lourdes To' Aritmetiea 
lentino de Souza, Moacyr Lima, 1 ANO 

~aXn~~:::s, J!f~~aà!F~~~~~~:· Albs Ulisséa Teixeira 8,22. 
Virginia. Al~eld3., Vanda Vieira: Celeste Gevaerd Brindon 6:9il, 

Grau 7: Alba Grijó, Amalia Eis. ~Ib.s_ ressôa 6,40. Feh:la 
Zlnlni. Celia Torres, Eva Sucar, 
.J.ulieta Sil veira, Livia Moura, Li
gia N. Ramós. Maria Oé$tro, 
l\Iarh. do Carmo Dutra, Neli Ko
ck, Silvia Nl!ves, Vanda Silva. 

Grau, 6: Dinah dos Reis, Elai
na Vend~usen. Lucilia de Sou-
ZB., L~erda, Maria de 
L. Inah Vaz, Olga 

F Grau fina Torres, lrene 
Llcerda.. luta R luert, Juvelina 
Lisboa, M.l.~ia Lutza GJnjalves, 
.Muia de"l:'.'i)urdes TJive. 

EscolaN~r.IDal 
,", nr:.:A:oIO 

Fi,ica:· R'obella Sá, 10; Irmao 

As delicias 

da vida 

Hotzkl 9,9.." RuoIdo .Born t!.a 
Silva 9,1.5, Helella CamInlta 5,90, 
Joao OVldlo ~endhausen 5,20, 
lvo~~te TaulOIs 9,00,. Maria J. 
Ou~".!~rA.ei1l 6.,20, Mana L. Valen
te D,".". Mana~. Pessoa 5,?O, 
Maria José Ferreira 5.1.5, Manno 
Camara Rosa 8,35, Ntlsa Barre' 

Acacia. Koies 9,8; Olura Ramos, 
9,6; Nazareth Costa. 9,3; Maria 
Daux, 9; Silv~a de Oliveira, 8,6; 
Antonieta. Blen11achewska, 8,2; 
Odete Td.vares da Cunha Melo, 
8,2; Izabel Leal, 716; Hilda 
Moellm:mn, 7; llab Correia, 7: 
Aldair Silva, 6,7; Irene [Meira.
Lim., 5,7. . 

Era tio dos srs. JOSé' Can-
Por qualquer cousa á tôa está a querular, está a dido da Silva, fiscal do consu
berrar. __ mo em Blumenau e Mario 
A !llãe já est.á nervos.8, irrita!ia. . . ~~\f~~~u~~ ds,;IE~'ta~~~cionario 
E ISSO. não fICa sem ~nfluelic~a ao resto da lamIlIa. O enterramento realizar'se'á 
O marIdo prefere porlsso mUltas vezes de procurar hoje ás 17 horas, saindo o fe
a roda de amigos no café ou no club, em vez de retro da residenda do e:.:tin!? 
passar a noite no lar. para o Cemlteno de Itacorobl 

ba.te no' Menino ! ! 
! Benel:. Maç:. de Salla 

Pois ele pôde estar doente. Não é bem doenças, mas Catariaa 
é um esttldo similar.. 
E' a depauperação de minerais no sangue! 
 Assemb:. Ger:.
E' a assim chamada DESMINERALISAÇÃO! 

Quatro comprimidoe. de RE:oIASCiM por dia, dois de De ordem do Ir:. Presi

manhã ao café e dois pela tarde, durante o almoço, dente, convido aos Srs. 30
terão um efeito magico!! cios desla lnst:. para ases

O menino cria côr, fica vivo, brinca e não chora são de Assemb:. Oer:., a 

mais. - realizar-se a 3 -do mês de 

A mãe não é mais nervosa - tudo em casa é ale· Dezembro; no Temp:. da 

gre e ri - e o marido não precisa mais sair de noite, Aug:. Loi:. Ordel)l e Traba

pois agora o lar é «doce» mesmo. - lho, ãs 20 huras, afim de 

RENASCIM é um tonico remineralisante a base do tralar-se de assumplO que 

CALCIO, FOSFATOS, FLUOR, MAGliIESIO, FERRO e 
M4-GA~EZ, todos associados á O P o t e r a p i a 
T I m I c a. 
Em tubos de 20 comprimidos Rs. 3$500 
Em vidros de 120 » 12$000 
Renascim tem o gosto de pastilhas de chocolate, os 
meninos gostam dele como se fosse bala! 

interessam a nossa Inst.: 
Fleplis, 28 de Novembro 

de 1931 
' 

O Secret:. 

J:. M:. S:. 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Reornv.da


4 REPUBLlCA-Florianopolls quarta~rejra 2 de dezembro de 1931 

fInstüuto dos advogados ,_I VIUVA ANNA A VlLA~Or. Saboia Ribeiro 
Regimento Inferno do Itfnad'a ao expediente euma. horaeme- participa a08 seus parentes e pessoas de sua Bmi

IDs~Uuto la; f.r~mJOC~~:l~lhO Diretor podel'i~ zadc, quo sua filha Mariasinba contratou CFsamento Ex,interno de dinica da Faculdade de Medicina 
TITULO 111 ! COIII previa aprovaçllo do Instituto al-lcom O sr. Antonio S. Cunha Netto, funcionaria de

eCasa da Santa Mi,ericordiada Bala (1923 a 1926) 'Das Comissões terar .. liora da abertura das sessOes. Banco Sul do Brasil, de Blumenau. 
Art. 23 _ As ComlssDes permanen- § 2' _ Em caso algum, serú a sesCLINICA GERAL_ Especialmente doenças de tes comVostas dc tres membros cada sllo encerrada dcpollJ de meia·nolte. 


crianças e dcenças dos olhos, Cu,"o especia" un~~,~ilco~~iis~go~ln~~:nISSIO de Dlrei_ Sl:r~~ ~;e;!d~~fee ~~r:::~~I~:~~~ g;, ~e:. MARIASINHA 

lizado e atestado; pratica de 8 ano., to; cesslvamente, ao Vice_Presidente ou a 	 .... E 

2' - Comlsslo: Cornlsslo de Legls- um dos Secretarlos na lespetiva ordem A N T O N I O
TrD....nento lDedlco. clrurglco e ór laça0. nurnerlca, ou ainda ao mais antigo 


íopOco d.a.s doençDs dos olhos ca~~i;; Comlsslo: Comlsslo de Sindl- ~:t:~mbrOl1iefCUVos que!e achem pre- Fpolia.• 29-11-31. participam que são noivos. 

RAIOS. ULTRA·VIOLETA Vi:;3;- Cornlsslo: Comlsslo da Re- cloA~~s3r;ab;~0~~~as 1!:::!~r:!d: ~~: I _________~_.........._____ 1

Consultorlo: Tiradentes, S6-Das 13 horas em diante 5. - Comissão: Comlsslalde Assls- sa ocuparlo seus logares,I:', achando- , 
tenela Juridlc:t. se presentes, no mlnlmo, sete membros, ~/1

- FLORIANOPOLIS- Art. 24 - AsComlssDes serlo pre- o Presidente decl:trarlLaberta a sesslo. r~~~~H~D~ j
sldldas pelo mais antigo de seus mem- Arl. 10 - Logo, ('m seguida, o 1. ~ ~ 
bras, a quem compe1lrà convocaI-as, Secretario }1 r o c c d e r li a leitu- ~ ~ 
distribuir IhelJ os serviços e ilpresentar ra da ata da sesslo antecedente, que _ EM _ 

~~&~&."~A~~• .4\"Â\ ltil.:..aM ~:~. sesslo os seus rel.to~los e parece- d~ ~'::!~~~~~~ :~~oh~~a~e:~~~fa~~~:~~ 

~ l t · , ó A ' tlt~t!';og~~~~~~~Sa~fet!~~:~~~:; çl~a;:~fe~~~~'f~~~r:f;ri:;r::f~:r:; ~ 24 DE DEZEM:BRO ~ '-I O I rias. s . . . ;~ ~u°.::tl~s~~~, ~!~:~;I,r s~e~a~~mi~~~oop::: ~:;;!~r:. e:::~r~e~~:n:~tiil:'J~I~:~~~:d~ 	 ~ mUlr, e enviar, por escrito, esclarecl- com o vencido. 

mentos ou expo~lçDes, que aeompa- J\rt. 41 .-- As atae du scssDes conte

nharlo o parecer da Coml~sllo. til o n(;1lcia de> ccorndo. mencionando 


§ 2. - As ComissOes lunelonarão Ios nomes de todos os presentes e o ~ 	 ~_.
..:2 	 com a presença d. maioria de seuII eXpédlente lido, íicando aela anexados,y . ~ ~ ~ ~ membros.. rubricados pelo pre8ldente, os parcce- ~ 	 ~ § 3' - No caso de funcionarem du- res, cOllferencias ou discursos e prole-

as <omlss"'" «unida., presidir. as to. O" Indl<aç"e. apresentados ou 11~ sessões o Presidente mais antigo co.• dos. 

~ mo membro efetivo do Instituto. Paragrafo unico.- A atá será lavra. ~ ~ 
 •j 	 Ir a~Ira i 

Ar •. 25 - Os pareceres devem.s~r da mesmo quando nllo haja sessão 
apresentados á Mesa no prazo maxl~ por falta de numero. ~ 

mo de um mez. Art. 42.- E' permitido fazer men- ~'é 


.. § J. _. Esse prno poderá ser pror- clonar na ata a simples declaraçlIo W __ * d~g~~~181~~~ J:t~~~~b,~:e~~e~~:I~~ veÁ~tl .;d3~~~; atas depois de apro- ~ 
~ 	 ~ "0 que tiver de fo,mular o pam", vadas, ser'o rubricadas pelo Preslden- ~ 

~ Santa Catarlena ~ ~\~~~'I~J~:;:~~~~1:::â:~:~:~A ~lri~~:j:;!I~~::~~f;~~~f~::~::~~~: ~ 	 ~ 
'!i !f apena<,; com o parecer de qualquer Art. 44.- Terminada a lthura da ~ 	 ~"!i ______......__________ ~ dos membros da Comissito, que o te- ata, o J. Secretario farÁ a do exrdi- Jl _ 
'4i "~ nh§ ~.p~s~~ad~;cretaria do Instituto ~~~t'in~~~ o Prellldente despachar ato TI 
... A mal"S acr'edltada e a '!.!.r, existirá um livro comindlcaçlode to- Pnragrafounlco.-Sealgum mem-.; l'" ~l! as prOIJOstas ~ questões que h.a~ bro reclamar contra despacho do Pre- ~ 	 ~4i ' ~ Jam sido submetidas a cada Comls- sidente, serã consultado o Instituto, 	 ~ .. que m a I S :.".. ~ão, da data dll entrega e das prorro- que decidirá depois de ouvir o Prest-. 
'!'I :;"i!' gações de prazo concedlda~. dente sem mais dlfcusslo. I
iij vende em todo o Brasil '" Arl. 26 - Quando algum membro Art. 45.-A' leitura do expedientee tt da Comissão faltar a tres reunlDes con- segulr-se_á a apresentaçllo de reque· &O O C O • TOS ~ 
iIi ~ ~e;~:!v::;lIb~~ c~~~~~~tlt~~iI!~~~, q~~ ~i!rI~~~O:'c~~!i;i~~~e~U ~~tur~U~~q~!; ~ "\ ... Contribue para o Estado", ~ por motivo justlticado, considerllr-se.á exposlçllo sobre assunto que interesse ~ (J 
.. no mi~imo, co.. 1.~08 ;. ~:~~ C~e~i:~iig:rOffci~:~~~sde~~:~~e:~ ao1;t~ti!:.~ A prorrogaçllo da hora kJ Para as festas de ... oontos de re-.. anua-.. ~ Presidente do Instituto, para que lhe do expediente poderú ser requerida r.J 	 ~ '!i ~ de snhstituto, na t6rma deste Regi- por qualquer membro do Instituto, ~ ..' 

-E ~ mA:~'27 - Os ~a~~r~all~;a~elis:~~~:o:~s~sk~~~~te~ ~I N A T A Lmembros da Direto-	 ~ ~ Extrações em Dezémbro del931 ;:,. ria n'o pod,,'o faz., p.rte d, nenhu· ordem do dia ou. hora a ela desUna- ~ 
'!j ma das Comissões permanentes, Ilalvo da. 


"!i ~ d\~~. ~s~.is~n~~ ~~:::Ii~:io de Direito ta: olt;m~or~~u;~=~~~~ç~~~v:~~ Ii~~: ~ . .~

-ti _~ compete estudar as queslDes doulrlna~ cederá de meia hora, sem serlÍ. renova. 11 PLANO D 11 

'!i ~ ~i::Prl~S~!:~f:r,n~~:f~i:~~O'ao~u~u~~~~ dali 2.- Esse requenm-ento serà vola. ~ ~ 
"!i 	 !& cialldadet formulando pareceres, me- do sem dlscusslo. so se considerando 18.000 bi1hetes a 70$000 ~ 1.260:000$ 
_ w moriais, indicaçDes ou projetos. aprovado se obtiver 213 dos votos;\Jl Menos 25 oI. 315:000$ ~ • 
<tH i! q:c:[g~:a:~S~l~!d~'s p~adb':~~:!~od:: prASr~~~~:_ Na hora do expediente !~ ..: _____ ~ 
~ it Direito plefere, na ordem do dia, á das nenhum membro do Instituto falarà ~ 75 'I, em premios 945:000$
""'~ 	 !to demais questões doutrinarias. mais de uma vez sobre o mesmo as-

e Art. 29 - A' Comlsslo de Legisla- sunto, salvo para responder a outro 	 PREMIOS 
• 	 ~ çlo compete acompanhar o movimen- orador, sempre até o maxlmo de 10 - 1 premio de 500:000$ ~ -:t. 	 e. 10 da tegislaçlo federal e estadual, in- minutos. - ~'!I ,;: dicando as leis ou os atos prcmulga- Arl. 48.- Findo o tempo destinado 71 1 40:000$ ~'!i ' dos, com as observaçi:ies que a mate- ao expediente, passar.se-á "ordem do ~]» 20:000$ '{~ l 

-4i Ex'lraço-as as Quarta fa"lras ~ r\~~.·~r.r,_ A' Comlsslo d, Slndlcan· dl~ara.r.fO unlco.- Q~.lquer mem· I 	 10:000$ ~ 
:I 	 - it â;Y.0~:'~~~fi~::::::d:n:::: ~~g1:q~~~f~!!~~:qu::::daoln::: ~ ~premi08de :;g~~: :~;g~~fL~'
-t! E d I 'd I' 'd d ii' compeie as alribulçuts conferidas nos discussão, cunslderaudo-se aprovado 12 21 1'000$ 21'000$ . -' m urnas e crylta movI a a e ectncl a e 	 ~ ES1;;~t~~. __ A' Comissão de Asslshtn- ~~n?:;.iver maioria de votos dos pre- ~ 57 ) . 400$ 2i:800$ 


~ ela Juridica compete centralizar o ser- Art. 49.- Quando aCordem do dia 106 » 200$ 21:200$
P ara o N a.t a I ~ Vi~rt~e~r.t~oP~ra as Comissões espe- i:me:~oJ~rs~~~o, e;!~rar_~!~I~nc~11~la~ ~ 740 ») 140$ 1 03:600$ ~~1
41i 	 &dais do Instituto s6 poderio ser no. das rnaterlas a que se rerere o art. ~ 1260 2 U. A. dos 7 
:'!f EM 23 DE DEZEMBRO Sobe b PI meados os seus membros, de qualqL"er 45.-E .. r O ano categoria. Art. 50.- Preenchido o tempo fixa. primeiros pre
-4i TITULO IV do no art- ;'7, o Presidente enccrrarl~ mios a 140$ 176:400$~' 
~ 200.000$000 por 30$000 ~ Das Scssões os traballlos, designando o objeto da Ç;! 
~ • li' Jl(~~ 3atril ~ ~~S~!Uh~~c~~~~n:~á:'~ ses~:~ag~~~:I~~~o._ Qualquer mem- 12 220Ô premios no total de 945:000$ ~ ~ iff da ano, realizando sessões ordinarlas, bro tem direito de requerer a prouo- I~ r& 
~ distribue 2.300 premios i ex§r~~~inÃ~ass:s;ri~~n~;dinarlas reaU. ~~~it~ :~D~~~SS~~~: ::~~ri~o:~, :r~~;!! ~ Havendo repetição nos 2 ultimos algarismos 
4!!It. B'lh1 t á d t d 8 te e ~ ~ar·!~ão ás quintas-feiras, ou no dia do rUa. ~ de qualquer dos sete primeiros premios, passarão ~ 
- séde d; t~mp~~~i: :~uaOc~rise1h~iro M~~ ~ Im§d~~t~ ~~n~~t:;~~d!~~fll~P~~~~~~r_ ne~~t'ca~1i;jo:6 s~!~e~lte~~~::eleclda ~ os premias destinado~ aos dois ultim.os algaris.. 1t! Ira n. 9. 	 ~ se-ilo quando regulam\(~nte convoca· . 1.- Parp leitura de ofldo ou te-?J mos ao numero imed~atamente supenor. ~ 

~ 	 ~ ::ts~;;: :os ;~~~":: ~~\~nd~ !~"':l~~~~ QI7.'IT;~e'"{:~;:~~~~~;p~r1i~ ~ l~I(RIA D~ (~JJO~ O( ~(R~l'( i~ 	 ta do lnstih.:to ou sempre que forem de- ser t>uspensas: ~ IM! 
A 2 de Dezembro Kfo terminadas pelo Conselho Diretor, 1.- por óeliberlIo do Instituto; 	 ( li-i ~ da:r~cY; Mcs~.s ~~scsõ~~ Sc~!~o~ri~~ m;~;r Pao~r~:~~eração da Mesa, para L!:!. 
~ 100••000$000.., Por 15$000 ~ Presld,nte, d?S do!s Secr~ta~los, com Art. 53.- Para as sessiles, quer oro ~ Concesslonarlos: ~ ~ ~ assento; o ~. a dIreita e o 2. a esquer- dlnarias, quer exlraordinarias, serl'l:o ~ 

~ f;.., da do PreSidente. os membros do Instituto avisados ~.7il ')VI.'" P J,"p. n·


' 	 l':W Art. :;r;. - Ao Presidente durante a peln imprensa. nnelo .oI.a ort'afJ( via. 
~ sessão eompete: Art. 51.- A matcrla da ordem do ;;t.~ ~ ~ l' - abrir e encerrar os trabalhos dia será previamente publicada pela


-;1)3 No pr.... o dos bilhetes j(l estâ incluido "" mant,ndo sompre n ord,m e a 11,1 ob· Impcen... "-~./7"-~./l""-~../1"-~../1~~? 

.. "'Y O selo. ';r'- servaneia dos Es{"tutose desb Regi. Art. 55.-Nas sessi:les, todos, excep- ~~~~V~"""-.J.V~ "" 

-4i ~ m~~t~ ~andar ler as atas e rubricol_ ~~ ~Jlde:I:e;~~v::~at11Co. de pé, depois mente ela Mesa. _ • • • 

..dii:r. Os pedidos de bilhetes devem ser feitos pelo ~ as depOIS de aProvadas, de~l)a~har o § 1.- A Mesa podera consentir que Art. ~8.- Ao membro do Instituto Nolas PoliCiaiS 

..... d Ir - d' "d á ~ eXl'e,henle e deSignar as mater1ll.S da fale sentado qualquer membro que, m cessão se portar de modo In- . 
.. numero as ex açúes e trlgl os . ~ ordem do dia; por motivo atendivcl o requeira. ~~:v:nie~tt: ou perturbar a regularidl- D. JOSeflna Kersten,

...." CONCESSIONARIA', ~ 3. -dar a palavra aos membros que § ~.- Os Secretarlos, quando ten- de dos trab~lhos, o Presidente adverti- queixou-se á Delegacia

~ ~~. a _r:dlrem, observada a ordem de Ins- ham de falar pela ordem, poderãO fa· rà usando da formuht - atençiio, d P I' , t 

-C)1 [ ~'I'I'~ ~ flllm'u I r.v ençuo; . lar de seus lagares. § 1.- Se essa adverlencla n110 bas· e o lCI8, que on ~m pe~ nmp!lD}!l Dnnrl !I n I nl rn ~ es~;; 1;:;!r~;nPJ~ ~ss~;:~r'i:f~f~:i~ Of~~~;~~je?o,Ptl~~1c;~!ib oe: ~~~~~ ~~~I~a~~~r:.nJ~ c~~~~ do 1~~{ll~~ la ~anhã foi 80 mercado 
~ U U U ~y It 1:1 I;; ali ~~ qualquer d.isposlção dos Estatutos ou rimento, discutir ou votar (salvo n~s que estiver perturbando a ordew. publIco levando uma bol4i ~ deste Reg1mento, ou faltar {~conside- -escrutinios secretos, 01.;1 quando noml- § 2.- Se a segunda adverfen:la for 'sa a qual continha ]0$
-ti! SE'DE: Rua Visconde do Rio Branco, 499 ~ ~~~b~;:,ida~v~~ti~~~~~u:~.et~~n~;:~~: ~~ls:uv~~~:m~t~~s::~ua:t:~~Si~;~f!~ ~~~~~:~~~l:v~~.resldente casarà ao e que lhe furtaram sem. 
~ ~ a t~~r:ús~~:d~~ ~:os::~~e~b~do~~~: ~od~j~:rt~~ cuja di5CIISSIl~ tcnha to- ~rt. 59.- As sessi:ies do Instituto que ela pressentisse. 

I N JT E R O I ~ sos_ expressos !leste Regimento; Paragrafo unlco.- Podem, entretan- setilo publicas, salvo dellberaçllo em : _, _.4 
~ h. - encamlDltar as votaçOcs, apu· to, o Presidente, sem deixar a sua contrario da maioria dos membros , alugar uma. 
($;- rando·as com o auxilio dos~retarlos cadeira apresent r comunicado s:obre resentes e sem prejuizo da faculdade rOlUrB 10 tFILIAL: Rua Cons. Mafra, 9 .. FJorianopolis ~ e nnunciando o resultado conhecidn. questo~s doutrinadas,- Bolicitar do Ins- ~ue cabe'i\. Mesa, de vedar a entrada; • casa _que e

....a.::i ~ CAPITULO I tituto qualquer !lutori~ção, ou suge· ou fazer retirar qualquer pessoa, es~ ~ha sala de


..". End t I h', INTEGRUS ~..." Df! ordcm dos trabalhos ,rlr~lhe alguma miclabva, abstando·se banha ao quadro social, cuja presença frente espaçosa
ereço e egrap 100. ~ Art. 31 - As sessi:les quer ordlna- de tomar parte na votaçllo respectiva. considere Inconveniente. f _ _• .:J ~ rias, quer extraordlnarias começllo ás Arf. 57.- Em sess110 80 poderão In ormaçoes na gerencIE'!.

"",m;"""'!l>:!"'''''''''''''''''''''''''''!llC~''''''''''"",,,,,,~. B ~oras da noite,' d."mo duas, ,!sar da palavra os. membros do In.- (C"Una,I deste jornal
~~91rt".... '4"''ij'i"''~'4'i'''V'4''W'''''f( v<t+~~v"t.p'q)"~<t+~\~ mela horas, das quais uma hora des- btuto, ou visitante autorizado prevIa 	 '.I' 

• 
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GOVERNO 
DECRBTO N. 177 Catarina. DO uso d.. I~~J~etJ 

O General Plolomeu de atrihuiçlk' e de IIcl1rdo com 
A.-sis Brasil, Interventor Pe- li proposta feita pela Dite
deral no Estado de Sanla lona de Higiene, 
Catarina, RESOLVE. 

no uso das suas. airibui- NOMEAR o Dr•• Fre'll~~~~5::;~1BIIN1ENmS.,.Ies e tendo em viSta li 10- d . 
suflclencla da dotação orça- erlW NeumsuD p:ora. exer

mentar!! deslinadll á rubrica eM o cargo de Delegado 

abaixo desctlmlneda de de Higiene no MullÍcípio • 

8cõrdo coma exposiçàofeita de Ri.. doSul, na cOMor- PAGAMENIOS 
p~ la Secretaria de Estado midade do disposto no &tI 11 Secretaria do Interior 

dOs Nego elos do Int.mor do Regulamento apro";'do Ch.....;'~=l:.J1:..:OYembto,. POli"" em 36:737$550 
e Jusliç.;, I D t 2076 d v..._.. . dOll oficiais CpJIl_

DECRET4: De O ecre O D. • e ças da 

Art. unico.- Pica .berto 28 de junhade 19". s~~. 
4) credito da quantia de dois Palaciodo Govêmo, emI f' r 

1:000'000contos de réis (2:(\()o$OOO), F1oriallOPt>Ii., 30 de DO,em.· . 
:\II.Iplem,entar A subconslgna. bro de ·1931. Sacret.rh. da Fazenda 
~o para pagamemo de gra· _ ... '1116 l_H em che~:.~.:!t:::.II::"'ovembro, pagos 12,9531774
tificaçao aos suplentes dos Mam>e/ Pedro Silveira FIIWERICO SANT'ANNA pita eles_H... 
juizes de direito, quando em Sem-
a:erdcio pleno. do § 6., n. RESOLUÇAo N. 1181 • q•• 
m. an. 2. dõ Decreto n. 20, O GeneralPlolomeu de orla dcE:paga· 
de 31 de dezembro de 1930, Assis Brasil. laíerventar Fe- TELE<fR~U:::m;~AL~~l<gtamu ~::..~ 
que lixou a de~pesa para o deral no Estado de Santa '=~~: ~:::~:..Iado, .. 2&. qulo. 

lólB3$720exercicio de 1931.. 
Palacio do GO\'êrno em 

Florianopolis, 30 de novem
bro de 1931. 

. PTOLOMEU DE ASSIS BRA>IL 
Manoel Fedro Sih'eira 

DECRETO N. 178 
O General Ptolomeu de 

Assis Bra~il. Interventor Fe. 
deral no Eslado de Santa 

Catarina, 
no uso das suas atribul-

Catarina, no uso das ~uas folh. d•• dl'rlao • '.'Uveram dlmto 011... 

atribuições, RESOLVE '. 

EXONERAR, a. pedido.
Tomaz Jo~é das Nevas do 
cargo de Ju z Distrital de 
São Pedro do Capivari, do 
municípiO de Tubarão. 

Palscio do Govêrno, ein 
Florianopolis, 30 de novem
bro de 1931. 

1'10_ lia Alllo .rllll 
Manoel Pedro Silveira 

ções e tetldo em vista .. J----====.,-,.,..-:=-1 
InsufiCiencl1l da .dotação or-' ODr. J.,~:~~:sl:·~~;Il. 
çamentarla destinada a TU- maDD Prefeito de Floriano
boca 8baixa descriminada, poli.'no uso das suas atrl· 
conforme exposição feita b!liçÕes e 
pelo Diretor de H'giene, Oonsiderando que os livros 

nECRET,\ . de registro de sepwlam"ntos 
F' b . • do Cemlterlo de ltacorobyArt nnIco.- Ica a er.O têm sido, até o presente, es

o credito dI! quantia de dois criturados de modo irregular, 

contos duzentos e quarenta apresentando senslvels lacu· 

e quatro mil e trezentos réis n88; 

(2:244$300), suplementar â Oonslderando mais que,~-
sub-consignação diarias a ~:o:e~:1:~:~e:!Il8,= 

capatazes, trabalhadores, duzIdo formato e pequena 

etc, do li 12, do art. 2., qllantidaée de folhas. do que 

do Decreto n. 20, áe 31, de resulta. serem já em numero 

dezembro de 1930, que fI- bem regular; . 

.J«)I! a despesa para o cor- Considerando, finalmente,

tente exercicio. . ::~:~::r~=r1o::,::

P alaeie do Govêrno, em traçãO daquela Ileuropole,oa
FlOllanopolls, 3D de novem- ao se extravie um d.)S peque·
bro de 1931. 'nos livros até agora em 1Il!I),c 

PTOLOMEU DE ~~SIS ER"'SI~ DETERMINA 

~~":~t~oT:':U::J:I':t:.·~~~ 
m.........OI ..l'V!ç.. de _gant.àçl. 

da escrita 764$000 


JAtlI1ccl!.edro Silveira teP:":l:.? ~~am~~~I~"W:~~ Una Soncinf VISTO Victor F. da SIlva 

~ESOLUCAO N 1179 vros para servirem de regia- Tesoureiro Lw Mello Pelo encaro do ContrOle 

O General Ptoio~eu de ~':r~o.~~uil:::'o~~~O;. no Oe- rREFEIfllU DE FLDRIAIOrULISAssis BrasiL IntelVenlor Fe- SEGUNDO Esses livros de 
deral no E!!ado de Santa ~~gI~:'::d:~<;'::; ;a~rD~~ -0
Calarina. Di> uso das anta fOlba., devidamente nu· Mo1'imeDto da Teseurarla DO dia 
$lias atribui~õet, ,:~a~:~e1 :~v~~~a::rvo~:' de dezembro de t93. 

FE~ OL VE: moso, e enc!",denação de 0011- do dia 30 (.,. eal~ECEBIMENTOS 
~PROVA~ O a)ncUt5:l ;:r'~~:SJ~l:m~~~e =~!~se~~ ,bano 

ttalizado .no dia 4 do cor- dos. Cada pagina deverá con. 

Tenle I[,ês, na Comarca de ter, no maximo dois registros Ta.. de expedle.t. 


. . • de sepultamentos. A.:verbnçlQ
Con~b~n~s, para .~roVlD'len", TERCEIRO A E-iecretaria f:~~'!;mfg:móm de pagamentos 
to vitalíCIO do ofiCIO de Es' determinará ao Administra. Tax. sonUarla 

\ã '""slrital de «~ãO dor do Oemilerlo de Itacoro· . R.nda...'rurdlnarl.., 
çn o • .,." . ,. by que faça. nos novos Jivros ~lverz()1;. ,
Sebaf,blO da· Boa VIsta. a serem adotados. a transcrl. 'cnda ua 13S qudos di) feno a Rurlol{ Rhem 

da tne~ma Cemafca e no' çllo de todos os registros de


ti • sepultamentos até esta data, _0_ 
mea~, pa~a ~ .'e.pec va te! a começar pelo numerl) UM pagawnentos 

venha Vlta1i~la .A nntamo e obedecendo ás datas e nu· VencimentQs do funclonaUsmo cheques, novembro 


F'lh vista das meros de crêem. Portari", ldem •Rmsa 1 o, ~f!1 .. QtiATRO Seja, mais, devi. Jl!lloS DE APOLICES. 
provas de ~bllitaçAo eXibI", demente est~~adO um mo"':« Ola Traçã~I;;:~! ~~rj:ih~:=::r!UZd~W~
daI no refendo concUISO e lo para certifIcados d" . l!l ~... cQnforme inscdç'ilo n. 14 dó i9Thaa 50 da 

de acôrdo (om o disposto ~:l'::!:':'i~~:~test":f:~ BALANÇgivlda P","'" 
no art. 98 do Decreto n. vos ás inumações, tais'como 


157,de i9 de setembro do ~f:.'~:'~t,:"c~~fl'iíc!::l'~~":;r'i':; o ~~~:al mã ...lmr.p-._ 74:020$461 

corrente ano. fornecidos em troca da Jipre- No Banco do Brasil 2o!Ooofooo 


Palacio do Govêmo. em a.Dtsção dos. atestados. de Rs. .4_8404 

Florianopolis, 30 de novem· l'!':;,r:..~ ocaBlilo dos Repul· Prelelt... de l'lorlaltop<>lI., 1. de a ..... bro de 1931 


hlo de 193 t. QlliNTO Seja, aluda, esto· 

1'101.... di Alllo Imll dado um mOdelo para livro Leollidas de 8. Medeiros Ema Duarte SIlva 

1:_ valor oficial médio de 12S00~ a duzla. 

SALDO PARA O DIA. 2 DEZEMBRO 

Descrlminaçiio dos saldos 'que passam
NaT__para e dia 2 de Dezembro de 1931. 

Do Estado 133:162$888 
Do MontepIo 21:727$778 

DE DEPOSIfOS, 
Saldo anterior 32:080$182 
Pagamentos de 

hoie 1:250$000 
Folha de fiscali
zação da Ta-
1<a de Diver

sões, no mês 

de novembro 


fr~ a ~':fil:~~ 
verba Apliea-

ç{W da Renda ._. . 

Especial 288$000 1:531l$OOO 30:542$182 


Na BaIu:odG 1IrUII-.--- -..,-- 
Do. Eslado 6.414>351'100 

Do Mon~o 100-1lOO$OOO 

D. o.posilo3 154:052$100 6.6II6:4iIl3S:!OO1 

10TALRS. 

;......'«:»,~ 

(Comunicando a 
da pauta para o 
dezembro entrante.) 

Flarianopoll8, 30 de novembro de 1931. 

. Aos ara. exatores esll!.díiai!ie em cónflrma';lo ao 
telegrama cIroularde28 do correnl", comunico -ser 
guinle a alteraçllo .da paule para 11 mês de de~aml,Jro 

N' 18 arrOz pilado Qúllo 
N· 28 - a88UcfUó mascavo U 

N' 106 -.Ohilmtoti.ou eharullahos (se,

IBgem federal por Unidade)


N' 107 -. Chlllutosem calx,," .ou . cu' 

:;lDu':;de~"I~gem····.·feíl.ral 

N' 108 - Oh8ratoacempacótes"uch..~ 

ratlnhol (selagum federal por 

unidade) / /.


N' 113 - Olgarrllho8 (~elagem federal 
per. paeóte) .. 


N' 147 - DOce de laranja.

N'l60 a 162 -. EscóVas para .dentes 


N' 401 e 4~P~~::r~~(~~ZI~e'l:,í,df:e
.. (duzia)médIA 

Haia" - 1} Devo ser observadas 
" concernente 401 M. 106 a 

dita selagem que devem11pára li eleito da cobrança ~ff~~'~~~:b~~ 
aceIto o deapaebo do produto 
a selagem federal devi~a ao 

2) Os numeros160 li. 162 
valor 6flclal médio, bem=tra~~~::a:S~O::Or oficIal 
Pentes otllulolde, tipo fantazi .. eU tipo co:mum,teln~tm. 

Jlloll Comercial do 
Estad. 

Contrat•• 

MES DE NOVEMBRO 
DE '1931 

MalWel1!edro da Silvefla de registro de propriedades, TESOUlU!IRO CHEI'E DA !recçÃO DI! CONT"'BllJDA~E lecldo e em 

, I, .. " no qual deverão constar to· SEXTO ConcIuIlldo o aer'l CUMPRA·SE nau, conlralam uma aDeie-


R,...E.S..OLUÇAO N 1180 das as lnIormações "obre nU' viço determinado peta pre· Prefeltora de F1orlaDopoUs, dade mercantil para a ex
, '.'. .. • d mera de ordem, locaUzsção, seute, a Secretarlll maudará 28 de novbmbro de1931. . de agencias. OU re- sob.a
O'·Gêl!eral Ptolomeu e praao de arrendamento, .ete. que os antigus üvros de es· , de CompanhIas n/as « 


A _.,_ ... " Interventor Fe- etc. dos terrenos adquirld~s entoração po CemltQllo de IJo§1J da Costa:Jlloellmtmn e extranaWT&S
~ Blumenau . co.m Umll 
......... " ou arrendados no Cel1ÚterlO ltaoorobl sejam devidamente • .. ,. ,

.deral no tado de Santa de ltaeorobl. arquivados. PrefeHo uego~ios de seguros em nesta capital 

Ad li R uius com 
0,0 • 

• 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Ohilmtoti.ou
http:Sacret.rh


6 REPUBLlCA-F1orianopolis, quarta-feira 2 de dezmbro d5 1931 . 

TODOS OS f3:.SPORTESj EDITAL Iv>lh., !.eoe.di. Plnn.iro de do<RibelroseVlelra•••ã"ah-hibl'em ••u<tlt"lose abonarent: 
CarvlllhX)t e Noalaeo Alvlls dI.! alm nte co.nfróntantes lIaquç!t: reciprocamen'e l\S de"pezas, fl-' 

Sel~c,cnado Paranaense X Atletico O Dt. CanUdto do Am!Lr~l Car"falho, c:onf()rm~ ver se do in- Cantidl'l Xavier de Barros., A~~ .. eando d~5de Icgl cH\;.dJS para _ ISllva 1~ SupJcnce do JuIz de DI'" clu$() documento sob !l' 3.. sen° xandre Lugot• fjr~ln? Rtbet.. [odlís os d~mal:t termos e atos 
reitn em exe:rcicio do Comara do u suplicante propnetarlo do Puntes SebaetHio a,b~lro dI! Ma 13. cauSa até finaJ Senlenl/& e 

Gra~m~ uos (:of,ftJrços <1os di-lligencia e desvencilha.nd0"'8e1de Cam os Novos etc quinhão que pertenceu a Firm!- tos. Vlrgmo Ribflr>J p( ntes e. sua execuçãO, tudo sob pena de 
l'~totes do C .1tleti€'o Cafari-! com facilidade d"s tricolores I Faço ~àber qúe PQr' pa te de Il"u Alvd dI: CarvAlho (doe:l~ soeiedade LimUad;!. Hospital S, reveti,l, devend I todavia S.Or pe8~ 
'1W1P!lt' ~ev~ o lIlu?do esporu-/QuC',80S prim!!lrOs minutos Oscar Rodrigues da No~r co.. mento o.. 11 e partes dóqllinhllo JOSé ,de qlle é pre,.id;mte e oro "nalntent.., cita,lo " supneado 
Vo de l' lorlsnopolls 11 oportu' de embate. sentindo se a. freute mo prúeUrad'l( em cauS& p~pri& que perteeeram a regafaria ele.. ff.iO oe represent~lt.o. August; Gregorio Gt1nçah'es C,lrJeiro do
nidnde de. com a. passagem a. um dos melhores ·combintl~ foi apresent3.do neste llds'l uma meneia. Pinheiro f~e Carv.a1hlJ. PicoU. e n ..st~ ulttmo imrnov.:1 f!rote:-t., ql:e o supUcante fa&" 
por este porto da delegação dos do pais. entregou-se todo petiçAo do te(u seguinte: Exmo t1lmbem conhecida pelo nume d~ José Grassi~ Cart'IS Pazlnt. Jr1<\ ,ontra os cultivados que vem 
paronaensc que regressava a 1 contendor, salvo honrosllS Snr. Dr. Jol. de Oltello do oi: Clemeneia Pi"nelro da Sil!" (doe C~.tI. Antonl9 On.da, Ang~lo iazendo nas terras do lmmovel 
de RIo Grande no Sul. entrar e"c~çõe.. vel Di. OIear Rodei _es da No- n_ 21. 3. O. Umltes e diVISas do P,.na, 50"10 Ó.-da, Plana.. lo coja domar..<;A? e divI90 
em rapldo e0!llnto com os Apropria defesll. onde. AO- va - aO sendo 1<t!ltlm~ ro ri_ta- 1"1110._1 .•Ponle AIt.. ou 'Ne- Jo.qulm M.,Un . Slhino Tolo ,. traia. O supnc.~I. ,rotes*," 
distintos esportlsta~ da Fede bresaiu li ligura Inconfundl- rio'! litul. de procuJ!ç~ em grllS', .m r••llhae e d. con- meotl. Sant••a Florentino d. SlI- d..de já por lodo e gen.ro dI> 
raçãa Paranaense de De$por~ '!leI de Pera, au:ciliado por causa propria da partes ideaes formidade com os inc:tu~os do~ va, Leonel C?rde1ro d(,S Santo$' provas e tamnem potra restilui~ 
tos. Borba, agiu desarbculudamen.. no 1movel prO-indiviso -Ponte cu mentes Séb tt".. 5 e 6 51:0 os Candld.t X:avlcr de Barros e (h,l~ ?âO a si aos sllolicadlts confrort-

Mil! COUh.cldo e!"b~... O te. cruzlIlldu bolas na arua Alta' Illllbem conheddo ola 5eeUIRle.: Começ'ndo em um vão Corde". dOI S.ntos. 60. ,aRI•• d. qualquer pOrção de 
resultado. das negoclaQo~8 pa.. penal 88Flodiada pelos diaJ1- denomina(-&O «Negros. sito :es- mlireo de clnela. distante qG.a- 810 atualmente condomtnos do terra, qae esteja individamente. 
ra a ~"Ibiçll() do combinado lelros paraoaeuses. Ia comarca e cORstit~ido por to.... braça. do arroio deloml- Immovel -Poute Aha' oU ·Ne- ocupadas e bem aaslm pela ia· 
par&naense de rutebol no 118- N40 foi a,slm difieil q uma pOIS. 'que foi em 1872. I.. do -Alçad" por ama linlta te· gros,••alem do ••pUeante o' s.... d:nnlçln d. frutos wmans. 
tadio da F. ç. D. este útttmo cesslv gltlmllda pelo tenente..çorond '" a Este 20 o. a esquerda, em gulntes: JoãO Gomes d: .Ca01~ Requer ainda. Q:isupUeante a 
se ellcbeu ilteral~ente. apre- 19.13! Franelsco Alves d. Car.ilh uma ."ten'IO i1e seiscentas e POli, Luiz Carlos d. Ol,ve'r& • nomeaçtlo d. um cundor que
sentando um festivo e entu- co e Gabardo 3ssinalal!l os acontece 8:n eODsequeocia :; trl::.ta 6 dll&' braças, até eneOB- seu irmao Fortlln~to. ~I~es de rep:oest'nte o espolio da. mem:to
slastico aspecto. cinco tentos da rase inUllal. medições judiei .... do. Immoves tra' um marco de canela. lam- Carvalho, O espolto indIVISO' a· nada Leocadia Pinheiro «. C ... 

B. qu.~do ás III horas e dos quais apOliaB O 3'loi mar- denomlnad(lll ,Fazenda dos RI- bem proxlmo e a direita de mos· b••donado de L.ocadi. Pln~e!". valho. De tudo P. de ferlmen
meta. mats ou wcnost os futl3~ cado pelO eentro-avante pa· beims e Vieiras- confinantes COm mo arroio, confrontando com ?,$ de .~ar'lalho, daqual o 8uphean- to ti autuação. 
botistas do Paraná ac()mpa~ ranaense. o dito immo'Vél .Ponte A.lta'" QU ta!r... eeJo pertencentes.. Di)~ te Iguora os sucess<1f'M. ~s ~u Sobre :h.ll1$ estampilhas dO' 
d". pelo. do AlleUco deram No segundo tempo. sucedeu- Negros fora .. Invadidos ., 11m'. mmga, Cordeiro MatoM. d.... ee..nres d. Clernenela PInheirO seUo estadoal no valor do dois 
entrada em campo, vibrante se n pletora de tentos, clln.. tes e divisas deste e por Ué n~.. ntirCO: IIPr outra liolttl reta a SUl d& Carvalbn, t&.mbem .wnheeída. mil reis CadA uma. eshva: Cam
salva de palma~ acolheu'os, quistario 08 nossos vlsinho!l cesslta o suplicante rest!belecer 20. a esquerda e cGnfro.tando pelo nc~e de ~jlt:>1'ltH1eta, Plnnei' POfi ~OVO$. 24 d~ Setembro de 
dem~nstr.çao do carinho que ás 1!WI2, l'J•.II. /9,52112 e los ver,bdeiros limites e ao mes- CIlm o mes... Oomingos Cor-" daSd... eUjO .'pollo nlo oS' 1931. 
B~ trlbuta aOB valoto8osespor· 19,53 mais quatro pontos., POflmo tempo separar o~n fillmb.Ao deiro Mat~so. na extensão de til partilhado e que esta sob a (ass)O:ie&r Rr;drlgues da Nó ... 
tistas do "Isinbo E~I.do. inlermedlo de Gabard,o, Bar-rvem multo ros e!to.'menle re- Ir...nto•• d.....I. braça•• ate adminlstraçM do suplicante, na 'a. D~SPACHO A.O:poi. de 

Er3m 18 horas Q :>.0 q,unndo, tez<:k(}~ Gabar~o e Marreco. .quer nilo só a ~marCa~ã{) te" i:'n~ontraf um mm~o de p~u de qllaUdl:dc d.e eessioltans pl,rpto* eita a habihtllÇLo, voltem"me 
ás ordens do sr, Ar! Ltma,da So depois. ja ao escurecer, atI'famentt asconfronta<:6~'i com brugre, daal confrontando !:om o cut'a~Ao em causa prllpria de conclusos C. Novos, 24-9-931 
del{'gaçilo po!ftnaense. o. s~lc~ foi que o AtleUcot por int~r'llIquelle~ dois Imm'lVeis: P3Z61l"'a. mesmo por outra. linl1& reta a alguns herdeiros,d611tre os qU3.6S (A,*) O. Lri.-'\o. 
cionado da 1'. P. D. dá lnlcio media de Pavan e de Oanud, dos RibeIros 6 Viai"a, como tam- E!te 20. & esqller~3J na exten- C()n1~mlnos t~m bemfeUor~!'í Despacho= Expeça·se o COm
ti partido, ~gitan~o a entusl- aliás em bom estilo. conqula· bem a dlvisllO d, r.f..ldo Itu- çao de quatro entas e setanta o pr.puas o .uph<lllnte c Clr.rt- petent. mand.,do do eltaçl\O '" 
aomada .,slslenCln, tou seus dois únicos pOJtos, movei Ponle Alta. ou No-tos 10110 braças. alé cueonlr.r uml mund. Anlonio Levy ..sad' edital. lI. í,lr... d. Icl C. No

<;la r;uadros. tinbam fi se· ao faltarem apenas sote mi~ eonform~ laéulta o art. 1067 d~ mareode~ngi~o.n extrem1.dt'S com Belucna d~ tal. filha ,de vos 13·11-931.h,ss.)C. AmarrJ. 
gumte organização na fuse nutos para finat Cod Judleiariu dI) Escado pelo terras entAo de Salvada( VleiralCldmenCI3 PJnhelro de Carnl'io, e Silva. 
inicial: Não destacamos nomes da qu:: 'passa a InStruir li. aeçio de de Alvarenga, dali por ontra II~ reprefl:entada. por seu ,PT?cnrador A' vista d3 que pelo presente 

turma dó Paraná e da tu,r.. lIcordo com a lei. 1t. o /us.in. ..ré nha reta a Norte 2v. a esquer- Dio:lfte XUle~ de Ohveua. Fun. edital eOm o praSO d~ seisei.b 
Paranaenses ma trit-oZ"r apenas Pera. e do QUp1i::a.l1te fei a demonstran. d& confrontando ctlm terraiS ell- dado em um t.ltúlo de compr~s dias sIlO dhdos todos os inte-

Alb Borba na defe~a; e Pavan. no do 'pelos inclnSOli documsntos tio de St\tvador VieIra de Alv3" q1tl! dIZ ter feltí de Clemencu\ ressadOfl: aclml m~m"a..d()s e t;o... 
crto. Iataque, produziramjogoapre· sob· D. t e 2 embarmania. "com redg&e Salvldôr Ribeiro da Sil ~jllheiro da SlIva.gue em, ret\,.. dosus mais q!ll! n!.!}cstlioconhe.

. Borba ,\Ojolilo cÍlnd. B.le ultimo e Morltz. oS sob n' li e 4 va, na exte.SiO de mil e ·SeI5- ltdad. , legalarl_ Clem ..e.. PI' cldos. na form> requerida par.. 
Attuj: facint Rosa Ique dei~ndeu dezJito pelota~ 9 ',. ceRtas braças. onde foi co[oca~ nheiro de Carvalhl)); por lnter~ virem á primeira autUencil (lU8' 
Burteçzko KUpC!lIik G:ibardo ços, pertencem ao Flqueren- M' O imo.vel eOMlste em uma do um m.1feq de pau de bugre; medio # do proe~ra~Gr Joaquim seguir.se , expirll'W!iô dessl! pra.

Marreco e 'valdemlro se, pelo qual disputaram o aerea de ma,os, capotdras e gra~ dabi por outra linh& reta li Oes- AntoCl'.o de Ot·vell'& Salg~do, so lo·tvar~se em agremanse[ e == campeonato estadual que se ma11s. sob a denOminl!-~~ Pon, te 20. a esqUerda conft'ontandt) Oregoflo Conçnhres Cordeiro, arb;tt'lldures que pruceú.un a di-
AlIetioo estA concluindo. te ta Oll.~grosfOIt)S~tu~ ,a Pl! com o dito S~tvadí)r Ribeim d4 desdd o anlJ p«)ximi,l: passado ta demareaçáu e divu)Ü., exhibí.. 
Moritl> I uma p 15913 .-ílue o~ eglhma Silva na exulR$1l.Q de mil cento vem fazendo cultlvadr s no Im~ rem seus titulas e abona.rem éS 

Pera .. lfacau I HOVlm3DtO .ecnlm C!!, 1872 p. ° t8·I•. c"ooel Fedn: e vl.ie braças, onde f,~ c.loca- movei euj& dem.rcaç~n o aRpH- re.~..tivas despe.... fie••d.,
Borha ACrIS1Q Baldlcero clsel A1ves da CarvalhGt CO,ofor do um marCo de madeIra gua~ canto requer, mas en1entem,m- desde logo citlldós lt'\ra todos as 

P~tV8n Lolo Estevum Xanado Oeurrenclas Pat"auaensn; J\tleUeo mo: ve-se do inclus? documento. rapery, ja na extrema. das í;er- to, não. e nem )ode ser con~o- íIamalS termos da C;tUS& até fi-
Daniel Pontos 9 2 sog n~ 4, o por cUJo fatec.men ra'1Ô etJtlo pertencentes a Aoto- mIDO, ji porque olegLdo feit.o nai sllntl!nlja e sua exet.:t.!eão tu~ _ IDelesas 9 13 to n? resp",livo inventariu foi .io Gome de Campos Filho. ã pelo dilo ten..te coronel Pran- 10 sob peno de ,aveUo_ Uado e 

Na segunda rase. para. dar Escanteios 1 4 partilhadó em ,igualdade: elltre- distaneia de um grande rochedo mseo Alves de Carvalho, forá p!\ssado nesta villl de Campos
ulsejo ti Zinder de apresen- Penais ~, O os: legatarlos F,rminl) t\lY~>l de de dez braças a sul, dalti por de si!"ples usofmto para ?~ 11;1- NOVtls aos 14 de NovembrO' de 
tar SeU jogo 80S seus antigtlS I Faltas ~ 2 Carva.lho. Clemeocia. PlIIltetro de outra. linha reta a Sal. 20. a es- ga.tAr~os com eX,~ressa Ilrohlblç~o 1931, Eu" Eucliden Almeida, es
eompaulleiros cntarinenses e \TOqUe~ 4. 3 Carvalho, Laocadla Alves de querda <onlro.taodo com dito de allenoção e ja pOlqueo man CrIVa0 ain:!'nle o ..crevi. 
riesc.nç"r Facl"i. um dos que Imped,mento~ Z u OlIveira, Forlu'ato Alves de Car- Antonio Gomes de Oampos Fi- dar.te .ra. faleCIdo haVia 1.lv.. Eu, Herculano Carneiro dlll 
mais se ressentiram na longa A premenCl& de tempG en- ,. ~__~ lbo, na extell$A.O de mU duten- dOllS theses qu,JUdo fi mandata.. Farias, el'lcrivAo a subscrevi. SQ:
viagem maritima. os -llarana.~p~'e o jogo e o embarque da tas e oitenta e ~ci5 braças até rio reaUsou, ~ supostll. venda. bre dois mil reis do selo- ESH
eDses suh~tituiram, respecti.:delegação impediu que a F4 nato looal ao nal deverão encontrar l) llrim~lt'o marco de EsSlt. aq~ls~\1 felt& p(lo mes~ doai estava: Campos Novos 
vamente, Kupchak peio pri~ jC. D. prornov~8se qualquer comparecér 08 ilubes que o p.an tll.... on te ..:omtçn!\ a medfçio mil Oregorto GOfllial'ffls Cordei, 14 de Novembro do (931. (ass.) 
meiro e Facini por André. IObseqUIO á dlntinta delega- disputaram. e d~marca~aa. 4. ]{us contt'or.- ro, q Jando não fpsse nu~a pel~ Cantidi'l Amaral e Silva. Est4 

ção l?u.ran8ens~, : Tijucas no cam Q do t~n1S com 11$ terras que perten~ ~ssa~a:o do maodato lii(;tl4 e e conforme () original, DIJu fé. 
O jogo, como aliás era. FOl·nolS.quasl diflCil ~esmof Vieira jo o ~turno ceram a Salvador Vieirl\ de .Al~ lprojme. nula a. face do incluso 

mais ou menos previsto, foi'~ Republwa, ouvir o Jorna.. o clube 'IocJ e O Bra~ varenga, atualmente conl}ee1df$ dl.icumento sob 11. 7, de mod" (ass.) Herculano Carneiro áe
laeil para os nossos ViSinh081 \bsto. ParaflioBorba,nos80 CO~ silF. Club da'mesma cidade peta denom\naç&.u cYietra. e 2ue de~e prevalecer, o dominlo Parias. 
que não encontraram dillcul- lega de imprensa <lo Paraná." E' J n '1I~ j t' <om as que pertencenlm a Sal- o supllcan'" a f.ca do Incluso 
aade alguma em abate!' seU que fez partA do ,combinado IcazEaS ~ Lau: Jt~~le l'(: tl!n~ vad<Jr Rlbe1ro da :=;'ilva alualmen' dueumentu sob tl. 2 e dos de· ' 
antagonista. por H pontos a 2. que ontem nos vIsltoU. ara. declsão d~ ~~mr'e: {to te denominada Fazenda «doS maiS:- sueessor,es da referida ele-

E a contagem só não foi Pudemos ouvir-lhe porém) pa'" ~ 4a.. re hl p n ~ib"'iros" ao s~rettt medidos jn.. meneia P"nbe:ro de CarvaUm. lESOU ODO ESI DI 
maior em virtude do natural l~vras de elogio ao cavaihei.· a g 0.= diClalruente elU acçã ~ de simples 10 .~elo fundamento de ,não Ser R I 

cansaço que uma Yiag~m de rlsmo com que !oral!! recebl- Her~lUo Luz x A ai ,livisao. imm....1 < r".le Alto I(g.lima etndoml"" (> dllo Cr.. 

perto de quarenta horas la- do. e tratados no RloUrande Está lixada Dara 20vde de- ou ,Negros' M InVAdido por g~rlo Gonçalves C6rdel~o, o se
talmenle tlnba de inlluir na do Sul e nesla Capital. zembro a arUo.. de futebol 0;1.> terem silo obS.rvadas • phcanle prote.", desdo la e re· Pagamenlo de venclmeales; 

disposição de- físico dos va· Em Porto Alegre, diBSe~nos entre os Pvalorosos clubes re~pedadas as diviS:t\s estabele- quer seja. tomado por termo () O Tesouro do Estado, nos 

lentes defeusores da F. P. C. Paraillo. venceram ao lnter- a~ul e branco da Capital e eldas por aquela< linhas acima seu protesto. conlra o falo de dias abaixo mencionados. ete

. A turma do Atletico, não nacional por 4x! e ao sele- e Herci.lio Lúzlde Tubarão deserlt., na" ob<laRle • .,em co- esla. cultívando terr.s perteu- tuará das 9 ás 12 e das 13 ãs 

obstanle o seu estado de muI- cionndo gaúcho por lXo. per· em de••mrate da taça que di.: alt••idas desde a 1.gílitDa~1Io centes ao immovel euja demar- 15 boras (a08 sabados das 9 

to treino para 08 Jogos de dendo par'!> .11 Gremio por putaram em IIns do 19"2.5 e q.e I.". procedldl dezeseis a- ea~lIo • divi.ao se requer. 80. t!.s 11) o pagamento de ven~ 

ctplpeouato estadual em qu~ oxl e f ~m Jogo returno, para cuja disputa... a mais memOra. ROlS ;\ntes da..legiti~J<;'flú deSses Exeept~a.do~ u? sucesS'1res de cimentos do ,mês de Novezn... 

se terá. de empenhar, não eXl~ 3 selemonado, por 3x2. En~ vel de quantas aqui se rea d\\\lS ímmOVC1S confinantes. 50. LeocadlR Plnhelfo de Carvalho. bro aoa funCIonarias do Es

blu é.verdade· seu jogo i!etanl(), lrfzou-nos o espúr- Usaram alé esta dala. terml: E a cons.que.ci. da." aludida, qu. não "ao conhecidos prinei- tado. 

costumeIro. trsta paranaense, comquanto nou empt\tada por OxO díyisaes dos Immovels .Fazenda palmente por ter falecido ela na 


Mas. convenhamos. que exl- aceitassem. e~sa útlima der·' comarca de Cu,ltib••os lodos SEGUND O DIA UTIL 

bisse e ainda assim não e- rota" pela dls:ciplina que é CIIIIIE=--:I~aiIIIII2__Jl~:J~~1 os demais interes.<õados quer 00'\- t Dia 2 de dezembro-Magis

\Fitaria uma derrota mais ou preCiSO sempre se mantenha, I O" l I frontantes quer condôminosJ ~o rarura, Diretoria do Interior-

menos da que sofreu. eta em nado. é expressiva., domiciliados nesta. comarca, po- (> Justiça, IndtruQão PubUea t:: 


Os paraullonses, senhorse pois verd~deíramente o .re'" uendo. entretant9. existirem ou· Bibliotéea Publica. 

de uma técnica avanlajal\ll. sullndo do Jogo devi. ter Sido I le ore CJ I troF que nllo siLo conhecidos. 9. TERCEtRO DIA UTIL 
fruto de seu co~ta.to permanen~ 2x1 lavoravel ao Paraná. Pelo eontesto d'J. presente pcUQão Dia. 3 d~ dezembro. -Olt"a-. 
te <"om futebolistas de S. Pau· Cochilos do arbitro1 talvez... e pelo ineluso documenta sob tnrias' de Higiene,. T.çrms B 
lo, do Rio e do Rio Grande, MQntram~se os Jogadores I . !~ Q, 3 v6-S6 que a comunbiía em O bras Publicas. 
possuem recursos 'de sobra do Paraná agradavelmente _ . qle se aC.1aO Immovel cPGn:c: QUAR'fO DrA UTIL 
para, por muilo tempo ainda. Impressionado. pelo ambien- êiq spiel vom l(heiq undscqõnên :trauen. . ",11., uu <Negros. origin.-se <i0 Dlu 4 de dezembro In. 
exercer acentu.da e indíscu- te de Si~p,!-Ua que os deercou Mit dem Stimmungsschlager Ilnvent.tlo e partillla pr.ceólJaB i ,,"torla de Eslradas de Roda-
Uvc~ supremacia Fobre nossos nesta v>tpdal, sentia o não pelo fale~tuí!nto do dito tenente' O'em e Secretaria da Assem... 
elementost isolados qu~si in~ IIncs permitir a precariedade Rh~ coronel Francisco Atves de C r .. bléa.f 

tciramenl. do verdadeiro as- de sua estadia um melhor lch hab heut N,q.cht '11011. ".11. I 'alho. Nestes t.rmos pois dan- QUlN1'O DIA U1'1I 
8Gciaçüo. pelss dillculdades I contalo com os eaportistas getraumt do s causa da divisa0 o valur Dia 5 de dezembro-Êsc". 
,nsuperavel. que se apr."un-I cata"incuses, nos quais espe· und '11011. der Lorely de 0:000$000 (cinco conto. do la Normal Grupos Escolare. 
Iam p,,!a ollnanc'"mento de:ram multo em breve estrei· Und du meinkleines Mildelchen I rels)p'''' el.hod. I~xa Judlei- Chefatura'de Policia. Gablne: 
excurso~s d~ bons quadros, Ilar maIS forlemenle. und du warst auch dabei ana, o suphcan .. mUlto respel- te de ldentilieaçi10 e Peni

não sucede com aquel.. ' - tosamenle requer que, concedeu- tenciarill. 
. O. estatulo da .F. C. D.. ,. du-se li'. licença ~ara advogar SEXTO DIA UTIL 

tr,;t~~;;;'~;~:": o e,,~elente, DeiXOU de reumr·se domm- Ich sass rrtit dir beim goldnen Wein ~ a prof.ria causa, dlgue·se V, Ex. Dia 7 de dezembro-Posta 
a ólÍma do bano Igo úl~im•• ainda uma vez. a in einer Sternennacht [\ ordenar a cUaç.o dos lnlerolS" Zootócnico J'lstaçiio A,gro

dos quais espera~ I' co~issiiO de refórma da lei "'~ rlos p~r edital de se,ssenta ,dras nOlllica o 'subvençües e au
tido os. nossos ba6lOa da F. C. D. Compare-. Doch ais es grado am schomten war .. atenla a elr-uo'l.n.,a de não xilio&. 

e"l~or·tis'llla nlllda compree.- ceram apenas o. srs. Valter d b' - h fi ht ,; serem conhecido. os sucessores ·'::ETI~m DIA U1'IL 
se conycneionou iLonge. Valdomlro Campos e a tn %c ·an gewac - f da condormin. Leo.adla Pinhei- Dla'8 de dezembro - Pro
técnica ruleúotts' Io presidente em exeroicio da u. S. w~ i ' ro de CarvaJb(~. cuju ,espuUn !essores. 

F, C. D. Diesser Film ist bereits hier cingetroffen. : i·ermanoco indIVISO, todos e mais orfAVO DIA UTIL 

e~:rpn~:~~~~: I. Fulebol . und Wi1'd in einigen Tagen im Cine Palace - ;1~·:;:I;~Cid~~.tro;'r1nt~í;!;~d"~ 8.~f:d~s~le dezembro - ApO'"' 
caratcrlzt>u'se i Esmo "!luneladas pRra do- vorget'ührt w.erdeu prlme\,,,nuJíencí., que seguir-se- NONO DIA UTlL 

n~l(j:"ron:onciudo d"mlntO dos: mlngu, 6 d; correnle. aS sc- Deulscher-FI'lm m'lt u· ur .. Deulsche Schrl'fl 11 exp.ração de,!. prazo, Inuvar- Dia Ir; de dozembm=Pro_controlavam; guintes competições: ~c com Q suplh.:unte em agrimen .. curadores. 
(} com'o, dis·: g,'l i-lorlunupolis, torneio ,a sor e arbitradores que pro<U!d.uo I NOTA: O pnO"&mento sorá, 

'0 com cntma e ime~. de encer"ramentú do campco.. a. dite. dem:lrC.lçllo e dIVi",a,o eX'~ efetuado até o dia 12. 

• 


• 

" 

• 
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REPUBLICA-FIorianopoUs, quarta-feira 2 de dezembro de 1931 	 í 

IBUIIUI [ullin 
---n·...............--_...... t
_ oVlmen O l\1aritimo =-

PORTO DE FLORlANOPOLIS 

PARA o ~ORTE I PARA Mur- If 

, Paquete lTAI'URA uhlr;! A 2 ae Dezembro I Paqu\e ITAGlBA' ••blria 5 de NoveJ!lbrr 
~8bY para: 


&0 Francisco 

Par'n&guà Rio Grande 

Antonino 
Santo~ 	 PelOt.. 

81.0 S.b.!itl1o 
lUo de Janeiro 

Viclo'i. Porto Alegre 
IlhéOS 

B.~18 e At.cajú 

'Paquete ITAPOAN sahlrá .. d. Dezembro l !''''Io.te lTAPACY sal!lrã .. 2 de 
lt6,jahx ,a..... Imbltaba .. Paranaguá

"",t._ 
Santo. 

81.0 	Sebastllo 

Rio de Janeiro 


~Dezembro 

FRE"'<: DE CARGUEIRO FRETE"DE CARGUEIROI 

lt..,.be-.. COra0. _olllmead.. alo! a ....,.... do ..bida dOi poqaoI...AVISO• 
• A' ...de... pIMIg....e di. da ..hido do. paq_S, á .illo d. alleolado de .ao..... 

A bllage .. d. P •• A., d •••• á ••r ...."11•• DOa Arma.... da CompohiL" __du 
..hido- 00' PlqU'.", ItU•. 17 hora. paA Nr c.aduzida gnI""....... pII1I Loii!o .... 
barclç0e8 etpedaet. 

__ PARA }lAIS lNFORlfAÇOES COM O AGENTE 

:J. S(1)fos 6atdOSO 
Rua Conselheiro Malta.·:;:; TeL I250..End. Tel. Cost ~jl 

Empresa N. de Navegação 

Linha F'POLlS,-RIO DE JANEIRO 
escalando por Itajaby, S. Franeisco e 

Santos. 

Paquete .CARL HOEPCKE. dl.a l' 
Paquete .ANNA. dia 8 
Paquete .CARL HOEl'CKE. dia 16 
Paquete -ANNA. dia 23 

ILlnba FPOLIS-PARANAGUA'I escalando por Ttajahy e 
sa. Fmeisoo. 

l""Il1lIte -MAX. 

dias 6 e 20 

__Sa_1I_idaS ás_7_1I_O_'a_s_d_a_m_anh_a Sa_lIidaS As 22 horas Sahldas"'ãs 21 horas.__ ___..;..__ 

AVISO Todo O movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche Rita Maria 
PASSACENS: Em viLla da grande procura de accommodaçOel t!III nossos vapores 
communicllI'os aos sn;. intelessados que s6 assumiremos compromisso com commodo 
dos reservados. até ao meio dia da sahida dos nossos vapores. 

Estruturas Cimento 

I_~d~e~a~ç~o__l!~~!l~a~r~m~a~d~o~-I 
.. - :EI _ Co 1":l 1; O r :1.0 

-D8_ 

[l1uunharia Cf,1I e. Arquitetura
-DE_ 

Jacob Çoefll7[ann 
Organiza projetos e orçameotot, _ega.se da 

administraçao e fiacalizaçao de Comtrucçlles. 

ProfUeiooais rompeteota fi cOllCÍellcÍosol para. 

t!IIIpreitada de trabalhos lapidas, ~ 


e gtllantidos. 


R~ de Porto-Alegrt., Uruguaiana, San. 
ta Maria, [taqui, lAguna, Blumenau fi' outr~ 

FLORIANOPOLI:S 
RtlA JÓINVILE, 18 TELEFONE 604 

Instalações ~ EstradasPonlesIndustriais .. de ferro 

SECRETARIA DE 

T ADO DOS ",.,,..,...,-.

OS DO INTERIOR

JUSTlÇA 

està eonforme 
JOROE ADALBERTOROSA 

EscrivlO 

PaÚ'k:1o Caldeira de 

Andrada 


Acetta procuração pala reétblmctl
to de dinheiro em qualq.uerrepar~ 
tlçIro quer federal quer estadual 

;:a~s~ece~~~~mJ~I$:: 
gucls, mediante modl~ comb
,.". 

EMBARQUE: Para facilidade do serviço só daremos ordem de embarque aol~olrnp.nM.",,_~(l 
meio dia da aahida dos nossos vapores-psSS&gens, freIes, ordem de embarque e de· 
mais iofonnaçOel, ('om os proprietarios 

Carlos Roel)cke B. Ã . 

.. 
Cine· Teatro "Centro Popular" 

o mala blQitp1co~ atepnteJ confortava) • prttar}. p811$ femUia. pIta ordem , r..pelta 

HOJE 4a••felra, 2" de dezembro 

A's a horas 

lI~a ~o Inferno 

Movimentado drama 80nOfO '80-\ 

berbamente int~rpretado pOf 

Jack Hol'. 'Ralph Graves e 

'Dorothy Seb/lstian 
~EÇOS 

AGUARDEM' 

FJ liA DA LEI 

com Mary Nolan e Owen MOfJ1'e 

Belil peUc:uJa da UDiversal 

Amor bemvindo 
Obra prima da querida Bebe Da
mels que canta lindas canções 

DRAMA DE AMOR !' 

lida. GuiolD.a.r 
Professora ---- 

Avisa ao distinto publico desta capital e 
do Interior, que abrir-se- á porestes dias a 

ESCOLA DE C:08TE E oosTlJRA5 
para senhoras e senhoritas. 
Dar-ae-á alunas prontas dentro de 

30 dias 

E' obsequio as interessadas dirIgirem· se 


á 

Rua Conselheiro HaII'a n. 75 

.- PREÇO AO ALCANOE DE TODOS

ANIENOR MORAES 
C:irlIrgiio'deDtlsta 
RUA DEODORO N. 26. 

Horarlo: das 8 ,. 12 
e das 2 ia 6 horas. 

Sabbado.. fOmente 
até /I. 12. 

TrabaUtos ,guàa.
Mos ' 

Rua Tro,jano,io 

Pr ecisa de lenha em tÓlot, 

Mandaremolá lua resi.dencia 


E' só pedir a 


Simliell & Ci/l. LiJa., 
T••efo_"" 
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8 REPtJBLlCA-FlorianopoUs.QWU:ta-feira 2 de dezembro de 11}3f 

Loteria do Estado de Sergipe 

OC»n.oe....:iClJ~_:r:I.C»B •• Angelo M. La .porta a eia. 

Firma Commercial estabelecida em' FLORIANOPOUS de ac· A's quintas-feiras EXTRACÇOES 
cordo com o contracto registrado na Junta Commercial de 'Santa Ca· 
.harina. soh' o registro numero 346 de 24 de Abril de 1924, Premio maior 1.00:000$2080. de 	 15 'de Janeiro de 1931 ecertidao 1Gb n. 2.100 de 16 de 
Fevereiro de 193\ daiastal. de uma 6Iial na Cidade de Ar_· Extracção 3 de dezembro de 1931jú. Capital do Estado de Sergipe. 


PI.":"'O O 

18.000 bilhetesIa 18$000 	 o. blll••t•• t...... I ... p........ I....... de 


_os 2ó por cento 

.Santa Catharína 
PREMJ0S 

1 premIO de 	 100:000. ...........oh..... ·.....' ...d. n. f6...... 

1 	 10:000$ 
1 	 d. lei. perteno•• fi...._ AIUEUI.I. LA ruU& l tIL6:000$ 

1 » n 
 2:000s 	 •••1.. 00..... p........ 


1:000$ 6:000s 

10 
6 n )I 

IlOOS 6:GOOS 

30 	 200' 6:000$ A Rainha das Loterias100$100 " 	 n 

!~ pre.:i. 2 Ü A dos 10 primelros premiO! a -w, 'êxlrácçóes em firacajú 	 123cf Rua J._. P_•••, 
Rs. 243:000$040$ \ •~nJereço telegrapbico da matri~ e filial -"- LOTERlA~ 

H. vendo repetlçlo nos 2 ulHlIIOS algarlSlllos de qualquer. dos dez primeiros premiOl 
passarão 3uS numeros immediatamenle auperiores. 	 N. B. Esta Loteria alO é filial da Loteria do Estado de Santa Cathariua 

~~$~~~~~~~~~~~~[lllOl HOfP[Kf ~ :ror....dda de econemia '1'. s. ulo deve fazer i 
SlCl;ÃO DE lItACIIIIIASTil1turaria da' Moda 	 ~ sUC;;;asem MiK~~;li;;;~oa ~ 


DE:=------ FLORIANOPOUS 
FJLIAES EM, BLUItlllNAlJ. SÃo I'RAllClSCO. LAOUNAi(ubens 2}al Çrande 	 I A' RUA JO-\O PINTO N. 23 e 25 (En/ren.-IB LAGES. te ao Thesoaro do Estado) 

Onde podelll adquirir por Pl'lIÇOs Inlerlores que 
• qualquer oulra pane. Iodo. os arl.go. a co.cern..,teslaYI"se e tinge-se em 24 horas LOCO.OVEIS 	 eleclrleldade. taes como: Lampadas de ,qu~ ~ 

F ........... 1"••••••• 


Astl'acam. Seda, LuVlls Casemira de~qualquer 

C$pecie etc. 


Serviços garantidOl - Par prOceRO C.bimi;' 
 Pertu
;todasas 

qualidades e mais uma Infinidade de artigos propriosF'lorlanopolls 	 para: presenles que .aria dlflloil Innulll.' ..... I 
COMPRAR NA

Rua João Pinto, 34 - TelePilR,!l11 Casa Miscellanea ..~~®€~~,~~e®~®$®@ 
redunda em proveito proprl., porque o lemma ..----!!!!!!!I"!!!"~~II 	 desta. e"'1 é vender barato para vender muito. 

Viei... aLinhar.. Ld••
I l!orsini ~ :Irmão I \lIíI .' 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~CON')TRUCTORBS 

Ppoleotoe e OpÇa.en\ôa 

CODltrucções civis e hydraulic'l8 


Escriltunu· pOl/te I(e rellio .&U~ DO 1Atherino aIrmãoMoml!l!S A IlXPLOSAo MAllC& .ono>. 
(LADO DO CONTINENTE) I 

MoTOll1!S BLBCTIlICOS .An.IL " 	 C:OMHlSSOIiS-REPRESENTA(:OESECONTAPROPIIÍACAIXII POSTAL 97 I 
Rua Conselheiro Malra n',2,9enà. 't:elegraphico Corslní _00II1... pora l-.I-:._,..II 

_00II1011 ,ora 0lil01_ ..._10..;. , •• luollolrOl End. TeL: A11IERlNO-CaIxa Posla1,,:t02 
fLOIUANOPOLIS I __111 '1111_0._ FlORIAIOPOLIS··STA.CITHARI•• 

AGEN'I'E;S: 

das IrI~ustrl~s Reunidas F. latarallo·1·A"'d·e·g·-a··~·p·-eZ-Z.I'~l' :':::?"-:::::::::--
_..hlnorloo ..'100111• .,.......r_....._.... _r. FarinhadetrigoutleCLAlJDlAedemaisártigos. 


DE ETTORE PEZZI -- CAXIAS _hln.. ,ora .lftllltlor 111M • .,u.'_11.1..0l11li v..I••lo'Dndlda Im 18 ... 0_..di 1121 	 da Slandard Oil Cumpan, Df Brasil:. 
Fabricante dos Afamados vinhos «Perdigueiroc e Bar.. • ........ u ........................... __• ___IH___ 
 Gazo&na STAlDARI e lcelGZel.e dACAR•..

boro, branco tipo Reno e Oraspa : GI'\UI.eato ................r.........JtI•• 


PR~~y~:~~~W~~RfI~~l~~~ADO I [..~ .....--	 da Panair do Brasil S. A. 
PremIado com medalhas de 0 ..1". n_ expoaiq6•• 

d.. C.nt....rlo.m Co,,'ao.Porto III·Ur • e.... I AVEia SM.TH I 4:ompa~a de Ú'auporfes aéreos 
'nt.rnacional de Antuorpia (Pelaioa) " Avtóes IOdH •• SULI 

I 
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA i e' nacional porem é tão b?8 tóros ~ NOITE. i UI

PREFERIR SEMP~E ESTAS MARCAS • Provai·a é prelerila Precisa de lenha em' 

RepresentftDtepara. S. Catarina ou Il!elhor que a estrangelra MandaremOl fi sua ás 9 112 hs., 

GUSTAVO pl\ COSTA r-ERÉIRA • I'. s~ta b;!~~t~r/o. residencia. 
• 	 Rua Tiradentes n. 12 I não seja ladrão !de"'seu E' só pedir a SmfJes.Florianopolis proprio ' bois., LtJa. & Ca. 

, 	 iREPRESEr.:r-:. M';;;';;TADO T."ph.... 1.490 ~IiIUliiiiiiRiiRiii"lii.iilNiii1~EII••@JIi................. 
 CaIxa POI!>! 42 -I'L.OllIAI<IOPOLl. '!-_______, • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




