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A corrolpção pollftca nasce e se em

bebe na fraude eleitoral, mas a ~OZ ~~Parag,~~;/ JAulliãO~oSI_li'lic~s 
fraude é ImpOssivel com a 

maquina de votar Dia eBlre,i~ta ~a sr. José Allericl Oecláraçóes dpssrs_ 

<O dr. Sampaio Dorla laia sobre o valor Em tomo da volta ao regime tlODstUucloDal ceslau.E3razeAnto
do processo meCiUdco Das elelç6es o Jornal do Brasil entrevistou o ministro José Alue- nlo Carlos 

rico! que dee1nrou: 

(Do Diario Nacional de 8. Paulo) vor d~\~~~~;~~~~~n~,Yi~~~~';; d';,'o;~~~'lJ~me~p~:e~~:~~~"ri:: ~~o;'r!: ~et~~?!i~~r~~ i~rrJ~~feus~~~ali'~ 
tulio Vargas nem nenhum de seus auxiliares têm a veleídade tem para Belo Horizonte. onde vão tomar 


O Parlido J)emnera' co V8'11IO que RENDA SUAS HO- de se rerpetuar no poder. e, .h'tIl disso, ~ em que se tomaraconnecimento das bases 

realizar em seu o,lavo MO- ~1ENAGENS A' VIRTUDE, pa- natura de nossa politica a creação de quad Ouvidos a respeilo pelos jornais declaram: 
1JfCSSO anual. ,,!ue ~e rell~~f'ál ra que triunfe. Ora, com a espera. não sejam a reconstituição dos velhos O sr, Venceslau Braz-Assim se unirão mais 
'Cm janeiro de 1932. uma. ex* apuraçlo mO(lanlea~ matema· mas nos novos moldes em que se estão organfznndo os pai~ politicos de Minas. dando um exemplo do qual s()
penencia com as lUsquiotl8 Hca. e imedtatB t a fraude no ses libertos dos antigos reHimes~ como ti Alemanha e a 
-de votar, e que têm oloreel- reconhecImento lera' de ser Austria. 

do olimos resultados sa .. ola- clnles, e provocaria, em con- O Brasil já pOSSl,. uma realidade historic", a '!!le 1'0' 

t01108 em todos os paises sequenc1at 8 révolta geral. dem ser auatadas as linhas gerais da estrutura dos Estados 
onde ja\ estio em uso. A r;,,'l· Donde se Vl' que a maqui .. modernos.• peito;ptocurando ouvir as nc"'~ na de votar dificulta, senão Sendo partidario da reconstitucionalizaçüu do país, não 
sas autoridades em qlles1õe6 imposslhflUa, as vergonhosl'ls entendo, todavia.' que se de\~a prefixar u data do reingresso
eleitorais, obtIvemos sopi"liio tt'~nquibérnlas. os conUscos do Brasil nesse re~ime.' , e essa deter-
do dr, SamJ)ulo D lr1a. prc oladroados dos (liplomas. minação, sem cunsIderar ue influem 
teSSQf da Faculdade de. Di· -NAo ";>4Z ela, p,)r~m, gran.. no direção . . 
reito da capital, autor de JrJ.tí- de des.pesas aO erarlG púbU- que possa provocar. Esse lravalho dever:. obedecer a uma 
meras obras de v8(or. e aU~ CO'.l indagamos, elaboração, quando não lentá, pelo menos segurtl, pam ("on·
tGtidade em Direito Efeito' -A maquina de votar ele- tornar os . o seu uesenvo[
ralo Vil taoto o sistema represen~ viOlento na uma vasta ven-

Prontamenw atendidos p-e~ tatlvo-retorqulu o dr. Sam~ tilaçiío das ladasl>. 
lo tlisFnw jurista, ;oicinmos pato Doria-que nada será Esclnrece o ministro JOSt~ Americo estar certo que, des
a palestra pedindo~lhe a sua pllra e 'Xaçiio õ que com se 1nodo, se operaril a reconcítiaçi'io das varias tendenciao;;, 
upinião sobre o valor da ela~ vier a gastar. Dez mil. reconciliação esta indispensuyel para que essa trHllsformação 
maquina de votílr na orga... cem mil, duzentos m'~ con~ se fnça num ambiente paciflco. Entende que a revolução foi 
nisn-çú.o tlô si"tema represeu. tos. para. organizar a demo- feita exaUlmente para estab.elccer um regime de franco e 
tativo. cracia, na liberdade do vota, leal entendimento entre dirigeçltes e dirigidos, c essa comu

-E.' o melhor pronesso na verdade da apuração e na nhão de inter(!sses superiores ê que deve prevalecer como 
eleitoral, até hoje irnaglllado justiça dos re<:onhemme~toSt meio de núrmalb:aÇil0 da nossa vida públicu, , 
-rospomleu~nos s. S. Merece não serIam malS que lnl;a· Os íltuaís detentores do poder niiô o consldenun, ou 
bem uma campanha ch íon. lhas. ~ nio deven.\ considera~lo, como uma conquista violenta que

A maquina de votar vem Muito mais que isto dis- devam violentamente conserwn-. Não devem temer, portanto, 
redimir 08 cidadãos dA gar- pende ela _ em corrupçÕdS H competição do voto livre, mas) rara isso é preciso educar 
ra dos escravocratas. eleitorais.. quando não em a nossa conciencíu cívica, afim de que: ela não seja mais lu~ 

-Mas, praticamente que abafart vencer ou dei"{ar-se dibriada ou sacrificada pcJu (mude nu pela força. 
vantagens oferece r vencer por motins ou ravo- O tit"lar da pasta da Viàção não deseja que a Consti· 

esperados excelentes frutos. 
O sr, Anton/o .Carlos - diss~:-Não lenho 

duvida em alirmar ao Rio Grande do Sul que a 
do Brasil na lei constitucional é, tambem, o 
todo o (lavo mine.ro. 

A gente montanheza mantêm. com 
a mesm", atitude de indefetivel 
duas lutas memoraveis da Aliança Liberal e 
çüo. 

João Neves, afn~a desta vez, vai triunfar. porque 
c<!mpanha el~ se esta el~vando á altura das mms purag; 
çues da nossa democmcla. 

E quem diz democracia nfio diz: ditaduid. A 
beral e a Revolução se desencandeamm no 
segurar ao povo o direito de escolher ih·remente 
presentnntes.

Essa foi a solene promessa qT os leaders 
volucionarios f,il.eram á Nação e <lu (lUal todos 
e~ nos desobngar, com o um deseucargo instante 
Cla·. 

i. Manifestação~e 
Realisou-se ontem á noite uma 

-;AB suas vuntagtms prall- luçõe.. tuin!e venha lenta ou, rapida,,!ente, pois que. qualqu,!r das festaçllo popular que se dirigiu ao 
cas! Tres. pOSItivas, cistos, -o dr. acredita :tue, com duas formas sena nociva aOS In~eresses gerais". Dese!~~u n.o verno para apresentar er 
llquldlU!. Ia proVidencia da maquina de momento oporluno. mas, para ,sso-pondera-l! p,eclso Ir 	 • 

A primeira é II do voto se· votar o regime represeuta- desde logo preparando a opinião pulJlica e mesmo dando an- re!llamaQõe~ !lOntra a \.jfj.mIDallma 
ereto. Com I!- maquias. se a. tlvo ';'elhore ou se consl)- damento tt legislação eleitoral necessaria. , pedir a reVIsão do contrato ce]lelJ.r~do 
segura o sigilo eleiloral, sem lide:' «No que, porém, todos nós devemos nos empenhnr--d1Z Numerosa assistancla estacionou 
fraudes pOli8lvels, mais doI -Alé as revolu~õe. serão o sr.. JOSé Americo-·(Í conjurar no"o~ choques q~e _viriá.tIl palaoio tendo .dO melo da multidã 
que com o emprego de ou" , . y. 	 OSbUS condtçocs germs J<1 tuo pre· J 'ê D-d 'I F ' 
tro qualquer prOCi:B§o. como Impr~ticav0l8 no dia em que qW4d tenha o necessario espirito "de 8rs~ 08 nu r gues, onseca e 
fi sobre·carta uQifoftne e au~ o regime ropresentativ~ for renuncia a es~e pensamento do bem p(lblico~ nlor, que expuzerarl!' em pala 
tenUc!,ve!. . . ~r~~~~:r~~:::;~~nl~~b:b::: evitando. sobretudo, as colisões 'pessoais, que são as mais veementes. as reiVIndicações de que 

A ''ldevassabllIdade,. q~e di... é o confisco da sobera. pengosas. . , , .. pretes.
garante 11 liberdade ~lvlca. 0-" as'" 	 Agora, no RIO Gran~e do Sl~l, que c um 80 ,Muco, !' O sr. general interventor agradeceu
destronando as oprelllsoes do ! () 9" 	 campanha empreendida nao pudera ter consequcncms pert~ • d t 11 d I
medo, e as perseguições de d,l~os ClV gusas, por mais veemente que fosse o choque mesmo de preSSlv~ emons raç a e con lança na 
campanarlo, anulando.. v , t . correnles opost... que não poderia modiiicar u sua situação rena e Imparcial, prudente e justa, do 
nulidade vergonbosa. e os in- oU 10 ere~selros: illacessivel li qualquer golpe. desde a vitória da revolução vem d~.felcdlenlilo, 
tcresses su,.bnlternos•. ~ncon~ Utlea se d:::.~:~te:ç::o Pr~~ Os outros Estados j p~r~~m, ~eriflm envolvidos mais dirc- dedicação, zelo e energia, os superiores 
tra a .sua forma definttlva na nasce com a maq~ina de vo- tamente na luta, em ~ondlçoes dlVCTSítS1 sem que se pudesse da coletividade catarineose. 
maqmoa de votar. ~ N' á 	 prever as consequencHls do embute. D' til' . i I

A .egunda vantagem ê s tar. 110 haver, governos. Daí a necessidade do renjustamento a que já aludi, l>ara IS~e s. ex. que o slDcera e mvar ave 
da apuração imediata. meca- nem haverá partidos oncla~. '1ue o Norre c o Sul colaborem h.nnanio.amanre, com os essa orIentação mo !lra_ 
pico, matemaUclI. Acabada a q~ 'í~nQam ~ l)('.~~ dO~ ():~ mesmOS objetivos, no grande e p.triotico aaseio de coasol!- tempos havia comlSsoes de 
eleição, iá se J;em no mes~o ~er~a~~~6.:ndElU~er ue se: dação 4a l.midade e .concord~a d" Brasi1~+ _ técnicos pCU'& e darem plar~c!er_s()ll!~ 
passo apurado p~la mbqu'U," jam rvre~ verd:deira~ ejos- Termmando. dIsse o titular da Vwçao esta, cerlo de contrato dos bondes e da Companhia Traçã 
u resultado, CChO. iaequhJ.~ I 1 ~ _ que se esta.belecerfl a necessuna Unidade de vl"'tas~ com F 
co. Não ha erí'nS possiveis. ,a~ as e el~ã~S'portlca nUCI'ce transig:endas~ de parte a parte, que forem necessarías pam e 
A mo.ql1illtl soma sem oom~ eorrupv 1 - '. {lue. dias mais ou dias menos~ se realií!c a ou.ra de recon"iü" Q. atual governo deseja e pede a 
plaeeneias, obje'ivamente. E ~ "el e:beoerua ~r..~d~ ele~_ tudonalização, com o concurso de todos os brasileiros, den- lab larecida de todos os homens 
nlnguem fie.a em duvida, ou si~:i co::' : ';:qu"!:,,, d~P~n- tro do, espírito renovador da revolução. que niío deve se vontade, mandou publicar, para receber 
em desconfiança, sobre o re~ . pretendo. O regulamento que fôra submetl'do á
soltado do que ela apura. Já ta!". Logo são 11llPo"'!lveis as 
não sera' pOSBivel a !abrica- ohgarqul.... os "aud. hoa, as -----------~,----- ção peJa referida companhia. 

ção de atas na vespera das d,taduras perman~nle., onde Arcebisno Matron~liIaHB O sr. Francisco Adeantou que esse regulamento, em 

eleições. se adote a maquma de vo- I' JII Campos VOltOIl ao al~ma, B!lria aprovado tal .qual foi 

Já nj~gn.m discutIra' en- to,' As ass9ciações l'ellgi- _ _ _ do Já OUVIdo de um dos dIretores 
Ire bolelins" autenlie.~. O -Poderia, em lugar de osas da Capital resolve- mmlsterlo da ontem chegado a esta capital, que a 
resultado é indiseutível e sem apenas enuneiar, fa~.rmos • C hã Educílça-.. disposta a estudar' a melhor maneira de esperas. uma demonstração mais de- ramo.erecer a omun' o 

A terceira vantag9m decor- tida destas s[irmatívas ./ no dia 4 do corrente, (I a.' interesses do povo. 

re' da primeira. E' o,golpe de -São téses que se pode!" sexta feira dó mês) na Rio, 2 (Republica) Foi Disse ainda o sr. General Interventorqu 

n)jserlcor~ia no arbll.n0 dos demonstr&r eom a evidenCIa Intenção de S_ Excelen- nomeado mmistro ua E- vo podia continuar confiante na ação 

~;eo::J\~~';!en!o';,~';:l,~la~~~~ :~I:rl~~"~ngl':.mJ::q\l1::n~~ c!a Revma. o Snr. Arc9-. ducação e Baude Publica que se acha á frente.dos destinos !l!'~r~~!~:~~:. 

nos reconhecimentos con- propaganda, já. encomenda· bISpo Metropolitano, quI' o dI'. Francisco de Cam· ra defender todas as lIuas justas li 

gressual., sempre se alegam da, esta demonstração será nesse dia vê passar o pos, que tomará posse As palavras do sr. Gaaeral 

nulid~dea nesta ou naqu~la feita. A experien?ia. amefl' seu aniversario natalicio hoje. zindo a sinceridade, franqueza e 

seeção eleitoral. e~l1'a a este respeIto !ol de, Haverá missa na Ca- calorosamente aplaudidas. 

jU~jg~u~a~erd:g:re:ta';'U'llda: CI'*!:àa hora, até os cegos tedral, ás 7 horas da ma- Em meio de grande entusiasmoterminou a 

oha da fraude. A lraude, nua verão-concluiu o dr.. Sam- nh.ã, celebrada .pelo pra- As entrevIstas do nifp.stação.

e ci.ien, nilo pégn, E' precl- paio Daria. 	 prlO Snr. ArcebISpo, que B d U __________________,___.... 

se dignou atender ao sr. orges e vae
convitt' que lhe foi feito deiros PrOlD.ete brDho a re:ce~p.í.i 
p~la_Comissão das asso- Causaram impressão 
maçoes. em todo o pais çãO d~ sr. João Neves 

A's 14 boras, haverá, Rio 2lRepubUca; CaÍl-Dr. Joª~ Neves da Fontoura 
no Palacio Episcopal, sarani grande impressão Rio, 2 (Republiaa) Promete 

Nas homenagens que li Capital da Republic a recepção. em todo o pais as noli- traordinario brilho a . recepção que será 
presta ao grande lideI' da t\liança Liberal e da re- --_._-- cias relativas ás entre- grande leader da Ahança sr. João .Ne,vAg riA 11<', 
constitueionalização do país. O Partido Uberal Ca- PA~:r-?~I~~~~~L vistas .Iloncedidas pel!> toura, que está sendo e~'perailo aquI ,hoje 
tarinense por delegaçãO do diretorio central, se ,. . sr. dt'. Borges de Medel' A cidade já se movlluenta paràrecebero 
fará ,repr~sentar pro;los sr~. coronel Vldal R!lmo~, doqi~~~e~2i~ l"i:i~~~;;~n~~~)~: ros, ~?efe do P~l'tid~ !:e. de tribuno,. que vai ser saudado por varios . . 
prcMdente honorarlO ealmIrante Dorval Melcbl!ldes, ra" eleição dos diretorios lllll' publIcano do RIO GI a~de dores,. eobe as quais os sr•. AdOlfo BergamlnI
vice-presidente. nicipais do RlOdoSul e P~ratL do Sul. Anfomo Carlos• 

• 
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~~~~~~~~~:.:.' I permitindo' lhes pois de enfren..:: 	 llir r~liradas de fundos superio· 
com ulor. _ ns 20 movimento normal. A si-


a .....in..ttll'U • tuat:Ao ioJgada dos bancos suis
~r "Ddereçada ao St'5 baseia..s~, por outro li ,1o,
._.. IDas fortes reserva~ de que dis· 

contaexcfu..'Í.va flOe o B~nco Naeional 8uis~o, 


CO~:~~;~:~.~~~e:da Repu· para emissõ~s dr notas. Em fms 

L e con de setembro, a8 re~ervas de ou 

artigos ro e de divisas d'ouro (doliues 
e francoa franceses) do Banco 
Nacional Suls!o a:ingiam a 1821 
mllhOes de fnncCl9, o que per. 
RiUria a emissAo de nutls na 
importancla."de 3'335'000.000, ao 
p'!,~o que a circulaçlln !o6 che.ga 
a l'285.~(lo,ooo. A polltil'<l i'r~-
vidente dI' B.nco Naciunal Suis-

Em 1-?0 f4 d' I d 50 constitue, porlanto, uma ga

" de dezembro de 1931 

da. Sulssa Mudaaça dos bura-'o valor Du_Uivo de Peregrinação dos cato
, d p., I macarrão I r . A I

A siluaçlo na Sulssa vem Isas que, como a de borriados riOS a aRalr Muita gente Íle""onh""e o Ilto ICO~ a ."ge ma 
sendo .dominada, como aliAs tom assim como a de sedas. tem a valor lIutritivo~ do macarrão. que - Com previa hcenç<t cI~ S. 
toda parte. pf"lo mal-estar fj'an- Gr:1-Br.:lanha .. or 6~cllaudouro ---- n:lo o"stante, é um ótimo all-' Exa. Rt::vrna. sr. Arcebispo
c~iro internacional, J graVhGO 3m" }lnnc,p"'l. .1Iel!wr coordenaçãl} dos ser- mento, quor dn (lonto de vista ~Ie.tropoht<lno, m~merosos ca
d& pela deprr'cia.:ao da libra. As~im sendo. comJ'r~ende.te VlÇO.S aereos ~ac'Wnal dietólico, quer S8 trate do ,pala- tO)lCOS desta capItal farão do-
l"ot este mNivo, o Governo q'Q~.a qnestao da balança eomer- Utter·flmeTlCano da dar. mlO~o, ~ do c~~rent!e. uma pc· 
Suiss I achou bom de fornecer ci!t'. e"listitúe uma preorUT'aCAo empresa CIHl:rlcs E. Sohu, analista pu- regnnaçao. r~hglOsa ú Angeli
an publico inf 'rmes certos 50' tmport~lIte para as autoridades -. blica om matéria de nubiçAo na, onde eX15tC a Gruta de N. 
bre o estad'J financeiro da Suis- fedl.'rais. F.stll preocupa~ilo gira: A partir desta semana, fjclrlo em Nnv& YOlk, Da pag!n/l. 163 Senhora de Lourde~.. 
S3. O MIDist~o da Fazenda, con- pdnclpalmente tm tl,rno das re-, alterados os ho.rarios dos bidro" de seu relatorio, diz: O .pro~ramH orgamsadc t~ o 
s lheiro f"deral ~lu~y, p.onu:"!· la,;óes ~prmanll·suI8sas. Durante! IlvjOes da Panalr, com a mudan- -O maetlICl10 preeDche, hoje segumt.e. . 
cj!.u imp:rI8llh: discurso n'as ea. e;o.tes uhiIDl'S aMs, a exportaçA.~): I!t\ dos dias de pas8agem pelos em dil, um lugar muito :mais !?_~~RfIDA:-as "',30 da Sa
maras fed"rai!i'. Pelo seu magjs- suissa a destino da Alemanha; (lortos .c.fe c~eala. proeminerte do que muitos ce- cnstm da Cated!a1. ... . 
tral relalOrio

l 
deixou patente que diminuiu consideravelmente. aoi 4\ dlre~ao da empnSD. esta- reats, na alimentação. Ele con- Du~ant~ o trajeto:. Canhcos 

a situaçao da Suissa. notada- J'asso que a exporta~ao da Ale .. , va estudando, ha muito! melleSI têm muito 'malor,porcentagem d! nTS. 33 e 28 e rccltaç<io tIo 
mente com rela,:ão ás fillRnças, mE.nlla para 8 Suissa erPse~u de-I esse .assumpto. do ponto de l'isla proteina do que o pão"e .sendo t~rço, alternadamente. 
esta inteiramente s:l. Os Ban~os ma!>ildarnl·nte. Em J931. esta i do'" mtt'resse4 publicos fm jogo. feito de trigo duro ê muito mais 
soissús dispOem, em largt e,ca-' tendencia prevalect'.u ainda mais. I Tratava·se des oferecer ao co' rico em materias nUrogenosas Ao chegar a S. Pedro de 

s.~~~:R.~~~~i!::~r~~~iit~:~ la. de di!-p .nibilidade estimadas E" pois, normal qlJe a Suissa. imérc!" o aos particulares de ca.. do .que a farinha usada comu- !,-!ca~tara, todos os romeiros. 
,. 	 (Im 4' o') milhões de francos, expnn.3 abertamente o selr des.. i da um dos 19 portos nacionais, mente-.' Ir~lO mcorporad~s à Igreja ~lil· 

d~" iis~~'~' a e f::t: d~ r,antia moito for.te para a estabi· sindj~ai~. acba..se dt'finitivament.e mais 8. solUÇão lIatisfatorla desr;e 
Afi d SffI.u hdade monetarIa. conslItul·ia e está c;endo garanh· prob~ema, foi a recen1e extensão 

onso e a" Como é facll do compreender, da. com u seu capital, pelo a- da lmna Miami-- Pará-·Rlo de 
costõ s~d tal eillabilidf de acarreta certas poio financeiro da CorlÍt'dera- JaneirQ, afé Porto Alegre e Rio 

'fl,m.pil'ub,a. t no inconvenienri83 no que diz em ~Ao. No mundo bancario, o Ban- da Pr&la, que Bcabou de fechar 
#" ., res~eito ao comercio exteri':'r, ao I!O suisso de desconto Ioi forma~ o cifcnhJ aereo pao-americano,d em 

esse mtmC'8 no mClmenlo, vis;o que do ptla. fnsao do Comptoir d Es- ligando o Novo Mundo pelo la.. 
. nos I'alzes clm moedas de~va- %mpte de Geneb'a e d.!. Union do do Pa:ifico e pelO do Atla.n

J(j.J0. segundo alguns ]orisadas acham-se, atualmentf, fmanceira de ~enebrg, com ~éde tiCQ. 
funda-se ne.fita da- em condiçOes de abrir um!!. con· social naquda eidatle, com um AS MODIFICAÇOES 

que depois s,el currencia mais forte aos expor" capital sori;li de 110 milhões de Na seeça.o bra.slleira, foram tal
1i'l1Isio,mo,u na ~'ila (hOJe tadC!('s SUlssrs. Por (u~ro lado, t~ancos. fusão esta q.ue constl- terados os dias de saida drs 

r~ ossf! Senhorq, da Ia baixa da lib· a lT az I'lrejuizos me uma nora base sohda para o pntos t~rmlnais. o que modifl
...,!zo Sao F~6nClSto. muito grandes ás indulltrlas ~uis, centro financeiro de Genebra. cou, por sua. vez, a. passagem 

llíJO, por at'1SO rEi!ll 
delerminfIda a creaçao 

Utll coleolO de padres ,Ia 
<..omp'a/1ll1a de lesus, nesta 

-A colonia Angetlna, fun· 
dada pelo dT. FTlIllcisco Car
los de A.raujo Brusque, foi 
*fIlancipada, passando ao 
Tegimen lGmUm ás pot'oa~ 
,rães do pais. E' hoje um dis
IriJo do muniMpio d. São 
José. 

J. B. 

Dssocego • respeit,,, 'como o fe"l atendidos pela Panair, e das nu
\J seu delegado na Soeiedal1e merOsas cidades do interior 11
d~s Na~Oes, OH. Stllcki, diretor, gadas aOI mepmos, um servlç() 
da Divisa.0 dfl Comercio do De-! q.ue consLll f 8sse melhor às neces· 
partamento Federal da E~(IDOmia! ~ld2des locais e gerais. ao mes" 
Publica. !mo tempo. 

N.'o meio de,.a.' d,'fl"ulhdes Era preciso, .,mbem, que os 
- seus iftnerarJos tivessem ptrfeita 

tfl!:!as, os circulos ind'.:striais e roorJenaçAo com os das ontras 
~maoceiros suiss,'s trab~lharn ati- lInh~S, que em conjunto formllm 
vamente para a consolldaçao dali a rede do Pan American Alr· 
suas empresas, em vista da lata ways System, afim de atender 
e,:onomica que so àefronta ca.da da melhor f6rma possivel, sem 
vez mris d1ficll. " ' perda de aempo ntos portos de 

A Sociedade G~ral de relojoa.. contrato, os interesses publlcos 
ria snisf;a, rapresenlando ttma dos 81 pa'zes e colonias das 
"super·Holding. ~U!ll conjunto t'es Americas. pereorrld('s pelos 
da produção ~uissa, neste ramh seus aparelho'i. 
p<'r :.Im sistema de convençOe O que Ve't) apressar ainda 

. De ongtm italialla, AI .Capoue inf- dispf.ndia até hm pouco tempo qua- ri . ' CIOU lIr-roa c.arrelTa 110 crlme em New· i no milhões de dolars mensalmente Segunda·.feira: Pará-Fortaleza. 
rA Y k d 11 d I 	 T f F I B hCf .e JIrRa.a» e or, orgUlsao o a uma po ero~a I para ufil'Q a c.:mpanha fDl favor da erça· eara: orta eza- a laraarAI GI •• R' qUc~~boa a~~ell~~Ddj~os'''LEI SECAII, i~~t::iUr!:~e cI~l:'~\~~ S~~A;~r~~~j~ ~ Q~arta-Ieira: BahIa-Rio de la

1,~.II'llait8 de alul ele se transferiu para Chicago, f.:zen-,seumelhorfililo,queéocontrabandode ne1r .. taf' RI d J' . W I h do-se chefe da maior orgalllsar1o de alcGol, e nDo pol!eria dispor daa fan· Quln· eira. o e an(lro·a s ~l' contra.b.Ddo al~ hoje ap!lreclda. tastic:ls c;uantlas de que dlsplle afim Pono Alegre.
I _.:.=_ d E nH~I~atisfdJt°d clm ISSO, t';ue lhe de subornar l'oliticos e magistrados. Sexta·fE'ira: Porto Alegre-Bu

~:::u~m ~~IMPOSTÕ': ~o~~:s~:~ll~e~ sa,e;u~ ~:~~~~~mie~~~l~d~e aim!~~~; enos Aires. r 
Industrla3, todas as ahvldades cemer- mlsterieisa de varios ,'orna!isfas reve- SAlDAS DO NoSSO PORTO

Jornada, elals s proflssi(mais ia cidade de Chl- lou á America do Norte e ao :rlUndo A prfneJpiar, portanto, de 4 de 
se' â flonuno V( f21ar 1:0- cago. qu.e maior do que Paris é ape- a exteu~'ão do poder de AI Capone: dezembro para o Norte e 10 do 
b.re t:S1D.tbra te ~al!h, o I~a~~D!~y~~;~ L~:d~e~.de habitantes ~!:nÂ: s~ea:e!;fadcs e secadores vi- mesmo mês para o . Sul, ~S hl
diretor de tantos outros hlm no- ~ o "IMPOSTO" ccn:eçou pelas le- grandes figuras lae!~~~iR~a~i:t:~d~l~ dros·aviões da Pamlr parÍllão do 
tavelE', ~end~ uma o.bra. de na· ,'anderlas. C:ada proprletarlo dessas chefe ée Folida "de Chlcagó e~am nOSso porto ás sextas.feiras com 

hlstollca, reahsada sob o casas foi inbmf.do a pagar UllS tantos frf'gue:zes a~siduos "OS livros de che. rumo Norte e quintas .• feirõs com 
fsc!upuloso fe,Spejjo. á v~r- ~~1:~~ ~~~:;i~!:";:j~,."at}c~:s ~SC~~~~~ <jlôe do himd!c!o. . . rumo Sul. 

do.. fat~~, o ftIm fOI feito da po~ AI Capone. No pdnci~ol os ,Chegc:u!l ~e coglta! de I1ma mter- Quanto ás loras de chegada e 

(S matares recurSOS de que não qul:zer~m pagar foram assas. \ellçl!lo militar em C~lcago. co~ ,de- partida dos aparelho!'!:, nãu have" 


de, de modo a po- sinados esuasca1ias rorilm incendiadas. Ctet~çãd.:e lei marCial, para eliminar rá modificaçAo conUnuando co
ptlas visli~S _es- pr~~~~~s~ax~eg=~'Ollc~mpa:~ourr.i~mc~~ ~~s a~~t~;;~ (·~fd~~:ltaj~l~h~~~ ~~~~ m? até Bg~ra,' por~m Dl'S dias 

que apresenta. A Isas cemerela!s de vendas li vare:o podero:a ,mprensa. Essa ldta nno fOI 3c.ma refendCtS. 
]r.,·nada procura foca- ac(ssn!os de autcmovels açllbar~and~ a\'Rnle por uma serle de rilfieuldade~,

lisar uma P< glna vibrante da depois o ,dto cemercio, ~s ir.dusfrias entre elas a ncma ~or parte de Per
hiSteria de um I=0VO -dtSeLvol-1 de Loua a espede os e~crHorios de shleg, parti; cGmandnr a tropa federal Nt P I- - 
vendo,se atravé.s dos mais em. ~~it~~~~,o:tc~eDtisias, ingenheiros, In~ neOeCh:!:!~~sdeeS:~r~~~~nt~~rte.ame~i. Oas olelalS 
brecedoru sofnmentos entre lU'" ~ó llllo conseguiu de minar a elas. c:nncs na Grande Gttcrra nllo l]lUZ P d' f 
télS, rudfs c: bstaculH', derrGfa~ e ~e n:c::dira. As~a~sill(.U de:zen!is de. ~er transformado em bf!k.f/lIim, ~ que ar va lagtm oram pre
hiunf('s nO nbjetivo. de estc:bf- ~e:~ ~~~~~Ot1Euc(c~~~rC~n;rea Cl;es:je ~:~l ~~t~ap~~~fi~~~"~' s~~rf:ncda;,~ ene~;! scs e recolhidos ao xadrez 
le.ctr, des1e ~b~~o~fI e Orego.n I sava de,~fdircs para ~G'c~rrer ls· de: ~ia l; po~eria li"jpar. a civiUsaçllO da Delegacia de Policia, os 

e 0 
novo mp l1 e paz e CI- ::ri~~sddJ!~Il~~!fcS 1l~\:~~C'~;!an~;nç~~; )a~:: A~ ~:~o~: :c~~: c::cr:;r coo_ individuos Francisco Rosa, 

lal!o dEStes elementos epi- proli,siio" o bmqw bandido cGnsic:le!cu. denndo a 11 anos de prl~l'loe está ele- Brau[io Silva Manoel Si-
lia. Ibm o lirismo suave ~ed'Íc~~luo e deIXOU fm paz a classe ~ig~ ~~~f!~;~:l~~'t ~~~ ~;:!~i~~ç~~" mão JoãO Rtodri ues Ma
hlStolia. de amor, con- Capolle)ez, finalmente, o rr:cnopo. Nl!o foi condenado porem por cous~ . 'R M.g 'M' 

Cf m a ma( stria por Ra. lio da, prostiluiçllo, o trafico das de nenh~~ dos ~el1s espantosos crI. na \JSB, anDa ana 

d '-YaISh, cuja d.ir.eção é um ~~~n~~i ~;;1~:;~ ~'ej~~fO~osal~~~l ~: ~:;-s~i~!~lrd'(lJ~kr~~~st~ Jeon~e:d:'1 Ramos, Gersina Joana e 
Io~ e ellmeclto~'ldecl!'lvoS di 'ri" recusam- a'fagar foram mortos Sl!ma- A Justiça americana de~cobriu afinal Amalia Fernandes 
~:t~!bz:l~lO~ c~ml~, ~~es~:l~s, ~: ~!~W:an~f~s~'~e::~ ;UI~~zn~~~~m~ os ~~;ap~~~~~~o~roo ~~~s g~~~id:llnj!i~~: . :::::;. 
~quem faz a ~ua obra pJÍma, IT l'\!lo t(melldo a Justiça ·ou a policia, l:;feJi2menle, me~mo que AI Capone Manoel Polibio Martins 

N . que nunca conseg'!lu u~a prova con~ petm~ncsa onze- anos na prls!o, a sua . ' 

pelo~ portos IIItermedlario~. 
De a~ora em deante, uS hi-AI Capaae perante a cl·y'II'lsaça-o <lro·avlues ~a Panai', com rumo

Norte, parhr:lo de Buenos Aires . Oli. manha. de cada quinta-feira,RO e-americana chegando à tarde a Porto Alegre rt Na sexta· feira ir:lo de Porto 
• ' "Alegre ao Rio de Janeiro. No 

(m billldld9 flUe pile Em xefluP a mais po~- ·sabado farA~ a escala. Rlo·-Ba· 
rosa 4as 	Republltas do mUlldo. (ma asso., : l\1~. nodo'l1Ingo Bah,a--Fort.le

«:Iaçio de balldldos "ue Dio morrerA . .. e·na segund ... felra "Fortal ...
." 	 Pará. Na lerça-felr., a viagem 

por .er perCUdo o seu chefe prosseguirá com destino a Mi.ml, 
'nos Es ados Unidos, onde che· 

(Sen'iço Geral de Imprensa) garao na qUlnta·feira á larde, 
1\'c~ E~·dc~.l r:(c~, F:~ (lO J{~' ('. f'pr"'f(' '!'orr: do govêrno O~ aparelho~ ~cm rumo Sul, 

$ue a maior polIcia e o maiOl ntlme- I {fder;!.1 eslauual para derruba.)a nlo sahlrãft de Miami r.a sexta-feira, 

~~ ~a~i:~~;~o~ ~~aTq~~~O, ~ou~~nf.~ue;! ~t~~~o~e~~~~~d~i~i~~r8faN~nêbi~~~:'u~ ~~~~~~o Ât::J:~ g~f ~~~ea~~ 
~:~~~~~D~a todos os psicholcgos mO-I' ~~rtr.:~ri:ajU~~e~~~~ ~I~!t!;cmco~;~~~ te(l0bedecerio ao seguinte hora· 

fernle' grande autoridade fran- tnz.-Prep~raçao para a San
cesa na ~atéria, ás paginas 438.. ta S:0munhao.- Comu.1!hcio.
439 do 5~U livro cAliments Me- Açuo de graças.-Cafe. -Par
dlctnels- diz a mesma Icoisa. tida. . . 

Mulh gente, entretllnto, faz Dur~nte a vmgem, c.a~trcos. 
um uso muito restrito do roa- nrs. 31 e 75 e ContTlçues e 
carrão, alegando que a qU1nti- Bons Proposltos, 
dade de, pratos que re poilem
fizer com ele é muit& limitada CHEGANDO A' ANGELI-
Isto, porism, não passa de um NA os romeiros S(! - rcunirilo 
engano, ~ innmera a variedade em local jú designado, ~mtes 
de iguarias que se podem pre- da sl\cle, e. a um sinal, sairào 
parar com as massas alimentl· incorporados ao encontro dos 
elas. catolicos ioeais, na seguinte 

Sirva de exemplo a 'receita ordem: 
que damos abaixo que constitue l' Filhas de ~lmia, 2' Se· 
uma ex~"I(>nte variedade. nhoras do Apostola.!o, :J' Se-
CROQUETE DE MACARRÃO nhoras em geral, 4' homens. 

1 chicara de leite Apús breve visita ao Santis
4 cfllheres de m; com farinha simo ~acramento. seguirão 
2 colheres de m. com mdn~ proporclOnalmeete para o San

telga. tuario. 
200 gramas de macarrAo Ay- ~lissa com canticos na Gru

moré cosido. ta. 
Ovo. Apl;s aSanta~lissa.-.Almo-
Sal e pimenta ço e tempo livre ah~ ús 1-1))0. 
Farinha de rOSC8. 
Faça um molho branco com REGRESSO DE ANGEL[

leite, farinha .e manteiga. Mlstu- :NA às 14.31. 

re-se o macarrAo e os temperos. Chegando a Capital, os ro
Mode1e em forma de croquete meiros homenagearão a N. S_ 

do tamanho de um ovo, passe JeSllS Cristo 'lssi~tindo incor
na falinha. no ovo e na farinha porados, ao ~ encerrmn'eto do, 

de rosca, frite (lurante 3 mlnu- Santissimo Sacramento na Ca
tos eada croquete em bastante tedral Metr0r.0Jitana, 

gordura. Sirva com molho br.n- NOTA:-No primeiro carro·
co fino. tomarão lugar as Senhoras do 

Receita pllr&. 4: pessdas. Apostolado, no segundo aS Fi.. 
A experlencia tem demonstra- lhas de ~Iaria, no terceiro as· 

do que o uso do macarJlo Ai- senhoras casadas C(lm os seus 
moré, para o l'reparo de ·qual.. esposos, ficando o quarto ex
quer prato aumenta grand~men. c1usivamenle a disposição dos. 
te .s .uas qualidades, pOIS .s homens, 
maSla. Aimoré, sendo fabrica- --:-......~~~--'----
das com semoUna de trigo duro, G Es I 
tornam-.e de um sabor agrada- rupo CO ar 
bilissimo e muito ric •• em glu· «Lauro MUDer» 
ten, protelna e fosfato'. Resullado dos exames fI 

lIai9 realizados no 2. ano fe .. 
minino, regido pela proles-

Feslival de Caridade sora D.NoTberta Morais da 
C~~~~vad8s com distinção,. 

á ó A 'ta B k A i di
• gr U : DI er a, c n 

• na uos Santos, Albertina GouP.erante regular concorrenCl1 lart, Bela Dicker, Ceci Gon
reallsou-se sabado no Teatro do çalves Córa~ Gonçalves DU. 
f;en!roPopular ofestivalprn- maPi~zera, Rlvira Cost2,Fi
mOVido pelos lJ1uslcos do 14 B. lomena Testa;Eli Garcls, HeI. 
C. em beneflclO do sr. Amam velia \Vildi Hilda Venzon 
da Jttochs, a.tualmente enfermo Iria Blandy,' Eisa. Pereira ê 
e Idos seuS filhinhos. \ Oliveira, Maria de Lourdes 

I I u f t a A d
n c G a es a ('xet'uI! o o Mendes, Nadir Beltrani, Nilsa 

Pvnt·pourrt da operetaPagani- Martins, Iolanda Jacques ent ~eladorchestri sob a t riJen. Walkiria Lima. 
c a o r. maes ro tenen e an- Aprovadas plenamente'com, 
te Corradini. gráu 4: Alda Melo, Aldair 

O conjunto, composto de mu- Costa, Candida Pereira, Ceci· 
sicos doquela banda, tendo o lla Lobo, Conceição C. Cu
auxilio da pianista sra. OIga nha, Lucia 1Iiranda da Cruz, 
Silva Richter, violinista Raímnn- Maria do Carmo :\IIra Gomes, 
do Bir{}on e flautista M. Crnz, Maria Conceição Cabral, Ma
interpretou com viva expressa0 ria José Cunha, Osvaldina. 
aquele trecho, sendo muito aplllu- Santos e Zélma Conceição. 
dido. -- 
' Os meninos Edy Blum~ Vale Resultedo dos exames rea-
Pereira, Salvio Oliveira, Eloisa lizados no 2. ano masculino, 
Silva cantaram com muita gra- regido pela professora D. Car
ça varias numeroso mem Gomes Ramagpm. 

A senhorinha Rilda Dutré', Aprovados. com gráu õ: 
que é uma das nossas melhores Lanes Camiagâ, Dalmo Gnu
~~r:~~r:t~m~:to c~nt~~l~~oc~~~l~ laêdso,xgr;:;sJF~~aHê~~~~~ ~t 
sando com lagrimas nos oseorides ~Ielo, Lauro Luis 
olhos, D. Linhares,. Lauro l\Iomm, 

O sr. professor Britton com Plinio Jorge e Ivan Hubert. 

admiravel te:nica executou ao Apl'oYados com 4:· _-\ldo 

violino a Dansa espanhola Mendes, Carlos Lopes, Darci 

de ~u!r~~;er. intervalos, o sr. g~~I~~:'B~j:~~?a~~~~~~: F~~~~ 
Gercino Gomes oficial l'lferlor Reuter. Hercilio Souza, Jamil 
do 14 B. ~., proferiu um co- Matar, José CB~deira de An
moveute discurso sobre a ca.- drada, Luis Fehx, :\Ioacir Li· 

.r1dadê agradecendo aos corações ma, Nilson ,Santos, Osvaldo 
~~aã~ S~~I~b~~~~adoel~~rs ~~~~:; ~r<Í1~~~' q~~~io~:o 1~r::m~~:~tt: ~~I~: fe~s~~~Ç~fe ~ro~:~i ~~!r~:aud~~s ~~~: chauffeur do auto 1 76, bemfeltores. que concorreram Sit.n6S, Rubens Ram'os,. 8auI 
.que é das mais. s)nc'eras con- DEpois de lutas 1erriveis, de ccmbates tilluará a zODlrar de todo o poderio queixou-se que seu colega com O seu ~,~ulo para aque~e Ohvelra Wald!r Ourlques,
ta d fi' , d de mellalhadora Em pl~nas ruas do da Olgclhosa Republica co norte. L festival. " Walmor Marhneli, Waldir''i ~ °vJ ?m àIm o co.ncurêoh e ,centro da cidade de Chicago, ccmba- Ai..da agora em Chica~o delJois Aly uz esteve no pc.mto O sr. tenente-coronel Briclo Martineli e 'Valdir Marquelj 
'c~il~ DEl!rd~oJj~~q~eJ~~ Br:~: i:~c~~~I2~~~~mdU~~ol~}I::~r:f~~~ar::sin~~ ~~ad~i~g~efe~ç!l~te~iorif:!t~~~d!'m::S: do.s autos. provncando-o para auilhon e caplUlo Reiff de Pau- Espinheiro. . 
dei a quem cabe' ã parte cc.mi- rnm tlm apto., repartIndo a cidade em trações de forçfls, atacando a policia brIgar e msultando--lhe com lo, dlgno~ comandante e fiscal AprovadOS, com grau 3. AI-

d P d ã duas 2~:>nas, aflDl de cada uma delas nas rurs e nas' suas repartiçi:leg cen. 	 do 14B. C. compareceram a bela do :\Iorais, Jolio Cavalazzi e· 
a ro uç 0_ . agir livremente 'ntlm campo isolado. trais e inlensitlcnrdo S(us nssnltos. palavras. I festa. 	 Osvaldo Dl Bernardi. 

• 
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RPUBLICA-Florianopúlis, quinta-feira de dezembro de 1931 

Cúlegio Coração ée 'Um adepto dOITODOS os ESPORTES/O desfalque no Te- Vida. . 
Jesus I lO festival do Barriga Verde [....OOlaçõ•• filiada. á F. riC. souro estadual· Faz-m anos hoje'

Curso de Le1ras t· R.alisou·se domiugo ulti' D., a qual se deverA reaU· A Comissão de Correi· " . 
Púr/1lgll€z mo, com grll.nde brllhanlls· zaf, em.segunda convocaçilu, ção Administrativareu:.e· A h' hana urlsmo 

Alcina Fonseca 8.5; Li· mo, o f~slival promovido pe' sexta· feIra 4 do corrente. teu .ao J'uiz de direito ea sen GIm
lo Barnga Verde E. CIMÓ, - I Mancelo., professon 

gia Fontes 8,5; Helena1 com o concurso do CarIHo•• , (J IlIler.amo,o e..porlívo s~gnnda vara desta ca·1 E "'[' d 
Ramos 8,5; Irene Baler I pck. F. Cl!tb e d" Club Alie' I r'ator do. "'liia necesaari. pltal 011 autos do proces- ,d velfa e 
7.5; Berta Schmithausen • U<'O CalarillOmle, em bane!!' os para" aproveitamenla de 80 referente ao deefal- -o sr. Ed~ard 
7,2; José!iOf! Moritz 7,2; cio dDOS pobdres Csocldorrdldos nOS8<ls fUlebolís.as, Infeliz' que no Tesouro d<> Es· .-.• eXma. ara. viuva 
Erica Buch í; Hilda Abeck pelu amas e ar a e. mente se constata dia li dia tado ! V·
"H 7 11 Grande asslsteneia, nAo a impossibilldad. quasl em O'd Mil t T I ota olgl;

7; ,. ali olmam; sa obstante a dispersão de parte que nos acnamos de se levar I . r. e o avares, --'o sr, Agenor
l\Iahler 6,8; Elga I,aux 6; do pubUco para as co!,!,i.das 11 boro 11m easa aalutar Idéa II alegando ser amigo in- __ h' h Ma.. 
Irene Silva 6; Huíh Mah· de cavalos que se r.8hza· que, se posta em pratica, re. timo de um dos indlcia- a !leO orln a . na 
ler 6. ram nas Camplu88, cnmpare· dundarla em iPCal~ulaveI8IdOll, deu-se de suspeito, Lourdes Lope., !tina 

2. ANO_ ceu 80 estadlo, aplaudindo beneficios para o esporle o.... O mesmo fazendo o ar sr Luper"i~ Lo"".: 
. 9 Od ,eõm 'entusiasmo todas as ra- tarínense I . .' "', a·BAnemie roslg; e· ses da competição esport!· Ainda uhhnamellte, laian. José Glavan, prImeiro -..o sr. CC.aldmo 

tp Rocha 8,1; Silvia Ro- va. do li um dos delegados do suplente e Gustavo Pe· reira; 
(lha 3,3; 111. Perpetua Ra A partida de futebol tol.de Ca:das, de .Tolnvile; quando reira, juiz distrital. Os 
mos 8; lisa Feu(,r5chuet- fatlfl vitória para o ,Barrtga de .u~ e.tatlla em Haj.I, um autos devem ir agora pa- ...... nma. 
te 7,7; Tereza Ramos7,5; • Verde, qUe sobrepUJOu leal do. ãiretores de.se im~orlan' ra 08 juizes dos distri. Paiva;
Alice Salem 7', Ondina ",cnte o Carl Hoepeke, der' te gremio esportivo Irlzou'lIos tos da Ca ltal ..o sr.

IO,ado por 5xl. . de maneira pooitlva que, ex. p.
Pereira 7; júlan Heller As bonraR da parte atlelica cepçiio do ultimo enoontro cisco da ~i1".; 
6,7; Matilde 'Fonseca 5,5; Está des.!e ante·ontem couberam todas &O AlleUco Interestadual. todes os mais C H EU UI: 1448 '-'0 sr. Celí" Moura. 
Edla \', Buetmer 5,2; M, nesta capital o !ir. pro-I Ca!arinansc que &8 aprescl\' aeusaram Aen.ivel· l>rejulzo L jante comercial 
da Gcaça Oliveira 5,~; fassor José Roure y Sa'í~o,.~.:"'~ u~:e;:~m:iI~·"::~~~ pa~.. ~~::u~:.i~l~vlle~·~~·Do Em pagamentG /. . VIAJANTES 
Renata. von ,Buettner 5._. baté, formado pela .ESCO·!"ncontrado, aliás, adverdario Iuo;" havido no' 1Il1fm~ aft. Engenheiro 1000 

,::s.\\~Nd~ • 92' la Normal de Madrid. de vulto nas provaR que di.· .onlro de futebol 1.11 antes d"l de mais uma sorle da lillhares-Pelo
Nair. en .. au·!ln ," O professor SlIbatí', quelPutoU. dtudo devido a lima partld RAINllADA5LOTERlAS 

1\.1. E~tela A:lHll'at 1,4; i\e- teve a gentileza de ViSi'j A parle social em ,D.ada Ii- ve ce5tobol, e seguida deum rli, regressou
II Maler 6.8. lar este j,.roal no mesmo CoU a dever. li esporltva, tro· <lesperal dan.ante, cuja ren. Os sr•. Angelo M. La to Alegre, onde 

Geografia illglart Ilia ·de sua chegada. é a. cando'se t dlversa.s homena.- u, por quotas, cobriu a di'l ParI. & Ci•. coucessiona' curso de Engenharia 
l. ANO: -Áurea i\Iiran, depto lervoroso do 'oatu •. gICllbS !eiIDi"rdeosos. p':sosmo~tl~~i~ roreocada receita da eXllur· driosdds" Loteri.\RdO\jEN·sHtaA· nosso conterraneo João 

da da C"UZ 10' Marglt •cu. ~ "y silo de futcbol a e er~'Jle r " tisla Llnllares. . ~" ' ~'. rism'), e viaja, desde ha. bene!iciar~a do resl\val. . Isso em .Jol~vlle, onde do DAS LO flZRIAS paga· O P
Ba~er 9,5, "ah H",frualln muito, em propaganda I E,Iá, pOIS, o Bal'r,ga v~r. CSdá vez ha dois jogos, o lu· 1 ram contra cheque fi. '- e urlO .Alegre, 
9,5, Usa ,1lahler 9,3, B~r- das suas idéias. Ide de par~~~n. pelo sucesso labol já empolga as massas, I 7~18 do Banco Nacional cursa a FaeuHad: de 
ta Sehmlthausen 9; ErlCa Em S Frauciseo Joln- de seu fes'd,v,'1 que, tiaspera. tem seu prestigio forlemente do Comercio o bilhete n. crua, chegou ol".m O 
Buch 9' Hi\(!egard Abeck '11· l't' i 'f mos, se ave rep" r com alicerçado e onde pouco. pre., 9-163, premiado com 100 demico Henrique
9' EI a . Laux 8' Irene VI e e 8Ja. o pro essor Irequencla, em bem do esp~r'lferem a enli'ada de ('arGlla, contos de reis na extra' Rupp.
'. g ...' d' G 5,abaté re~hsouconferen-'lte local. Ueitli ou !licItamente, para a.· ,.lia de 12 de Novembro 

Baler .8, ~larla a raça C/as publicas com esse . sistlrem n. justa••"por.ltras. findo, ao sr. Joaquim Mon· .-.-------" 
de Ol1yelra 8,3.. oPjetivo. I Sem comen/arlos AqUi, o MUlraste ainda é tte,}rodod'!rC. uAnhllar'~. I'oor Lcohfi,,: 

2. A:1'O: - Anemle Bro- em dia e local que se· I. Do um dos ulti!llOS .numa· maior. Seguodl1leira, li renda I " . cd,
slg 9,5; Helena Carvalho á .' ros enegados do Dlano da embora... enlrddas fossem Ihier. r.s:denle na cidade 
9 -, O d'na Avila Perei· r. oportunamente anuo Noite, do Rio, transcre,:emos de maior CUSla, isto é a 3$ e de Pelotas (Estado do Rio 

,J, ~ t. Sal 85' E. C1a~o fará tambem nesta fi seguinle, .1 .não inM!z ,pe' a 2$00u, atingiu apen88. Grande tIo Sul) e I,roprie
ra 8,8, AlIce e~~,., capital o professor Saba·' la ~n?portuna Ironia, curlOS" 1,087$003. I tario da Cigarmna Pro· 

dIa von Buett~er,0,3, Jo· té uma conferencia pu-' noite,..: . Si prejuiz~ não hnuve, de. p:resso, á rua IÕ de No. 

lan Heller 8. ~: lba Rosa blica, expondo as vanta.1 - ve'se á Insígniíleante despe. vemuro n. 564. naquela

Feurschuette I, Renata v. gens da pratica do natu- Campeonal?, de futebol em Iaa de esmdia da delegação'. cidade.

Büettner 7. ' . Sla. ·"alar'lla paranaense e á nenhuma de ________ 

3 i\NO - Neli .lI1aier rlsruo e o seu pl~no de - s~u transporte, já assegura· Cobriria ela, assim mesmo, 
9": ·c T ' res 9' creação de uma Escola, Pela quln,a vez o Ec/errla'ldO desde o Rio Grande do as de.pesas d~ um iogo nor· ~~~e:êl~~~IP:4:[8i~,''': ~rruen a\ a , ~m terr~. que par!!: ,isso to A, G. levantou o oampeo· Sul. mal, iato é transporw par 
Nair "endna~sen 8,5. Já adqUIrIU no vlSmho nato, Mas o«nvenb~mos que los· via lerrea ou maritlma ida e x(urso Normal ' ' . ' 'orguo

Frallcez Estado do Param!, destí- Terminou no domingo ulti- se posslvel a cobrança d. vc!ta, das delegações, sua! prensa. que é um 
'N'O ~la '/i Est nada ao preparo dos que m o campeonato catariaen. quantos assistem as p~rtida. es.adla mais ou menos 10n'l . . ti'f'

.""2 -. rI .' d ' á o • de futebol uesta CapItal e' , sarlo Clen ICO
Nobrega 10; Margarida est;Jem se en!r.eg.ar Mede futebol do COrlellte~, que e.... renda "tingias .. ao e resses tecn:lcc!-·n 
Buechler 10' Selina Tol pratica do natur:smo in- do qual conquistou/ ~"",::' dobro mesmo com 08 risco" 1percon naia da 
de Souza 10; Tereza Ca' tegral. ~~~:g: °n.;~er:::n~urrênt$ d<> chuva no dia do encon se locomovem o.. e laboratorio., 
marieri 10; Maria do Caro . __ ao liIulo maximo daquele E.· 'r). outros Estodos. colaborar' com a 
mo RaIllos 9.8; 1I!aria ~e . . tado. ção Catarioense 
Lourdes Stotz 9,.; MarIa Torres 8, M. Joséfmll de o. c8mpeã~ do corrente Examas de adIlJ·ssa·" a' Escola Marm'll maceuticoa 00
da Oloria 1\lalos 9,7; E- Castro:l; Oiga Andrade ano c um COUJU li 11 11 cimento daI 
duarda Pereira 9; Edesia 8; joan.a Selva 8; Ar'lci pug'lar peja 
Koerig 8,9: Aurea de OU- G. de. Souza 7;. He1i \Ve- elevada c,oulagem de 4xl. Curse» de Plep~ra1lirlosda Plof.ANr3NIErA DE IU.RllOS nosso Estado. 
veira 8,8; Dalva Bo~n b~r 7, M, Amella O Donel Ele se lmpoz aos S~U. aoa-! O presente nUIDAro 
85' Dora Costa S; Maria 7, i\f. Celeste Carvalho eurrantes sem uma Untca der· I Acha.... desde já, aberta" m dricula deste Curso. tem o historico da 
Ci.'Ramagem 8; :1'isia Lo· 7; M, da Penha Grljó 7; ro,a e com dois empates cujas aula$S~ imc,arão a 15 de detembro, entrante. F., varios artigos e 
pes 7,4; Vera Born 7,4; Osmarina Carvalho 7; 1- aP5n~~rlalia".. de SãGPauIo __ mularios. 
Zilda Goulart 6,7; Ruth ,:one Mo';\tenegro 7; I~o- convidou·" par.. algumas Informações, d!ff.riamente, das 14 ás 17 horas, á Está bem impresso
Ramos 6.5; lrac! Pereira bna Pereira 6; L!lura. We- partida. na PanUoé" e. em rua Fernando Machado, 30. otimo papel. 
59' ber 6; M. Sulanllta Dutra breve, farA uma exeursao I 
, 'CUrso C"mlllemeJúll. 6; Nice S. Gentil 6; N.lsa pelo pai•. a!é esta Capital. 1__________________•_______________ 

F,.a~:ez _ M.elo .6; Ruth ~osta. .6; cu~~a~!m:.:i~u~~aíe~ 'i1~ ~:~ 
ce~ebre2. ANO Alda Vfell; Silvaria Au..aral 6, Zemta. li lambem um torte conjunt,) Recebemos do 

dhausell 10; Aram Olivel- Campello 6; Alice Pedre!·' de San!/l. Catarina. . CoZegio São José em São 

ra 10; Elisabet Riggen- ra 5; Isolete AvUa 5; Lu· Os coucurren!"" foram 08 Leopoldo, Rio Grande 

back 10; Ezir C. lIlorit,Z. ci Cureio 5; 111. de L. A- seguintes: do Sul, a $egl~inte cômu· 

10; Maria'. Carmem Almel' maral 5; M, José Nunes Externato, 2 pontos perdi· nicação: 

da 10; Ant. lvete de Sou- Pires 5; Walda Simas 5' dos; 

za 9, Cecilia vou Altrock Iolanda lconomus 5' Zul: Aval, eom 9; Não posso delxar:de comunicar-lhes, qne obtivemos 


muito Dom SUllesso com o emprego do «R e n a s9; Doris Beck~ann 9; FI"!- ma Silveira 5. ' ~~':."::~()b~fa~in~~~e. 12; e I m», aqui, no Colegio São José. .da D.eu~eh 9, M. d ~. LI'. Reprovada uma. Florianopulis A. C.16; As creanças tornam-se mais fortes e coradas e gos. 
la Ramos 9; IolandadA· Tamandaré F. C.23; Iam de tomá.lo. 

1ascio 9; Alexandrina Vaz Dr .rn alugar uma Trabalbista F. ·C. 27; A melhor prova é, qu~ no ano 

.. ma 9, Q,ga Ramos 9, ~te.: Figueirense F. C. 17; 

S; Catarina J. Coelho S; r ~Ij casa para pa- Independenci .. E, C. 30. mais de 10 duzias de tubos. 

Cora Colonia 8;. EHdith qUfna lami- Assembl<!a Geral da F. C. D. 

Tol. de ~o,!za 8, . i1d~ . Deixou de reunir em prl.

Luz 8: Juvebna Martms8, na gerencla melra convocaçl!o, terça·fei. 
M. d L. Rosa 8; M. d L ra, a assembléa gera! das 

-·---:-~~~--n-~'---~-._~~~~~~
As delicias 

~w 

da yUa 

conjugal 
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Or. Sab()ia Ribeiro 
Ex·interno de c1inica da Faculdade de Medicina 

eCasa da Sanla Misericordiada Baia (1923 a 1926) 
CU'lICA GERAL Especialmente doenças de 

crianças e doenças dos nlhos. Cu.so especia· 
litado ., .1~.I~d,,: pratica de 8 aON. 

Tr..taD:lenlo D:ledlco, clrurglco e ór
topOco d ...s doenças dos olhos 

RAIOS. ULTRA·VIOL.ETA 

Consultoria: Tiradentes. ;6-Das 13 horas em diante 

- FLORIANOF'OLIS-

Santa Catarina 


Contribue para o Estado, 
no minimo. com 1.20B 

contos de reis anuais 
Extrações em Dezembro de1931 

disbibue 2.300 premios 
Bilhetes á venda em toda a parte e na 

séde da Companhia á rua Conselheiro Ma
fra n. 9. 

9 de Dezembro 
100:000$000 .. Por 15$000 

;; de dezembro de HH! 

, , 

• 

• 
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REPUBlLCA-Florlanopolls quinla-tell'& 3 de dezt'mbro de 1931 

, f ~2Y.1~~b~s2, NeRá<2nhi& rtidaê.-r:~Re~ ITe!:~~l~~ J~;~!~r J~~SOU~O~~ ""IIRUI. 
o General Ptolomeu de 1cios do lntmor e .11lStI~.. .m mlnen.., <o.""sSlon.,", da ex ') d M 'p T.s~uro do. E.;;t<tdo. ~ste.vc I g,,;en GSAssi$ Brasil, Interventor Fe~IF;;hria.nOP(dISp 1 de delemb4u de JI<!raçã:t dOiser,iços de loierh, ,"".' . f. anoel, ~dro da retlmda no ~m _G,do .mcs fm'!d"'U b??l'O",e'nc:ionad,>s, .•eI4 

det:al no E~tado de Santa Ca- 19:11. deste estado, percebendo cada :;!lv.,r8. Se~retaflo d Estado do, em.•essno ordmarlH ecomlt~~~áadalxo ':" 
tarm8. PltItIlltll "A',I••ratU um pelo servit;o de éad" extra" dos NegOCIOS do Interior e n totalidade de scusmembrós., 1_ h as 9 ás 

RESOLVE ' C,ndido de OU..itQ Remas ~a,,' a diari> de cem mil réis Justiça no Estado de Santa a Junta da Fazenda, despa- ~ Irra. (aos
NOMEA~ Julia Vieira para e-I (I00S00úl. ror "".ta do ~'rofl' Cat.ri"'. cllando a leri,,:. t o sags'!'ento 
x.r"'" o ..rgo ,I. profe.s.r'l RESOLUr;lO N. 1184 to prevlo que, em vlflnde d. D"SIGN'A I' R' r~E os cb·men os o mes .de 
provlsoria d ••~oola de Bar" O O •••ral halomeu d. As- ela.sulo 5 .. do contraio la".do L , A Ice amos pa- I>!an,a . ro aos funclonarlOs 
't-fova, no muníclpio de Bum Re~ sis Brasil, llltfrv~ntor rl:!:d'i1'61 no CIJl1tenci '$4 do Tesouro do ra exercer o cargo de . pro- -). poll.s••A ]untl: resoiv.eu tado. 
tiro, percebendo oS ven~ime,t-oS LO Est!.do de Santa Catari '13, Esbdli, êm data de 6 de mito ft!ssora da escola de Pasl'a. ~etcrmmar a anotaçao. de m;uúr 
anuaIS de um Ct:luto Oltoc ,ntas RESOLVE do COrrente alie a ref~rid>4 Com' rinhos no municlp'o de Cha. tôndt: e a transferencla reque~I 
e .'!.t.~t. e do!. mil 1.;!a..•• EXONERAR Na'all. Penkuh., panlu. ". obrl~~u a recolher ao pecó Percebendo a alil.c. rid... ,. I?IU 3 dp- .dezernb.,o--Dilrec
(I,S,2::-0CO), moreados em lei. que assim pediu do cargo de c.hd., Tesouro para a re.pectlv3 çii' I d gr - Antonio Caponi-Bola \ IS· lar"l. de H'2!ene,

Secretanl:l ó'Estado d~s ~ego- prõfelsol'ada ee:ooJa. de EstaÇAn flSclllizaçAo. . O menS8 e ;.e~to e ctn· ta. «~\)lInta mnndoll cancelariObrss PUbJiCús.Ie no 01. e 	 rc'leios. d, Interior Justiça, em, de A<cu"., munlclplo 
l'1,....nopolis, I de dezembro de Blumenau. 
1931. ~eorelaria d'Esta!o drys Nego
-- !lo Anil Ir,!ll! cios do [nterlor e Justiça, em 
Mónoel Pedro dó .>,l_eira Flntlanopnli', I de dezembro d. 

1931 ! 
RESOLUI.'AO N. 11<'3 i>TOLOMEU DE ASSIS BRAStL 

O Gen."1 Ptolomm ~. k· ,Manoel Pedro Silve:lra 
Si' Brasil, interventor Federal 
no Estado de Sont. Cararlnal O General Ptolomeu de As-

RESOLVE sls Brasi', Interventor Federal 
EXONERAR Isolelo de Almeida. no Estado de Santa Catall"", 
:;ant. s, do eugo de fl'rofeSlOarl no uso das suas aftibut.;lies, 
d.Es:oJ. d. Barra No••, n~·d".gn. Clet. Barreto e Luis 
município de B,m Retiro, por Arruda C.rvalho par. exercerem, 

_«:»_
NovilDen'o da Tesouraria 

,
dezembro de 1931 

.."'...,DOU.,."Y_
• 	 ~~ "" 

Renda Extraord.naria 
SalClos RecolhidosSecretaria do Inter,or 
Montepio 

Saldo Anterior 

PAGAMENTOS 
Secretaria do Interior 

DESPESA FiXA 
VCUcUmn:os de Novembro, pagos em 

dteqnt! ao ftmcionalli.mo 
DESPESA VARIAVEL 

EdWtina da Silva QulDtlnilha. gra
tifk.tÇlo de Novembro de Datllognfa do 
Oablnete de )dt:tttHicaçto 

Or. NtJson N. L OubuUles, a.juda de 
asto e dtariu por ter sIdo @avocado para 
lUVk no Superior Tribunal de Justiça 

Dr. Francisco A. Cardos.o. dlatias de 
Novembro como Súb ProcuradOr Oeral do 
Estado 
Secretaria da Fazenda 

DESPESA FIXA 
Vtn.dmefrl:os de N~bro. pagos; 

em dltqUts lO 1untionaIismo 
DESPESA VARIAVEL 

vtmbt!'::!O~~~~.ga~:I~ : ~~. 
4ka1:UM :ti;! Dirttotla de Tetru 

José Nit::olln Boro, gratifttaç'lo de 
. NOVdJbro como manbro da Comisslo dó 
~ l:Ia Oiretorla de Terras 

Brau1lo J. Dias; eratJflcaçlo de No-
'Vtmbro como .membro da Cemiulo de 
Silldicauda na Dirfolorfa de Terras. 

COUSUntlO Knnnmcr, graUncaçto d~ 
Novembro como membro da ComlsslO de 
Sindicanda na DiretorJa de Terras 

bro ec!~,:~~~~:i~ F!~r~~~~:esi!~r:a,:: 
da DD Tesouro do E-stado 

M. Jaey J't'onteiro, gr:Ati!kaçIO de No. 
....-embro como membro da Ccmbslo de Sln. 
dicamla do Ttsouro no Estado 

JoIO AJ'VaftS fCQlçura, gratHkaçJo 'de 
Novembro ('(mo nt~robro da Comisslo de 
Sindícanciano TCSQufO do Estado 

Jelo JO!é Cvpr:rtino de: Medtlrcs, pelos
suviços ptr:stados na n~crgtnizaçno, de et:.t;rlta 
40 TC:IIourodo Estalo 

Depositos
Jo.IO Batbato, dtada!> de ~ovrmbro 

de' fiscal da. ela.. de:: Lçrte1'ias
BllSmO A. B!cn, f(5tituiC;~o de cauçlO 
Re)'ualdo P. CltlStn. restituição de 

c.ontnbll!çtio 

Montepio ' 
Reyttaldo P. C13ssenj res1ituiÇlO de 

tonltUmIção 
Emprestlmo a 'leoutribllinle 

SA'DO PARA O DIA 3 DEZEMBRO 
I. 

Na Tesourllll6 
Do D~pOBitos 
Do 1Jontepio 
Do Estado 

No Banco do BrásU 
Do E>tado 
De Depositos 
D0l'.!.0ntepi> 

10TALRS. 

. VISTO 
1esoureiro 
l-ho Souclni 

Luiz Mello 

• 

COMUNIQUE-SE quenta seis mil réis .. ,. ". Ih...I". do requerente, QUARfO DIA 

Pal••io do ao.olmo em Flo- (156$000), marcada em lei. lerente. ao. exerpclOs de 1924 Dia. 4 de dezembro 


riano ors 2 de de> bro de
193t~ " em 

PloIomeu de ASIIIs Br.sll 
C 	 i 

and do de Oliveira Ramas 

PO~TAI(IA N. 56 

O General PI"lomeu de A,·
sis Brasil, Interventor Federal 
no Estado de Santa. Catarina,
ATENDENDOaoque reque- do! Negçetos do Interior e m.ovunento comereml e mdus- Zoot.écmco, 

reu Maria Jo~e Torres de Ju ti d "'-I d d S tnal. • u?m,cn e sullVençilies
° 

COMUNIQUE-SB a 1927, e proveme.oles dos o:n- petotla de Estradas 
Secretaria do Interior e p,?stos de ~nd"st"Hs e P,oh,. gero e Seoretarla da 

Ju li FI i' 1 80es, ~!ovlm~"to Comereml I! bléa. 
s ça em onanopo .&. Industrial e Taxa de ViH~iio QUINTO 

de dlzembro de 1931. Terrestre. Dia 5 de ".:.e.,bra-
Manoel Pedro Silvtlra João Baptista Riffes-Beia la Norma!, 

Vista, .A Junta resoh'eu aten- Chefatura ,I. 
PORTARIA N. 221 der o requerente determinan· te de Menti

O D t M I P d do o cancelamento da divida tonclari... 
. . OU or 8.noe, e ro referente :1O exercido de 192/1, SEXTO 

Silveira., S<7retaflo d Esta~o prov~nlentc do imp,0sto ,sobre Dia 7"rle 

t,,, abanaonado A rtferida eS-j dorante o corrente mês..... tu.' M!randa amanuense da Di. C' ~ o .... a e anta Arnaldo Menslin- Campo xlbos. 
0'1.. ç.;,. de fiscais do Co""no jO"_ retor'a da Instruç- P'bl'ca alarma, A,Iegre. ' .. \ Junt~ tendo em . SETIMO DIA UTIL=====-=-=-====-==-====---=: ---- I d Ih ao I d' DISPBNSA Alma Mayer do VlSla as ",formaçoes Dla 8 de dezembroí!s U resolveu lESOOIO DI ESTIOaDE SIITA CITIIIIII~~~~:•.e~o~ t~~der:::~~:s el~ caíg~ de Professhora aa es- def;~~~l~~d"si~;::;~n (~~~I:; feSS0i)el'rAVO DIA UTlL 

visla do que determina O ar- C? ~. e passann ~s, no mu-\ Vista. ,A Junta resolveu alen, Dia 9 de dezembro 
em 2 de tlgo 51, letra ft do Regula- OIClplO de Chapeco. em vista der no requerent", determ!, sentados. 

mento Geral d Ad' I de não tçr asSumtdo' o exer- nando o clIncelmnelllo d.s <11- NONO DIA UTlL 
ã P'hl a mm stra- cicio no prazo legal, vidas reJerent~s 1I0sexerc,icios Dia 111 de 

ç O u ,ca. COMUNIQUE SElde 1929 li 1911, I'rovenlCllte!cu,:sdores.
.• - rle lançamento da tnxa de I NOTA: O pagamento

COMUNIQUE·se Secretam. d Estado dos!v..<;rlO terrpstre. eletuado até o dia 13. 

. N . d In' J Anlonio Silva e ~~~~~§~~~~I _ Palado do flovêroo em F16- • egoaos o .t:nor ~ US' 'I Tobills da 
2'61"S290 ria.opobs, 1 de dezembro de bça, fm Flouanopobs, 

-5~58So8õ 19JiOLOMEU DE ASSIS BRASIL de dtzembro de 1931. 
185~32S&i7. 

191:390$<)18 

21:369$934 

100'000 


303$'JOO 


1,3661488 

b"9ll$OOC 

69!lSOC1)-
690$00II 


9ll8$OOO 


690$llOO 

Õ'JO$YXI 

h4ZC~OOO 7'884f4oo 

7S$OOO 
a&.665$422 

500$000 

Manoel Pedro Silveira Maooel Pedro Silveira 

rREFEITURI DE fLORlllOrOLlS 
-o-

Movimento da Tesouraria no dia 
de dezelDbro de 1931 

RECEBIMENTOS
Satdo do dia • (em cal",,)
Predial UrlNlllO 
Bdrados 
lndustrfa c proffssA<t 

-0
Pagaxnent06

VencimC:lltos áo ruacionaU,mo, clteques, IlOvembro 
llJllOS DE llPOLlCES, 1923 
1"Ottarl.s, Idem 
CoRSINt . 

do 
ESCOLA 
JORNAL 

nlDhrtl 
FRANCISCO V!ElRA1 OO~l'\'.d.:!t do tud,o d. estrada do Sa«t do. 

• 	 ncYeMbro 
DE P. GOllLART, r.c»!nWo • 10'1. de iropodOUtUCS" 

Trindade 
AC,jO. do peNOti 1'1" tt.b.lbou DO Cemílerio de IIK01_ 

2.. qumuna de novembro 
BANCO DO BRASIL........ . 
BALANÇO 

o 	 saldo total esri assfm rcpruentado: 
Emé'alxa: 18;624$814 
No Bauco do Brui1 7o:ooOlfooo 

. RI. e&íl2·1$8H 
Prefeitura de flortauopoUsf 2 de duembro de 1931 

Leonldas de 8. Medeiros Pedro Duarle Silva De ordem do Ir:. Presl-
TESOUREIRO CHEFE DA SEC<:XO DE CONTABILIDADE posta de conform:dade Com o dente, convido 80S Srs. 50

iJ:OOO$(;CO 
tlh da Dn.mbr. 

7ô$81Jh 5:5'i~$800 


36:242$222 
 DIA I. 

643$2ll0 BEN HAUSEI( -- Como 
I:OOO;5li,O 	 1:rl.;J-;:::';OQ rC quer. 

CEt'-.TRO ESPIR1TA .A
nSS5,422 MOR E HU M I L D A DE"

_1':~~~ Idem" 
• 191,300.0]. MARIA DAS DORES FII(·

SALDOS para o dia.3 de pezembro de 1931. MO DE CLlVEIRA _._ Idem. 

U-9(,sS382 
EDU ARDO HORN. Mem. 

, 105:840$246 153:505$490 JOÃO SELVA __o Como 
requer, de aCÔrdo eom' a 
Informação da SecçãO Tec' 

22:699~&í8 

6.414:351$100 nica.
154'052$100 
100:000$000 6.668:403$200 EDUARDO HORN --Co

._-- '-6821'908S696 mo requer. Lavre-se o ter


..:.._~__ mo de desaproprlação,lnde_ 

Euclides GenlU rdsa nao em seguida o Te-


Encar. do Contrôle querente. 

I pahu. «A Junta ma". 
Idar eliminar as dos 
~Í~l~e~i;;'tr~;.ferentes ao exer· 

Leopoldo Dau 
«..\ Junta resolveu tltendcr o 
requerente (lcterminnl1(Jo nos 
termos do regulamento~ ô can
celamento da divida de Hcn

2 ~~~:. dr~f~~~1f~o~~::~~i~) !~; 
1930. 

7l~= 	. EDITAL 
210500 Te.ouro do J::;tIIIU10!

100$POO 
.~O 7axa d'Agua e de Esgoto := (4, trimestre) 

41$501.10 De ordem d. sr. Di,· tor do 
o 12~ Tesouro do Estado, manda \') sr. 
~:7n4 sulr-diretor de Hen1a1i fazer pU·

2MSOOO bJjeo que, dnraute o- corrente_==__ mês de dezernbr o se 
76,121>$814 	 neata .ec~1o a cobrança 

xas d'aguas e d'esgoto. 
ao quarto trimestre do 

1:34811000 exercido. 
1710(00 Os coletados que Dlo 

78$000 zerem aeU3 pagamentos 


.U2C$OOO zo acima. poderIo 

3úO$tm meses de Janeiro e 


30C$000 ~~1~~;:~e~e~t~~m as 
tSO$OOO Findo os prazos eltadcs, Serlo 

extraidas as certidGes para a 
2$750 devida ellbrança executiva. 

so-J:~&~ T;'::-r!lr3~O~~t::o :nt~ 'd~~ 
18:1iU$OO4 >.mbro de 1931. 

Hildebrando Borre/o 
3. Escrlturarlo 

EDITAL 
De ordem do sr. sub..diretor 

de Rendas de Tesouro do Esta.
do de Santa Catarina. intimo o 

~~ ~::r~e:\':a~~,;illl~:'lor:: 

larmoraria Gomes 
-DB-

Nlltl .1.. Inellta·ae 
IOrlo • IIIIllqulr 

IrIbllllto Im mar"'o" 

Ma1l801éo8, Lapide... Cru· 


zes, anjos, etf. 

Tem pessoal para °ser


viço de ornalos. 

Abre-se qnalquer typo


de' letras. 

O mnrmore empregado
é legitimo de Carrara 

(Tlalla) o melhor 
...ld....ota.'... .... c..•.,u,,,, .....

•• aa. - Pho.. Ü. ,.I, __ , FLOIIIAIllPOLlI 
..... t I 

art. 39..io regulamentt> para a cios desta lnsl:. para a 
cobran~a de Impos!> de Indus· são de Assemb:. Oer:•• 
trias e profissões, ou apresentar reatizar-se a 3 do mês , 
:.s~~n~:[e&~) ~~~oco~rorJ':~: Deiembr?; no Temp:, da 
termina o art, 44. d'o regolamen. Aug:. LOj:. Ordem e Traba
to de 23 de Junho de 1931. lho, às 20 huras, afim ,de 

Sub-dl..!orla de Rendas d. tratar-se de assumpto 
Tesouro do Est.do cte Santa interessam a nossa 
Catarina, em 2 d. Dezembro de. Floplis, 28 de Novembro 

1931. HifdelHando Bar/cl> de 1931. 
S. Esoriturario o Secrel:. 

EDITAL 
J:• .1[:. S:.De ordem do sr. dl.e.tor do TesourQ do Esta· _________ 

do, manda o sr..sub-ãire- didas no sr. Hung Veng 

tor tornar pUblico para Sung, constante dos edi

quem Interessar possa tais de II e 26 de novem

que no dia 9 do corrente, bro p. findo. 

pelas onze horas, serão Sub· diretoria de Ren

vendidas em hasta publi- das em 2 de dezembro 

CII e em terceira praçll de 1931. 

pelo porteiro deste Teson
1'0 e nesta sub· diretoria Hildebrando Barreto 

IIS m.ereadorias apreen- 3. escriturario' 
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REPUBLlC:\ -:::: úríallopolis, quinta-feira 3 de dezmbr ds193t 

DETERRBS IDf1'lllol'ia de Terras. Co 'Prefe"ltllra MUD",c"lpal dei 1-----..:..::=======:;:-~9;;.:-;:c::o::n=gr::e=s~so:-:D:::r=a-
, lonisaçtio e Agr.icuUm'a· 'r VIUVA NNA A VILA I ,melro de Geo-OCOLOHIZaç...OAGRI·- E D I T Á L· N. 9· floríaBopolis A ,., grafia.I n. ordem do "nr. Dir.tc.r •• B D I T " L participa aos seus parentes e reSSMS de sua aml. I Reune-se hoje. numa'das . .,CULTURA Diretoria de Ter;~. C~I(jJlis:tç~.) çoNCORRENCIA PARA A CONS- zadc, que sua tuba Mariasltlha contratou cf'sameoto saias da agenda do L.l()\~d 

e .'\gncuItI.PIt, tal!,:') publico qu~ n~o DE DUAS PO~ES NA com O: sr. Antonio S. Cunha Netto, funcionaria do Brasileiro. "' c(ltnissfto organi-
EdUal n.. 7 I' te;.d ••lvâ'j B~rnardo Setunidt 1(.... E5TJ:l:ADA DAS .TRES PuNTes. Banco Sul do Brasil, de BlulIlenau. súdora do 9' Congresso Bra.. 

que~4o a expediç,io do titulo de For ordem do sr. dr. PrefeIto sileiro de Gel)grufia~ para to
'" .um lot~ de terra t que Ih" fui do f'torian1l(loUs. fica aberQJ, mar eonhf!cilUt:"otÇl' do ond~
D~ crd.em do ST. duetCTI cilneedido por di:sp.cho <Ir" Go+ 'tt~ o dia 9 de denmbro Jlt'oxl- MARlASINUA do sr. sP'ércl,nio da Fazenda 


da Dueton.. de Terras,Co. Vetn,' dQ Esta<lq, de 18deAbril ma ás H bor....ocurrenela _E - "O Tesquro, julgando hoas.s 

lonizaçlo e P.gricultura fa. de 1';0, ,na linh, Ouerl'<!lro, publle. p,,,, a ...,!ruçAo de A N· T O N I O ~~rrt~~ar"~:::i:r~,~a~':.':a eda~;~~ 
ço pubJicc que Augusto 'Ra_ ~u~e:Uj~:~iOP~~uÕrl~:~!~ c~;~ ~:a;,~a~:St:: '?~~(ltp:=~doJ participam que elo noivo8. nião desse certamen cienti
..clt requerido a expedição are. de 262.5 O metros quadra. As propost.. aeverlo 'rir Fpolis., 29-11.31. fico, 

::e ~~~lloi ~'tnb~id~rre:~ ~firi~:j~n~:~d:}:~~:~~ ~!~ i~E!ii:::::~~:::l~ CIOa ~e NaYe~a~a- LI,~ 8raSI'lelrol---ED,TAL
tempo da coloni.· na linha n lp da IInba O••rrelro, ao 1••- çlo Tecolca da P,e!l>llura; 2) OU' 
coknial Ribeí'ãO' Wunde,· ~u;::!~ ~~a O·",\~ c:~ ~inl~~ ~:I::rI·;x~~~;~:. ,,:md:,r:~; , .., O cidadao OllVio Tanua
vald. lote n. 9 no Munici- te n, 22 da linha Guerreiro, li· cotados; 3) descrlmlnaÇlo da rio de A monm, Oficial Pri
d' d BI ca marendo o l"azo de 60 di... qu lIidade dos materiais lo em- AGENCTA DE FLORlANOPOLlS .vativo de Protesto. da c0

lO 11 umenau. com a a- dentro do qual os interessado. pregar dosagem J<> concreto E.d. tele:ilf -o..ec!ori.·o,.,lI -~N••O/OYd 'marca de Flori.no-li.. 

re.< de 222600 metros que se .,"tlrem p:eju1lcadoS n.t.r:~a d•• alveD.ri... condi: Cedip•• A. B. C, 5•. .d _ge.t"'''-IlV.....,,,r.iou - f d ~- na. 

quadnodOSl confromao io ao com a. reteida "OnOelS~o devem çaés de pagame.to, ete. PortIcul..-MaROlIo I órmll a Lei,


Bc Rb' .prósent.r suas aleg'~ue. com- Para o d.!cul...Iollco, dove- VAPORES ESPERADOS DO NORTE E SUL. Faz .a~er que está em 
norte com o aço 1 elo. petentemente docum( nladas, que râo s~r adotadas as tO,luintas . seu cartort'l, á rua Conse-_ 
rão Wunderwald, 110 $ul Jülgar'ID ne"s••tlas a bem de cargas: a) carga m'vel: um . 
co n terras devolutas ao s,us direito<, afim jj" que as m.~· compressor de 10 k.neladas, ti· Comm. Alcidio: Cíogarà do norh DO di. 5 d·, c.rreot., lheiro Mafta n. 33. para·

I . 'm" possam ••r t'madas na dI' po comum; õ) carga nnllorm,,: ••hlndo DO m...,.. di. para o. p><tOl d. Rio ser protestada pOl' falta de
Lette com o lote n, I J da .j~. con,id"..tao. alem do p.s" proprt. d•• peças a de P I P AI R L.
dita IlIma, aO oe&te com o findo o prazo ••imo marca· que "mpOem a tiuperes.ratura, taO , • ou,,, orlo es,·,. eco"" p~ga~ento. uma nol.. pr~-

· h do e nlio havendo cGntestaçã 't nma sobrecarga -uniforme de csrgas. encommea:Jas, valores e pa.9'lg~toS. Imusoru do vaior de trelS 
Iote !'. .:7 da mesma Itn. será n resprcllvo p,ocess. en 400 kllos por m2, Paquete Pará Cheg"à do .ul no d,. 7 d. corrente .abio- c"otos t • , 
colomal, fica marcado op,a- caminhado a " ..paeho final. A poot, de.erá ter a largura do no me.mo di, a tade p'u •• porto. ""I .'lua ,rocellt~s e em. 
zo de 60 dias dentro do n"'loda de Terr••• Colool••• d. 71~., ••ndo 4.60m, pa", o P...n.~u. S.nto. e Rio de J.nelro, R...be eot~, mIl rél' (Reli 3:450$)

• ~IT" •• "grlcultu", 28 de No- transIto de veleulos • 2.40m pa- ' er!llbd. f.... Dqual 08 Interessados que se vemurl:'! d~ 1931. ri passeio depedestres.ou s,,-jam . carg.'J ea.comlDeoJaf., nlores d pu.&. ge,lfOl. por /n151o Lltra li 
:sentirem p'ejudicadol co:n Telemaco COMa 1.2Ilm, I'ara cada passeio ateral, Vapor Mlrallda: Chegará do .noneao dl.7 do co"enle...hlnd. favor de Albl~o Zomer. 

í 'I i d I l' Oficiai. . O. encuntros serA> d••1••- ">loe'mo dIa pa,". "",lo d. Llgu,.. Como não ttvellSe encon
a re eflt a concess~. evem . nada ~e pedra. ou de conet'etü, Rec.=be c-arg••, e:tloo!11mendas. vatorel e pu· lrado o referido emitente 
apresentar suas alegações d.f\venao, no prim~irc easo l ser Mlgeirol l' .. I 
competentemente documen- TeSBuro do Eslado :s::e~a& argamassa d•. cim••to Vapor Miranda Chegar" de L'gu•• 00 dia 10 do corr••I ••a- pe O pr...sente "dtt~1 Int,mo" 
.tadas, que julgarem necelSa- A' ~stacas deverao ser er'-I hindQ'" m'''''. dia para. o. porto. d. Itljai O a !lag.,c a refenda nota 
,ia. a hem de .eu. direitos. EDITAL v.da. até obter .. nega lndle~da São· F..oci,co. S••1o$ e Rio. de Jao,jro. Ipromlssor.la ,ou, dar as ra2õe~ 
"fim de queasmesmasp<n' Impostos Territorial (2' Se- pel~s fõrmulas.!endo-seemvlSla Recebe carg.s. v.lores e p....g..iro., da rec.ma,'nttmando·o de.· 
sam ler tomada. no devida mestre) ~.s~s~:p·or~;r:r..aç!l e a ca'- Annibal Benevolo: Cheg. à do outte. no dta 12 do <o"••to. de jA, do protesto. c••" Dão 

.d De ordem do Snr D.- As propost•• só aerilo ••l.do ao m••"'o dta por. o. ponos d. compareça. 
CODSI. eração. . ..1 T d . E <Ia. em ."nslderaçlo mediante RIO Grando, PeIOl'" Porlo Aletlfo. Flor'. I 30 d N 

Fiado o prazo aCima reto r 00 esouro o st,: o compromisso de nAo haver Recebe cargas, enCommeoda., valores e 1 oopo S, e 0
mareado e não havendo do, manda o Snr, Sub-DI' inte"npçl" do t,Mego duranle passageiros, vembro de 1931. 
cODICflaçllo sesà o respecti· Iteto, de Rendas fazer pu- a Ç'D:,.truçllO da ob~ 4 Htito, 8/um . O Of,ci.1 
~o proeess~ encaminhado Mico que, durante o corren- pOSi~aT, :~~u,;::'i" ~!erTes:: Age.te OI/via JanuariQ de Amorim
d.<paclto final. e m'L de l'vovembro. se ra,!" d. PrefeUur. de Fl.ri.no-I,I._____________••__••___~_________~. 

. tr d t.< 1>Plts, no :lt. d. apr...ot.çl.o I!
Di.etona d! Terr.... Co. oce e· ,oe>. • se.....o. a. co· da. propostas, a imvortancla SI 

I . A - I J3 DPnça co Impo.!r actmp, Na. 60050(0) qu!nbent 8 mil Ma.IS UID. fellZa.rdo !?Dlzação e gncü tura. belativo d Sem _ reis) quo Ih. sera devolvld. 
ae novembro de 1931. t d 80 se ,uo o . es posteriurmente. 

re (1 cr.rrente exerClero. 
Telemacq Cosia .Os coletados que dtixa. José Vit/ol Filho, 

~ 1. 06ciaJ~ Tem de sal itfazer seus pa~ CJa de 


E D I T A L lamentos deotro do prazo. contos d. reis) "ara 

residente em Saco Gran

mencionado, poderão fa, el:icufre~e~~ra~:!:~~ se o di~ 

De ordem do.••r, Diretor do zel_". nos mezes de De- reUo de recusar toda. .. pro


;;~'i°S~~_:ite~~ta!~~:u~na;g~lí~ zemb:o e Janeiro p. futuros.. postas. casl') Ilio aS julgllc eon de do llacorobi. pre
tilr~ qllem inferesgtlr ~OSSlLtque respel!tivamel'!tf!'. com as mui.. ,vt:!~:~~::ii.'1 Tecnka da Pref:i. 

no praz."" de t',i~CO d!~s. ~erl(\ , tas de 10 e 20010. 'tnr~ S6:1'"<1.', f lrdeeidas a01i int<! 

vendidas em h·.sta publiCA. e I F' d . j ressados tfl'ias aS iufurmaç6~5 miado no soreio de 4 

em Segunda praça peJo portel~1 1 ~ In OS os prazos. aClmn que jUlg Irt!m necessanas.. 

deste, Taaouro e tU':~ta Sub..Di-; CItados, serão t'xtrsldss aS I Prefeitura d-ct Florl8.n.•polis, 

relort& aS .rnerr.adOflas apreenJ; certidões para a devida co... em 9 c1"l flovelubro de 193t, de novembro de 1931,

:U~~~t:::; .brança executiva, i Tom Wildi·Chlla d. Saofio T...I.. 

jotos· oitenta I S b D' . d R d 
tos dIV."''''' (adorno d. papel,) u uetona e en as, Tesouro do EstadO no "alor de rs, 
t~e (13) pul..ira., trinta e. do Te.our~ do E_tado. em i Arrecaddção efetu&da pela 
cmoO (35) .01..... um (l} le- Iqonanopo!\S ~ de Novem· S b :::> ' R 
qu>, onze p.... de boto,duras): b d 193'1 lU' ,retona de endas, 4:965$000quatro (4) barret, einco (;)i lO e " _ dia 2' do Cvrrenle mês: 
ane!5, dois (2) colares pequenos,\ Bento A. Vunra Do Estado 2:875$36;; 
t"nla (ao) figa., Ires banets (3) Escritu!a,io Fundo Escolar 108$70... 
peque,&os. cinco 15! bdtOeli para , 
colarinho, s.l. (1)) cordões para I . 
pescoço. Ire. figa. (3), oito (8) . ' Credito rlutuo Predialaneis doze (12)p...... d.lu.... II __•________ 

SE!III?RE XN'iTEJADA, PORE!>I. NU.NCA IGUALADA 

PROCURAE I'l'FORMAR DE NORTE ~ SUL DO BRASIL F. SABEREIS QUE~~~;:(:~j;~:::~~li~;rU~:1 DI"C lorclCJ II~..lIadas na primOlra praçall
vela importancllt de cem mi 
reis (IOOSooo) e na segunda E' A UNICA POTENCIA NO GII.NERO E A MAIOR DA AMERICA DO SUL 
I'ra~a lerã o abatimento de 20.1"1 I

Sub-Diretoria ae Rendas do· ,. , _ Inserev.i.v.s I Habilitae-v.al. ~.souro do Es!"do de Santa êlfl SP/e!.vcm l(he,'l1 undsclzõnen :trauen. . 

V.tarina, em 26 de novembro I ilflt dem St~mmungss(Jhlage7' I 4

de 1931. . DE DEZEMBRO 

Hildeórando Barreto leh hab' heut Nacht von Rhein 
3. Etcrlt.,a". I getrüumt I Mais um grandioso sorteio! 

;--------_, unà von der Lorely 

DR. MJLTON DE 1I Unàu~~ ~~i~!;~~?'Ig!c~ü:t~zen \ num\o \\0 Va.tO'( le ."" ... 11.:91\'000M.OURA fERRO r .lla" 

-Medico '1 [oh sass mit dir beim golànen Wein \0 n'Cem"os \\C Va.tOt le "" t. '0'000
in einer 8lernrmnaeht r .J"'" 

HOLESTIAS INTERNAS '.1 C\\ .I \ .1 

\0'000 
·':1'1.·•. :.. Doch als es graà' am schõnsten war ,,,em\05 \\0. Va.\O'( Ure .lla'.° COnB"lt~~ ~.á.8 6áS 12 e da bin ich anfgewaelú

u, s. w. . 
IlES. RUA CONSELHEiRO MA_ Diesser F'llm ist bereits Mel' eingetrorren, Muitas isençOesl Muitas . asençOesl 

·fRA.9<' und UI/rã in einigen Tagen im Oine Palace 

r,l. 1511 vorgefühl't wel'deu ' Uma caderneta custa apenas 3$000 já com direito ao proxímo sorteio, 


Co",,,Uorim RUA TRAJAl<O Aceitamos tambem transferencias de qualquer Empreza,
I 
T,I 1St8 . I Deulscher-film mil Dur Deulsche Schrill pagando sómente o sorteio a correr, 

~~~io!!JiI~,;;;;;;:ay; " i~O 
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" 
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OI 

" 

~ump anoia ftational 	 luteira 
-----...-------....-t1ovimente ,~aritím 0--"'- ::-..:.._---._- I 

~ POR.TO DE FLORIANOPOLlS I 
, serviço de p ••••g.iro. a da caraa. 

PA.RA O !'iORTE I - PAR4 O_~_U_l____ 

Paquete IT.~QUATIA' Slhirá • 7 a. Dezembro! P.qn01e ITÁGlBA' ..hi,h 5 de Novembl" 
pata I J'llf": 
118)&by


SA9 Francisco 

·Pannagu& .. 


Antl;\runo 

Santos 


SaoSebudNJ 

Ri!) de .Janeir'J: 


:p....eielTAPàCY s&hlrã 4 d_ Dezembro para 
lUjl,hl< 

ParanaguA 
ÀD~(lllina 

SI,rltí,S 
Si. 8011&-'111" 

Rio ae Ja.elro 

FRE"'-': DE CARGUE1RO 

AUUHOR MORAES 
tlrurgião-denftsfil 

RUA DEODORO N. 26. 

Horarfo: das 8 A, 12 
e das 2 ã. 6 horas. 

Se.bbadoJ, somente 
até ás 12. 

Trabalhos garu. 
, tidos 

_ 	 do, I.~o ptlblieo, p"r esia Dir.. vem ser leitos pelo telefone n. 11/3. ou DIi 
irrla para c.nll.Clmonf'! dos in· * parle terrea do edif,eio da Companhia IOCllI 

Empresa N., de Nalegaç-ao Haepo,ke :~I;~~S.dO', fi edilal eba••• Ir.... *' assinalado por uma lampada elelrjc~, alé 
Cópia. raleno!. de Paulo Ber. * às 21 horas. 

oardoay. Aviso dos credores. E-""; ~eclamações urgentes, depOis das 21 horas '* deverão ser telefone n. 1218 i 

1mbiiuba 

Rio e,a.de 


Pelutas 

Porto Alegre 

paqeete ITÁIPAVA .",~irAa -I de Dezembro 
par&! 

Imbltnba 

FRETE'DE CARGUEIRO 

Rec.tbc~le ;lfi& e cAc;ommend., alé • "e'pela ....hid. de. plquetet.AVISO: A'Ie:llcl~le pllt&~t•• t!:o dia t!. ,,~Jó. de. paquekS, A viatl 0,0 GUe<;tldo de ..ceiaa.. 
A hagagem de p{liaO, de'Vil:fll tU ec'feRee MI A,maunJ da ('ompanhi •• aa yet~ra da 

~,hi!".4: ~tl paqll«lt•••itá. li hera, paraal ccuduzida ifalUltammte par. bordo em.. 

borcl,;).,...'""'i....PARA MAlS lNFOP,)UÇOES COM O AGENTE 

.. 	5' "",~
..I. untOS ..,ut"DSO 

Rua Conselheiro Mllfra··33 Tel. I 250 .. End. Te!. Cc,st fi, 

TRA.NSPORTE RArIDO Dl!::l ASSA0 EIROS E DE CAROAS COM.OS PAQUETES 

CARL HOEPCKE, ANNA e MAX 
SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE 

FLORIANOPOUS 

Linha HOLlS,-RIO DE JANEIRO Linha FPOLlS-PARANAGUA' Linha 

I Cine· Teatro 
O mal. h1a1enlC:u, ,Itgania, confortaY.1 e preteriu PIlaS '.mUi,. ~la ordem I rl1ptlto 

HOJE Sa••felra,:;' de dezembro-2 IIrllndlosas funções - HOJE 

I~l~~a;,;:~:~:::?~r~:osn!'ss:~:i,;;~s~~~~s A"t.í> S horas 
os sociO$ e para o belo se:co-

Todas as 5a' feiTas O grandioso drama 

Proi~~à~e·Hmar Fóra da lei 

\ com Ma,'y, Nolan • Owen Maore 

C:OllD Lupe Velez Bela peUClula da llDiversal I 


Estruturas Edificios 'Ia, Cimento .. 
de aço modemos armado 

-E.ar:l 1;o:r:lo
_DE_ 

Engenharia Ciyil e Arquitetura
DE-

Jacob ÇoeHnzann 
Organiza projetos e Olçamentos, I!Ilcarrega-se da 

admmi.!raçao e fiacalizaçlo de construcçoet.. 

Profissionais rompelentes e concienciosos p.r. 
empreitada de trabalhos rapido., economicol 

e ga,antido,. 


ReferbuClas de Porlo-Alegr., Uruguaiana, Sano 

ta Maria, l/aqui, Laguna, Blu!'nenau eoulra. 

FLORIANOPOLIS 

,i :1.548'li E numero do no
I~ vo telefone d,O,., esCTl.,'.I toriodo~r. 

RUA JOINVllE,18 _ TElEFONE ~~ I~ e",N,our,ftpe,drof:no, 

_ 	 ADVOOADO 
Instalac,?e.s Pontes Estradas 'I Rua Trajano'10
industriaiS de ferro , ' " ' 

ZIlIDDlr::IXIZlIID11t 

SECRETARIA DE ES- EHS1****JflitJfl************••1Sl 
b~~'b D~~~f3~C~ ; Campanhia Tração, Luz e Farçâl 

De otde~~~T~:m~ Sr, i de Florianopolis IDr, 
~e.retllrio de. Estado ~os Nego- * Pam conce1'ios e instalações- Os pedido I
cios do ln!e"o~ e Jush~a ~ em * devem ser leitos no Escritono (Secção de Re. ' 
v,nude ce so1!"t.~ão que Ine foi l - P Q I . 'dirigida pelo .Julzo de Di,ouo da clamaçoes), á . raça u nze de No'em~ro. 19 
Comarea de CUliiibano8.em oll. (sobrado), até as 17 bores, 
bio de 6 do corrente mils data· *' Para falia de luz á noite-Os pedidos de.,*' 

ditaI ,de publicaçao de ....tença feitas pelo (re
que declarou abe ••a a !.leneia do * sidenc!a do sr Cascaes). ' 
~:g~~~~le.ba;~~100 t~:;rd.i!~ * Jfl . . I1LliIo Sá d. Direito da 

I instruld, ~ depois de p......hida. 
escalando por Itajahy, S~ Francisco e 

Santoll. esCJll·s:~ 1~~':~~hY fi fLORIAN~~'rl~A ~a::~~a::r~:Sa !i.1;~í/o~. ~::
--------------+----	 gociante Paulo porBernadony, 

~:::~~: .~~Rf. HOEPCKE. à't!"Sl' Paquete .MAX. Paquete "MAX' ;::~~::~;~~:~~::~~~ind~Ogi;' 
poqu.te .CARL HOEPCKE- dia 16 dias 6 e 20 dias, 2. 12, 17 e 27 
Paquete -ANNA- dI> 23 I es em 2S d•.setembro do. c~r· 


Sabidas ás 7 horas da manh~ Sahidas ás 22 horas Sahidas'''ás 21 horas. rente ano. fOI nomeado S1Rd;oo 

______~------....;;.-------------------- O credor JI'40 Pedro Carneiro, 


residente nesta Comarca, fican-

AVI!: O Todo O movimento de passageiros e calgas é feito peJo trapiche Rita Maria do oS credores da dita fama fa· 


P' AS"ACE"'S E . d d d d lid. notificados pelo presente

H... •. 1.': Dl \'l:ta a gtan e pIO~U[a e. accommo ações. em DOSSO! vapOre& para dentro do prazo de ~rinta 

COIt.IllUDIC8!l"'(!& 80S srs. mteJe!sadm qt.1e 50 8SSUmlrf'mos ccmpromlS!O com cOlllmodo dias apresentarem 30 sindtco a 

dos remvados, atê ao m~i? dia da sahi~a do~ nossos vapores, :'::;~~~~.d~o';:'~:sp:u~O';;'tit:: '-----------' 
EMBA~QUE: Para facilidade do servIço $O da...mos ordem de embarque ao los; • outrosim, ficam os reler,· _ . , 
meio dia da sahida dos nossos vapores--passagens, 1..,les, ord~m ce embarque e de· do." ere~()r.s eorVOt~dOS par•• ::~P:~~il~~~~~)·IE~~ ~~~for:~ 
mais jnfotmaçõ~ com OI proprietarios "r~I:n~{: ::e::~ãéarea~i:~â~en~~ (\ originai com ~ (lUal eon~er!, 

dia dois de Janeiro do ano pro~ O escrivão, Romario de Ohv€," 
ximo futuro, ás dez horas, na ra Lemos.Carlos Hoe-pcke B. A. sala. das a nOs 

leI mos das ..do... 


-riU Ditet~na. do .1ni;uof e ~ustl~a 
banos MS seis dias do n'ês de em Flonanopohs, ...4 de );ovem" 

.....................................1novHr:bro do 1931. Eu, Róma,ío bro de 1931.-. 	 .! de Oliveirll Lerr,os, escriVão ó 

"Centro PopuJar" II ;!~~;~ ,r:1~~r~(As~) dÂlb~~~ lose Rod,lgms Fernandes 

'Q>miÍre: ' 
'" Calarina, 

.~:~n.~g.: 
rime.to de Panlo Bernardo"f" 
p r seu advogado, devidamenie 

A Companhia possue um grande sortimento de
til lampadas de varias inlensldades e voltagens 
• para atender aos consumidores dos dlstrltos
JSI e zonas onde ha linhas de distribuição, com 
a oltsgens diferente.. _ ,,*
í$.~itR***********~JSUil.*** 

Pattldo Cllldelra deAndrllcla 
AceUaprocu,açlop',a re"blllle» 
to de dinheiro em qu,lquer"p". 
tiçlo quer federtll quer estadual 

';r:d:Sa:s~bf;~t::mJ~is~:r 
gueis mediante nlodl<;a comi!i~ 
.a•. t 

eSCRlTORIO:.•'Rua Traiano.Il.1 
(sobrado) 

I SH Filho. (está colada nma es- Dire(f)r 

tlHtJlUlIlttlG!:l'IMlUIU·"i'O":lnI!f!" a'r"f"~ 

Professora ---- 

Avisa 60 distinto publico desta capital e 
do inlerioT, que lltrjr·~e·á poresles dias a. 

EstOLA DE tOPTE E tOSTIlRAS 
para senboras e senhoritas. 
Car-se-á alunas pronta.. deniro de 

30 dias 
E' obsequio as interessadas dirigirem-se 

á 
Rua Conselheiro MalrD. n.75 

Precisa de lenha em tóro .. 

MaUdaremOSásuaresidencla 


E' só pedir a 


ç/mile1J & Cia. Lida. 
T •••ton." •• 

PREÇOS: 1$500 e l$ü()O (soeios 
PREÇO AO ALCANCE DE TODOSestudanles e $enboritas) Preços: 3$000 e 2$000 

................................... 

"f" , 

• 
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8 REPUBLlCA-Florlanopolls, qUinta'feira 5 de dezen, ,)1'0 de 1931'< 

·=6l=II~IIE'iiii5'I=II==::JC.=I~==I~'~I.:=:e=IE'iiii5I==I=R~I==I<=$##í!=11 

~ Loteria do Estado de Sergipe t.' 


if OC::U1cess:iOoo.a.:rI.c:»s •• Angelo M. La Porta a eia. ~ 
Firma Comm~rcial e$labelecida em FLORIANOPOUS de ac- ....XT .. ... ~I""A's quintas-feiras E, ... .. R,ACÇOES.~ 	 cardo com o ~ntraclo registrado na Junta Commercial de Santa C.

hanna, sob o registro numero 346 de 24 de Abril de '1924, Premio maior 100:000$ 
2080. de 15 de Janeiro de 1931 ecertidao sob n. 2.100 de 16 de 
Fe.ereiro de 1931 dainstallaçAo de uma filial na 
jú, Capital do Estado de Sergipe. 

18.000 bilhetes, .. 18$000 
lII$I()S 21) llOr cento 

]lI 
)J 	 i premIo de 

1 
I 
6 


10 

30 


150 .. .. 
~ó50 ,. .. 
1800 prem, i'- U A das 10 

2550 premios no total de 

:F':.:::....a.l!WO 

PREMJl)S 

primeiros premlos. 

* o. ~Uh_ ......1........._ .... 'tlme 

T
. -DR- fi 

i{ubens 2Jal Çrande CID 

t· De em 24 t, rasaya-SIl e IH -SB IIUl 	 Q 

Allracam, Seda, Luvas Casemira de qualquer 

especie ele. 


Serviços garantidO$ - Por processo Cbimi::o 


Florlanopolls 

Rua .João Pinto, 34 - TelepbUlei311 ~ 

I 
~8®9@~e3e®1i1i®®~® 

_U!~ll 

{!orsini ~ :Jrmao 
CON<lTRUCTORES 

P..oJ.oto. • OpÇo.en\... 

CORstrucçõe.s civis e hydraullc'1s 


Eseriltlnl -poqfe :J(e rel/io .cu~ 
(LADO DO CONTiNBNTE) 

CAixa POSTA'" 87 

Enà. Celegraphico Corslni 
fLORIANOPOLlS -I 

Cidade de Ataca-

c:J 
324:000$ 

81:000$ 

243:000$ 

I~ggg: 
Õ:OOO$ 

I~ 
õOG$ 
200t 
loot 

040$ 
.wS 

5:000$ 
6:000$ 

15:OOOf 
2'J:ooot 
12:000$ 

Rs. 243:000$ 

Ex:racc.ão 3 de dezembro de 1931 " 
............ 


o. bllb.t•• t..Z.1/II Imp....... l.o.lIÍ. d. • 


Santa Catharína 
•••••aroa .oh.........i.t...d. na '6...a 
da I.i • p...t.no. a fi...a dN&EL8 M. U rOBTA l CII. 

•••im 00.0 a. palavr•• 

Ã Rainha das Loterias 
exlracçóes em firacajú á Rua JoAo P•••oa, 123 I 

•• . tândereço leiegraphlco da matriz 11 filial --- LOTERlA~ I'1111 H. vondo repettçao nos 2 ulHmo$ algarismos de qualquer dos dez primoúoI premios " a'.• d . 	 .ll' pass.ra••os numeros Immedlatamento ~uperlore&. 	 N. B. Esta loteria nlío e f IIll a Lotena do Estado de Santa Calharm. UI 
1)1~~~~I::::@=I==n$"=IoI~~~~~I=I~,-'~IiMIlDe~IiI'lIiMIiIr[ I K 1 n r 11 n~ P [ K ~ r/lifll-:~$a;.a;."f.."Rf:."JF.~~"JF.~~~ "'"Ic'"Icv:.~-r..'F.~rr;a t · d M d lU' L' ~ l~UI· u«;ulda dê eCOR;,)ml3 V. s. nlo deve fazer ~. 	 II U L '. In urarla a o a I '"Ic sem 	 ~ucçÃO DE ."CHINAS 

FLORlANOPOLlS 

FILlAI!S EM!" BLUMll~l,t~:.PRANClSCO, LAGUNA 


L oC oM oV E I S 
Fhl.............tI•• " • 


III ....~~~:]~~~~~~~·-I
I ~ Vi.ira aLinhare. Ld.. ~ 

I '!J.'Rf$._;;y,'RRf,,,,o;, 

MOTORES A l\XPLOSÃO MARCA .ono" 
Iré. 

, MOTORES I!LI!CTllICOS .AEG, 

MIOIII_ fi.... IfHtftolar:_III1,u 

MacIol... pari 0lil01... _"I... :t p.r. ,••6111.... 


M_III paralr...ml_ 


_ hlbrln_ nGARIIYLlu 


suas compras "'Im:", visitar a: expoSição. da 

~ Casa Mlscellanea ~ 

i 
~ A' RUA JO\O PINTO N. 23 e 25 (Enjren- ~ 

te ao Thesouro do Estado} ~ 
Onde po~.m adquirir por preços Interiores que '"Ic' 

toL qnalquer outra parte. todos os artigos a c ••ce...u," :s 

I 
~ e,h"'trlcidodo, ta.s como: Lampada. de todas:.. ~qu... "'" 
~ bdades, foga ab.lt-jours,~etc. i..Z 

arUgos para ~..ioi fltu pata ~ 
macnmas de 	 as as 
classes. como; vasos, fructeiras, fatinheu'as, rnantegu.... 
raso assucareiras, brinqn_ grande variedade. Pert.. ~. 

~ marias, bij()ute:rias, artigos de alumiuiulls!d.e tndas.q ~ 
~ quahdadNi e mais uma infinidade de artigos proPrins q: 
~ para: presentes que saria dlfflejl innull1erar. 

I3rftftftftftft.ft........ 


8yriauoT.Atherino &'~nlãÔ; 
(OHMISSOtls-REPRESENTAÇOES EtoNTAPROPIUA. 

Rua COnselheiro Mafra n- 29 

EntLTeL: ATllERlNO-catmPosfal,t02. 
FlORIAIOPOLlS'- STA, CAlHARIII. 

AGEN7.'ES: 

)( 
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