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~erIOr~. 20*1. Ftorianopolis, 4 do Dezembro de 1931 :A,:catre .a~== 

... Á mtmU••/açlfo com que o povo desta 
Capitál, em tifo ezpresriva ma'UlÚ'a. signifIcOu" IArcebispo
seu protesto contra a Companhia q". pxpIora o 
servIÇO de força e luz nest. e nos, munir/pios
mais proxlmo. pôs 8f1f fdeo um dos conlrntos 

( Do Eslado do Rio Grande) administraUvos que melhor e mais alentam..d. 

ordem civil 
'Aquietaram-se 88 'palxões, estrauitaa, traruIIormlllldo 88

>lté .. ntllo acesas como vagas sim o mais alto pOder num 
1'evoll"8. govêrno Il'I'esponaavel. 

, Um 01.,110 de calma Inoo' Vim"" que a palavra e a 
<1ou a vida Indecisa desta 8QAo rio-grandenas. foram 

.qu:g~u~~~rI~lonomla mo' U'ê::hU~l°'e Porto Alegre. 
.... 1 do pRf.. iA cansada de traçaram rumos. loram o sim

, IUlaslnulels, vendo. 8 todo o bol(> de um pensamento 601e
·instante. o IK'IlI!Õbro !alal de tlvo que, nesta hora, galvanl· 
SUas esperanças. oou concl&l1clatl. 

O. "88oa repetlam·s.. Estas afirmações largaa,
Sucedlam·.e. num diapaaão nlmbadu de .uperlor Ideal!. 

Inexpressivo. 08 nom.s, as dada, definiram perapetlv8ll. 
Intimações. 8. atitude. loocu, rugaram os mlalerl08 de som
>18. São Paulo foi o sintoma bra que envolviam os pano·
mais forte do fenómeno que ramas. 
já deitara rslzes no póls. Era preciso afirmar. Era 

Desvirtuou·se, assim. de preel~o al'l'6dar da estrada la. 
modo barbaro. a Ilnalidadü. ga 08 óbices que Impeclam
o esptrlto das armas novas. os destino. do pais. 

Lutara-lle contra o persona- Que a voz do Rio Grande 
Usmo e () personalismo surgia do Sul. foi venoedora dl·lo, 

m~:d~e~f::m o bom selillo. r:SI';!':~~toe"s~es~li~:i:r~e:.ea; 
" conselho das "orrenles res· orientaçil.o que se u8101lla no 
·pousaval&. momento. 

O Idettl transtormara's!? Df·lo o parlodo de tréguas. 
E'm privilegio de homens e de serenidade relativa. que 
de classes. desabou como um clarão 

A naQRo sentiu a hora gra- que sucedesse á tempestade 
VC'. E em todas 8S eamadi1S o mal contida. 
esplrito de repulsa. de pro' Pela ordem olvll, pelo es, 
te810, levantou, agremiou a- pirita da revolução iria. por 
dercotes. certo, o Rio Grande ao pro'

Foi precisamente ne••e ins· pri? sacrlllclo. A sua ori 
tante Que o Rio Grande do enlação não poderia ser lo-
Sul falou pela voz de suas mada como simples atitude. 
fôrças políticafL Ela signiflcou fidelidadê, 

Não representou um pensa* lealdade de compromissos, fir" 
mento regional. Foi muito ma- mfl'za por uma itlealidade que 
ta do que isto: fez-s{'! simbolo constitui carne ~ nervos do 

7::.!:.cem estudado. pIÚ'J honrado oovêmo do Es-
Em verdade 1140 mirou o atuat contraia ao 

interes., publteo. Ao re.'és foi ele de todo em to
do descurado, tanto que se Chego" a ina!!!u;r o 
famoso -mínimo-, que os primitivos conre ...lona

~~ ':"J.:r;;r:Se:Jnv:tl obter dos Vidal Rasr.. 
Nlfo vem a peio e nem inte...sa esclarecer 

<> modo por que .e eMedou o povo nas claus.... 
las do atual contrato. O que de raspt'io se deve 
..eaatlar ~ que a imprensa conlempor,tnea da mo. 
diflCW;1fO do contrato 1140 leve s;quer liberdade 
de o estudar e analisar. 

Posto, entrelanto. em vigor, o que agora 
compete ao governo é apenas verificar se ele 
atenta contra o inl,,,,;'•• publico e a moralidade 
admini.stratwa, e. em caso negativo. se tem sido 
cumprIdo pelos eoneesr.onarlos. 

A Im: de Florlanopolis é ruim e é cara. 
Está a convleçt'io de qlU! 

a que nos é i eminima» escor
cltant. 1140 te rtzaâa no conlrato. 

Conia·se alé que isso ficou evidenciado 

1!t~~dM';;it~ :'.stg~~'i/f::de~ aparelho du raios 
Um exame técntco facilmente dem,,,,slrará a 

verdade. 
Se 0$ concesslonarlos vêm. como se afirma. 

fraudando o contrato e descumprindo·. em m1UÍ: 
de suas clausulas fUndamelltais, p6de Q governo. 
em MO encontrando base para a recisilo nos ter-
mos da lei organiea do governo prolJisorio pôr 
a questao em juizo para que, decidida a pe!ut.,.. 
eia, sejam melhor amparadus 0$ interesses cole-
Uvos. 

Esteja,nos tranquil08: a comisst'io nomeada 
pelo governo nos diTá em breue a 'verdade. E o 
genel'alinte1ventQrjd.(Jntemadiantouqueo"mons~ 
trengo» que (l eompanlt;la apre.flénlou sob a deno
min-ação .de ~regulamenlon não será apremado
comõ foi puólwado. 

erudiçtin, 
de e de 
Oliveira é um 
profundamente
cristã. 

O nosso Estado deve ao dinamismn da sua" 
trutiva os mais assinalados serv:ços. 

Ao lado doS obras abençoedas de piedade
salientam-se as de ordem material. 
da Catedral Metropolitana. das igrejas 
S. do Parto. as construções do Palacio 
OCesano e HS igrejas em construção de' 
Luiz de Gonzaga e S. Francisco Xaviert 

Sobejam, portanto, motivos para o 
je. entre os catolicos cutarinenses que 
ceuispo as mais altas homenagens' de 

. Em açúo de graças pela aurea data," s. , 
pedldQ, celebrará, üs 1 horas, na Catedral. missa. 
às assqdações religiosas a santa Comunhão, 

.:\"_ 14 hora~, haverá no Palado Episcopal 
assQcmçoes catohcas e demats pessoas que
menhtr s. exa. revma. 

Republica registando o o~;:ni::~~,~~',~~n5tl:senta a s. exa. revmu. d. Joaquim D 
suas respeitosas felicita.ções. 

SIT çÃ 
. t;JA O 

. . . 
As dlhclddades que se. ~n~lapagadOS. como 

nh<lm acu~nul~ndo na pohttca acreditou, os antigos
naclf~nal. a aç,lO ~o. Govêrno mentos reclP.c<x;OS. 
ProvJsono c, pnnclpalmente. O PO\~O mmelrof o 
a ultjma crise, amda nâo te- outubro. reforçado 

, Não se podia comp eender por sua voz., representada em sabia á força at1ar a astucia; numa palavra, como epigono COI~voC<'lçno du Constltll~!1te. o 
que o !,ovêrno da Republlca, tOd88 as classes. inclusive o de modo algul1l apagado dos grandes bandeiwntes do secula mats breye que fôr pos:,lvel e 
sendo _poiado por suas fôr- exércit~ e a ~arlnha. . XVII. Tanto mais lamentavel que nos autores se encontrcm de deJemr, ._novm!,:nte, em ~er-
Ç88, lJ,~ tive.sse liberda~e Por Isto, nuo é pOS81vel dados ubsolutamente crroneos a respeito até dos fatos prin~ mos que, nao delxam dUVIda. 

. unra agir. Senti&sea sua açao transiglr nem sequer conde. cipais de sua vida. a necess!da~le de.. e~eCU~tlr o 
tlrbada fte1a ~ção. dos .pode- ce.nder.. 

J 

'. Toledo lJiza, por eX'T escreve que Corrêa IJinto era pau~ llfogra!'ll<t da, Ah,;UlÇM J....~ber.al~ 
r:s ocu tos, lDexpr~6s1\'as e O novo ge~ crIOU m8.lo'" lista, natural da vüa de ParnaiJ:>a e tine em genro de Balta~ que f~..:'t no C?nCelt?,. feh: do 
p l'ig'9888 organizaçoes q~e res responsabIlidades a este zur Rodriguez. Não obstante estas deçlaraçües categoricas, (~ sr. JOd~ Neves, H t:>ran~e ;t::r

. ele cem á sombra dos govcr: povo. ~ certo que o fundador de Lages era portugues e (mtuttfL cu. tente d:l caudal revoluclOnarla 
nu. fracos a~eaçando o des Daqui para diante uma só sado não com D. M:arla Bento ROdriguez senüo com D. de 3 de outubro. , . 
tino nas naQoes. diretriz oriontará. suas fúrças Maria Antonia de Jesus. Isso consta. com toda a daresa O ppnormt,lét [)ollbco q~e

Nilo era PQssivel que do organizadas: o pronto regres- desejavel, do seu testamento que tivemos a felícidade de cn~ nos uttllnos dIaS oferece? HLO 
triunfo das armas surbrlSse o 89 á ordem juridicf1, como contrar e copiar do l' livro de obítos da cidade de Lages. G~mde :tos olh!ls do }>Ul5,. e 
despotismo. Mas não era tam~ complemeuto indispenaavel Tratando-se dum documento de vutOf historic..). que: tem ultimamente anullado pela pa~ 
bem possivel que o Rio Gran· como consolidação da ordem sido J)ublicadt) uma uni~a vez numa revista POll,CO acessívcl. l\t:a dü I ;~c:lro . lec!er d~ 
~e do Sul consentisSe que civil anseio ganeruUzado e os leitores perdoar..nos...a.o, se transcrevemos. U(11I1 pelo menos J: lança ""lvcr~l Ihl amafra, e 
·em. seU nome agissem ft,rças univerzalizado no pais, a parte principal. Ei~la. um (:sr)~taculo .q~~ con orla 

-Saibão quantos este publico instrumento virem, COIUO os cornçoes br~sllelf()s. 
no anno do nascimento 'de nosso Senhor Jesus Chr1sto de mil, ~ Ah<;tn~'.a Ltberal,. {Ilte pa

"oi "b 

·-ativo da tendencla.do espírito seu povo. _ solvldat na mterventoda pau~ mentos de antigos 
do pais. AdverUu que Ogovêr-.< 1'1110 era posslvel que um aos dirigen' reconcIlrados comPontos controverüdos da !Ista, impuzeram 
nO. emMrn riograndense. não' povo como este, cuja' tradi' les e cheles l>tincipais da Re
-estava Inlegralmente reall· ção em terras de América. hi t ri d S t C t • voluç,~o um exame atento, de 
sodo as promessu da re-,s" temperou nu mais rudes S O a e ao a a arma 'lue vila resultar medldastran· 
voluçao. !proVllll, fosse renegar um pu- quilisadorns para o [,aís. 

O Rio Grande do Sul fol. ""do. jogando-ae á mercê do p.. GERALDO JOSÉ PAUWELS O R,,~. Gral1d~ do Sul, na 
neste instante de dúvidas, de caudilhismo. ' cxpreSSHQ unat1l~e dQS ~eus 
"Confusões perigosas) a naçúo Pode·se afirmar, pela ex~·· IH dOIS grandes partidos, umdos 
contra a anarquia, () direho!pressão dessa atitude, que fi· j Uma das figuras mais itnportantes do nosso sertão file- n~ mesmo pensamento, acaba. 
contra o arbitrio e a prepo~ Rin Grande civilistaloi maior ridionnl foi. no seculo XVIII, sem duvida o fundador de La.. am~a umi vez,. e dle~tal qe
teneia. que O Rio Graade revolueio- ges, Antonio Correa Pinto. En:: todos oS seus atos apareee mo<? reso uto c Irre( utive ,ue vel massa 

~ r nario. Foi a nação que falou como homem energko e empreendedor que, sendo precisu, ~lalllrest?! o .56:1 Vt?to, pela' mQU na sua 

e setecentos. e oitenta. e tres annos, nos sete dias do mez de reCla extlllta. com as mc~rsoes de caie 
rartl.o LI eral IAclJeuada do dr lODO Agosto, nesta ví1Ia de 1Iossa !:lenhora dos Pmzeres das Lagons, de elc'!lentos estranhos a sua pant tal 

• • comarca de Parnaguá. Eu, o capítão·mút AntoniO Correu Pinto, format;ao, reaearece~ deste mo- t~nsa e 

u es R- estando em meu perfeito juizo, {IUe Nosso Senhor me deo. e do, n!, evocaçao d~ seu gt"dO- rbilod~~a;'~~~I';;;:~~CatarlleoSe l nBV ao 10 tie saúde••• declaro que sou natural. e batizado na freguezia de. triouno e glorw~o c.'l!QVa
CarJ.tlbaDo8 de São Marcos Curviel, Arcebispado de Braga, rilho le9!titno nelIO do nordeste, .lilO pUjante . , 


O diretorio.central re- . -o - ~e Luiz Correa Pinto, e de sua ,molher .Anto!!ia de S:0uza c~l~oc~l:nr~~~: ~ieS!~St~n:~ ~~~i~dc~~t~ 

'-cebeu O segUiilte telegra· Rio. 3 (Republica)-O "r. Macedo. Dec!aro qu~ so~ c",!ad~ com dona ~larla AnIoma de 't C·· I .' . d P Til Prepari"g

• d J'- N b 'Ih Jesus, de cUJo matrlmoruo nao tive fIlho algum. 1 )eclaro que (O' . dste 0t, tnC~rn~l a. no seu e. 
ma: r. oa~o J: eves leve ri ante deixO' minha molher por erdeira. e Testamenteim, para que candldato Getuho Vargas. anel Marketln[l 

Curitibanos, 2.- Tendo recepçao.. _ possa livremente possuir. arlministrar todos 05 bens, que S(o: Um tios pontos do seu proa consufI!0 de cita 
.sido eleito membro dire- ?- s. fOI cumpnmentado no acharem no nosso cazal. e poderá por. e dispur, com livre e gra,ma. U<lu,ele que} Ilor vezes, lanha c ~e 9 ~14: 
torio liberal deste muni.. CaiS do porto. pelo represen.. geral administraçiio. como melhor entender em quanto viver m~ls. a apmxonou, e!"", ~ da pUa. O .90ns'.=,.eo, n<1 ,l 

~ . li ·t ~ h . tante do preSidente da Repu- neste mundo no estado de so1teir'l e no CH;t.O qüe chegue a amstm aos bravos Idealtstas capita nuo . 
,clplO, 80 Cl OI oJe, na bli~a e altas áutoridades. passar a se~unda nupcias, :se i~;ft invent.;rio de todos os d~ 22 c· 24. Com est,cs frat~l"'" ~ais. além de tres 

reunião da posse do mes- l'~h,~ram os ~rs, AdoUo Ber~ nossos bens~ e a minh:1 parte, depois 11(> g,C tirm (l <:lu" J.t;'1~. IlIzada entrou na nt~V(lll1çao, hbra. 

mo, lic~nça por tempo g~mlru. FranCiSCo Morato. e tar no mco funeral, instituo pur rncos erdelfU:- H~ tillUha~ lr~' 

indeterminado, visto a in- Pires Rabelo, que for!i~ mUlto mans Inez: Maria de Souz~ e Tereza de SO\lZU. moradores na guem saue-digo. ignoro-e nem pessoa nlgua 


'<-compatibiUdadecomocar- aPOlaudtdJI)5:-pe~ multid~o. ffl~guezia de ~1.nta Muda de Geri"tl deLim:tt C por fullecm~ento gue:áa. o sa?e, porém, ,dizem se~ i.::á tl;;;a!,~leí.S~Cr,i[iõde-~'J; 
go de prefeito que estou 8r' oao. eves 101 cobe~. de algüa dellas. a parte. que tocar a cada hua deU"•. ftearl. Tabate. O d.tto lallescldo hera Idh~ 

, . to de flores, que senhoras ati~ pertencendo em . rte ascos filhos ...- da Motta da dittn villa: não fes testamento, 
exe!cendo~ Cor.<hais sau.. cavam sobre o seu automoveI, O fundado mbora. talvez jà em 175\ I:!'tabe. por «utmto) sendo ('Ie n prími'!iro iundador e de,;coubl,id(1r 
daçoes. Anton1.o Grane- emql!anto. qu.e senhoras e se· lecido nos camp ~ não era toda.via « primeiro sertlio, t(ti senhnr lê IJ03.;uidor de quazi 
mann Prefeito. nhonnha~ batIftm. palmas das a se fixar aí. Pois Cn o Dares e Francisco de Carvalho são ncnt~. e nclle fundou muitas fazendas 

, sacadns da Avemda. expressamente mencipnadt)s como os primeinl:5- f<l7.endeiros 'cavalares; as t~uae$ prodigamente doou; 

O dr, João Neves falou da de l.agcs. talmente {'xpurw, sendo antes abastado 
,O sr MaUrl'CI'O Ca'rdoso sacada do edilidio da Socieda- Por ser sumamente curioso o que do primeiro diz o se- me, pela "fallde Iam., causava espanto;


• ' de Ríof?nmdensc, sendo sern- rondo livro de obitos de Lages e iguulmente pouco eOllheci- e trinta c (!uatro annos, mais ou menos: ~tinda

aceitou o cunvite f;;;;':Ultü aclamado pela mui· o. t::~~~e~a~t~q~la: s;rt.;;~~r~~cig;;!v~a(w.~~/~~fg~~~tos J:V:~I~ ~o~~~I.z\{~:b~~r~~~o~I"c:':eg~~~a~~:!~o~u:;n 

dos os 
atual 

_ . 
nau ... , ....... , 'e ..'~"< 
alma 

Todo norte, como todo 
sul, como t~do o 
peram, conf:ad~5. a 
do sr. Getuho 'urgas. 

Au usto de Lima 
9 

_____- ___ 

mruore~ 

Rio~ 3: (Republica)":'-O sr. Todos os jornais publicam e hum annos, riesta Parochía de Nossa Seilltora tios Prnzeresdu seo jUl7A>.,. Constame que não tivera filhos de malrilno"io: 
·.M~\ltricio Cardoso aceitou O grandes resumos do empol~ vi1la de Lages do Bispado de São. Paulo fa1!esceo da vida pre- porém, e1egitimos tivera dois, e qUf! 
.eoll\·ite que lhe fôra feito paw gante discllrsO do Sr. João sente o tenente Bento Soares da :Motta, natural da villa de Ta' mo !?oares dn 1\10hl e lallescera em 
,Ta oeujlar a pastu da Justfça. Neves. baté e nela cazado com hua molhe-r cujo nome ignoroj e nín~ cQnst;r fuço este assento. O vigario 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REPUBLlCA-Florianopolls sexta·feira, 4 de dezembro de 193\ 

e o escritor fran- ~Iegio «Coração Estado de Santa· ~ de Jesus» 

r"'-êêsRené Soudre - ResuU;'os de Catarina 
exames PaJaçlo da Presldencla 

Esc:ola NOrmal FIClrianopolis, 3 de Dezem~
( SERViÇO GERAL DE .MPRENSA) oro d. 1931. 

~. ANO E"lUo. Sr. Dr. Cue!e de Po· 
PAHlS - Renê Soudre. es· seu nome é proverbial. Par.... Ucjo. 

eritor frane,'s, atualmente em povo, o tipo do .ablo nil' Psycologia Irma. Acaela O I:<TERVENTOR FEDE
Wes!.Orange, publlenu um in· Ampare, }<'araday ou Herlz 10, &bella Sá 9, 9. Daura Ra RAL, 

i~:§;:·::~:~~;=E.~~~!~~~~.~~~ tcressante artigo sobre a é Edison. mos 9. 2; Maria Dllux 9, Naz:l· C I~ .onRlidade de EdIson. Todo o mundo .abe que ele r.tll C. da CoSI. 81>; Anlonleta ons derando que a prati-
Diz ele qu.e entre começou como vendedor de Bíenbacherr~ka 8, HiMa Mõel. ca di} exercicin da censura 

feitas e jornais nos trens e QU9 antes mano 7.3; Odete Tavares da aos é suficiente 
de sRber ologralia melhorJu Cunha Mdo 7, S1I,1. M. d'OJl- r.:lacão 8e 
cerlos serviços do telegralo, velr. 6, 8; Alda!r Silva ~, 7, Irada do sadio t;bJ' e~rv~peqn:;
creando o aut~mati.mo, In- I. bel Leal 6, 6; Y1ah Corrê. 5, ditou' 

ult...!'...,........, d~:::~" q,,~e~~~mlre t:~~::::I~ 5, Ir.n. Id. Lima 5, 4. Co~.ld.'8ndo ain:!& que 
t:r peló telegralo dois despa. I ANO nem o govêru~ da H.publlca 

carreIra pslco!ogioa, mas .i ohos ao mesmo tempo e no IIAritmllfica - Alryra CaioU ~emtillod .dl) hslie!o, solrem 
essa carreira &e deve contar mesmo tio. 9, Auto CU.'dcso 5, Elusa Costa o~ a"o cupaz. de pertur.. 

-·""-'-···-'·'-,~';;;j.'~··I;;;;;J"biiid~/~lem atividade Inteligente, o 110 registro das vibrações 7, C_n Cusl. 6.1; Helena baC' .. ~dÇdO admmlstrativ,,;
• grande Inventor viveu vario. sonoras na o!ra 101 o rulla- MorllZ 8 Herundl•• Porto 6, 1 onSl ...ando mais que nes

6eculo8~ porque fi seu espirl- gre que causou mais impres- Hermehna Pereira 1, Inah Trup· te Estado reina, como s~m-
11Isi'1{J po,to d< ."'... f."l 'o nAo oonnecla o repouso e .ues sobre as multidões. pel 9. ó; Laelnla Vieira 6, 5; Lia pré, trlínqullidade. s"b todos 
Repu. eur.u. porque <om as e ~m O sentido da expressão apo. Quando o Jonografo Ioi apre.. Tol. de Souza 9, 2; Lney N· bre· os 8$peetOf>" correndo: tudo-

e con- :o~:u~r:ss=ii~~~~~~ ~~v~:= sentar-se lhe era odioso. sen1sdo por Du Mancel, en. ga 9, 2;. Lydia Ghiz~o 5. LoI.!r· normalmente, 
artigos 	l!Iedest,ót. $e.n.~lQnOt.(!DtrtgaoEs. Edison era da vlado de EdisOb, á Academia de:s Montz 9, 3; )fana da. Cua- Considernndo. princIpal 

tado é pal1i. une, fAçam~ unt Es. grandes manleurs de Sciencia8 de Paris, em ~l~a.O A~drtlde 6~ 4; Mana Ce~ mente. que c5P.e~a da cul~u-
i.do do s~ul0 X:~. um Estado cure .. qUb partindo do se 187a um medico Bouillarã dIta Pereira 5, 1; de Luurdes ra. educaçao C1Vlca e patrlO~ 
~u~i~:~: *~~~:!~(o~~~~rhO~u;~~ nam miliardariDs dcpois de cientista de grand~ valor, pro~ Bueehele ~ 4; M~riol de Lourdes tismo dos ~rs. diretores dos 
so~ worçOJ elevem tender a Juer haverem transtornado a. eco- testou contra o que ele cha.- Reis 7. 5,_ Maria .de Lonrdes orgãos d~ lmprensa do Esta.. 

nomia dos seus peJscs e ás mava truc de um indigrw Schlfffler -". 4; MMta do RO!i:1\'" do. todo mteressQ: e zelo na 
vezes do mundQ, Era verdade "entriloquo. rio Slotz 7. 6; Mari. Valeria O~. manutenção do equillbrlo do" . 
que ele se importava mais Q t á I d' perm.nn 7, 4; Nadlr Borges 6. esplrltos, conlrnternisa"lIo dos 
em comandar as forças da uan o 8~I.Ja a Inca~~ 6; Norma M. Lima. 5. Orcy PTU~ braai1eiros, de que esta medi· 
natureza que os homens ou () f~~::~edeêO~~~~J:~O ?e~:aJ~ deneio Silva.9, 3,' f<uth P~relra da é fiadora, e. portanto. que
dinheiro ma&. seria falso de- t b 1 h t 6, Zu'mn. Silva 1, 9; M. Ros. conta com eficuz. colabora.. 

I clarar.8~ que ele podia ser ni~m . u o ~;acuoi e a av a Perelrn 5, 1. Reprovad~$ dUl1s. çlo mediante informações 
que~!~::'~-S: uma comparado, em desinteresse, :le~~~V~~8id:n~n !':npo~e~ ~. ver~ndns sempre com, since~ 

. t que .. ".mo!" ",I.da, à, " alguns dos grandes sabios York Goebel !l tambem por ESCOLA COMPLEMENTAR ..dade ~ sem palxilo,
tas a ca 6- o!(!c:ms desse: homem, t;ma" <!ernOOà· europeus, para ns quois o I' ", Ch 91 ANO ConSiderando, finalmente. 
quese das ·i~colas. fu:tT~:~f:v::~u·.!e. ne~:a ~~t~~ desinteresse é a lei prImeira ~n:. ~df:~:: de 8~~td:Df~i:~~ .' (lUa espera Ber cavalh!lfre$~ 

._Em /840, e despacha- me.,os d. dem<><r,d. da honra cientiflca. gaveis tentau!... conseguiu FIJSlCa - Ald. W••dh.u· iJ~!,,~nte, como até aqui, aU
COnf,aaor da tesoura- ()t )':af1ido~. Na Amermu do Nort~ a ci· dar lt lsmpada uma fórma e sen 10~ Eztl C. Moritz lO~ Ju- • la .0 e correspondido, re· 

diS~~l:: 	 encia não se conceb2 senão um emprego praticos, e Goe- velio~ J.far~lns 10. M. Carm7.~ 80 ve. 
como. uma iunção da c~mum bel perdeu o processo que Almeida 10, M. ,Ia Penha GnJo Con.lier, ."clu.sivamenfe, 
medi!,,, das causas: o dmheJ- intenlou contra ele em 1393, 10, Alex.an~rma C, Vaz 9. Ar~- aos diretores dos Jor~.is da 
ro. ema descoberta do lobo- nos trihunals americanos O .Y r,. Ohvm. 9, Cor. Colo... Imprensa estadual, a fIei e"a

':.i: r!llorio não desperta atenção lado inglês recusa.•" lambem 9. Elisabeth RIgg.nback 9. M: ~uçllo, em benellcio de todos, 
cara«, •• ela nno .é palente,,:v.l, " iJ, dar" Edison .. prioridade Celeste Carva/,/lo 9, M. de Lou' 'u.s ordens emanadas do ~lI-

-';;ilü'i'i,,-.,·ii\i·-·-··'-·"· --de op.. dIZer, suceplIvel de da Invenção da lampada, alri- ~.. R Ros. 9, SI.lt. A. Romos oisterio íla .lusUça quanto á 
'" sem C'!r- dmheiro. Ora, Edisim buindo.a 8' Swan que a in- 9~ Yolanda d. Alas,elo 9, Zenitd C'3DSUra e conslantes das cir

1.300 patentest cifra ventou tJ:es anos autes e é CampeUo 9t Ant4ma lvete I. de culares datadas de 21 de 
mala do que qualquer por 18S0 que a Inglater;. co- SOlS. 8, M. ,e Lo ..des Li"."". agosto e 4 de se~rubro do 

oulra eousa a Idéa do seu mejllorou com INS ano. de 8, M, Jo~.fl.. de Castro 8, !I.oe corrente ano, cUjas copias 
trabalho Inteleclual, e, no sen- antecedenola o clncoenteDa. S .. Oentll 8, Olga L, Andr.d~ e, tod~s 8S reda.çõe8. possuem.
tid,U americana, do seu vaiar 'da lampada eletrica. YOlanda" leooemus 8, Catanna Neste sentido deverA a 
sodal. Atribue-sé aIoda a Edison Co!,lbo "F.ditb I. de Souza 7, Chefia de Policia tomar as 

O que é estranho, na " invenção do telelone que Frtda Deutsch 7, I ••le«l Avlla 7, devidas p.ovidencia •. 
. e !,:cunda de Ediaon, é obra de Gram BeU: Edl. 180Una Pereira 7. M, d. L.urde. Soude e Fraternidade. 
e a au.eOOla de toda a f.~. lez mal. do que t< 't- Amaral 7, Olga Ramos 7, SIl' (a} Ptolomeu de Assis Bra
maç!\O eS<lOlar, Para um Ii- sensivel o BOm, li. v.!ra Amaral 7, íliulma Silveira sil-Interventor Federal. 
na.celt? a lacuna li sem o microlone de 7. Ali.,. M. Pere"A 6. Ar••y

-'iJii ~·P;,~i;:';~!b;'id';·;ie;;;·"""d~.1.. IPorlanCia, ma. para um ho-	 OOUllft de Souza 6, Dor..y _. mem que, desde a 	 6~' Doris Beekm8nn 
é tangido pelo demonlo No campo .acu.t!oo é preol- eber 6, Laur. Neves 

~-:..., ... - --.--, '".. ,... -r-·--·-c. ;--, curiosidade clantill.. o 80 ni!> esquecer que Edison Torres 6. Ivo· Grupo Escolar 
ê grave. 'descobriu o megafone e o ne Monte.egro 6, Io!..da Selva 

Por mais alto que tenha aerolone, para aumenter a 6, Coci!!a Von Allr""k 5. Hildl> «Lauro Nü8er» 
bido Edison. suas e"ten~ão da voz, e I!O cam· Luz 5, Lucy COIelo 5, M. Jo•• 
possuem um ca,ater po otlco póde ser cOBlde- Nunes Píres 5, M. Sulamila Ou- -: 

superior, o ho.rario das s~~ - que é sensivel a não rado o precursor do I}inem!'- tra 5t Niha. V" Melo 5, Osma.. 
cçoes de expedIente da Adml- O presldeme Heover e que ".plrho curioso pelas suas Invenções do qUl- rlDa CarvalhO 5, R.th li!. da Resultado dos ....m...!iijai. 
mstraç:'o dos Correios deste ..A Gr d J d» quer pafa. P"de.a. noslOgrafo e do qulnoscoplo, Cl1lIta 5, W.lda Silllal 5;j ...Iisados no 3. ano fim'ni-
Estado passaro a ser divididQ lU1 e oma 111 sustentar que ele, em 1891. CURSO DE LETRAS no regida pela profes••ra D, 
em dois peri<'dos, de segunda ramente, não inventou, e sim Seu cornpatrlcio Muybrldge, . Historla A.lemã l.aura de Oliveira Klaes. 
fejr~ proxima em deante. aperfeiçoou inventos dos ou.. havia ideado a mesma cousa ,. ano Manoela Goeldner 10, . 

O pTJmeiro expediente apertei9(tu~oS é verde,. treze anos antes" mas foram Josef1na Moritz 9, M~ Perpetua
das 8,30 ús 11 130 ~ o segundo maneira genial. E' pos' os irmlio8 Lumlore que eraa- t(amos 8. 5; O.uiomar Coeldntr 
das 13 ". 17 horas. nlio esquecer, porém, e ram o primeiro aparElho pa. 8, 3; Ire •• Balar 7, 8, Tere.. nisl. Silva, F•••I Fankleoskl, 

O serviço de emissiio de dito em honra de Edi. 'ta .eprodnçi\o de Imagens a- Ramos 7, GlocoDda N•••s, Helena Berka 

vales e registro e entrega de son, que não ha invenção nimadas. Foi E~isont entre- 2. ono Lygia Fontes 9, 5: Delfete Rosa, Isaura CabraJ, 

valores serú feito da.s 9 às li no mundo, porque a ciencia que tez disso tudo, o Ondina Pereira 8, I~ lIsa Feuer~ I vete Guerra, LUa Blandf, LigIa 

boras e das 13 ás 1(, hOTas. é uma ereação continua e hoje vemos. sehuete 7. Moraes, MarIa Gomes, Maria Pa-


Nos sob.dos as secções de coletiva e as e mai. assombrosos AULA ALEMÃ checo, Marra F. O.rcla, Nad!r 

expediente encerrarão os seus . a ridades de todos de Edison. incompleto W"ly Hofmann 10. Jolart Ferrad, Ondina Veiga, Sofia 

trabalhos ás 15 horas. hmgton.." .... se perdem na noite dos com sua morte, é aquele ini~ He1e.r 9. M~rgU ,!3auer 9, An~ Crans. ~tvia Dicker, Veleda Cas

Entu5lasm~do ,pelas ~'isHes poso ciado nns ultimas tempos de nemle BrOliug 8, üsa ..Mahler 7, tro~ Vemna Castro. !vone Du
desta I;'roduçat) l'ox ~IOvl~tone Os americancs são vida. Ele pretendia co. 2, Elga taz 6, 7, Enc:a. Bnsch bert, Ivane Ferra0, Zild& Soa

Díscute-se muito~ na o presl<lente uortc a~ertcano mati()os que despresam municar·se com os mortos, f4 7~ Ruth Mauxtner 6, 5, Nair res e Zulma Cabral. 

a questiio da escola f~z o melhor t!~seloglos, con.. ria e nãv consideram Partida de: um outrQ, essa 'X!'endhaus~n 6, o, Berto Sch- Aprovada com grau 4 Altair 

Dois garotinhos. um vldnndo rnr. Clnrli:e para. par- idêa cientifica. senão na seria atribuida a um mtthausen u. S. Meb Alda Mota Espezim A rea 

outro de t) anos, re"o!\'er:'m.na I te nu~ .. h.mcheon,., como a· dida que ela se ou a UM faoatico, mas font~ura e julieta Cume; U 

desta manelru: gradt;cJmento u espetacul? • a numa reaUsação estava acima. de qual· ESCOLA NOR:l\lAL A}Jrovadas eom HlU S.. Mar· 


-1;>so, meu velho, que tJn~a acauauo de asslsitr. Nesse sentido~ Edison quer suspeita dos medicos 	 tha Sfauser g 
o primeir" ao segundo, B.<ATG~I,)mde ,J0rnaoa' (Tho Tirou alienistas. Seu aparelho deI Botanica Re'ult.do·dos exames finais 
ac 	 9"0. A estOla uniea la. ral sem um dos acon- eletricidade em consert'u, des~ reaHsados no 3 ano mascllli~ 


negocião. ~e1~m~J~'tS.~ü temp()1:.ada qt~e tinado a subsUtu!r 08 me~ipns :I.. ano Lucy Nobre~a 10, Innh no, regido l)éla !)rofessora D. 

lue'f .1 (}X. O\ilCton.e estú prepc\- uss comunieaçües eSpll'ltas Truppel 9,7, Maria Valeria Op. Enl,ilia BOB.

;.J~o,:l' ,~u~,eor~orquel r~ndo .parH n~mto bre\'e no toi experimentado em preseD~ permann 9. 5. Lourdes lIoritz 

10 uni- ClOe 1 eatro Centro PO[Jular, ça de cientistas, verificando.. 9 3- Ma. ia de Lourdes Bueche- "\llrovados com dJstio~ao,> grau 

ea, as-outr&.s seiecharâo e co- -- ..-._~__.__.. se fenomenosanormats. Erli· I~</ 3 NadirV. BQr;ges 9 3 5.Abell.\ril{)Abrnam.AtbertQBat~ . 
mo a novu não poderá sertfio H _I I - C • son não revelou nunca os de-. Maria de Lonrde.<; Reis 91 I; Al~, Sl1n, Amo Beck, Helio Régis,' 
gronde <Iue comporte t~dos os OSPI a de 8ndade 	 talhes dessa.s su.s pe~quizas cyra Galoli 8.7, Herondln. Por· Helio Vonz"u. Ivan Linba,".,
alunus, noS tremos vadiar, N t . d . d . 	 O e os cientistas conSideram to 8 7 Maria da. Coneekão Joao Amaral, LUIS felll1e Gama,
6 l a ercelra ezena e no~ uni.. que 08 ~0U8 resultados ~8tiio Andrnu'e 8, 3. Zufma. S~lva 8; 5, d'E~~",~",NewlOn Oarcez Oscar 

.- veml>ro em trata· e o IrremedIavelmente perdidos. Oro! Prudenclo Silva ô 3, Ma. Oouvea Nunes, HOberval Furtado 


de "Cari- rja do Rflsarlo Stnli" fi, Auta Solon Ma~arate:i e '1'0m Wildi. 

Df. PlélGi~O ",'. Cardoso 7~ 8, Rnth Pereira 1, 1, Junior.
UU'"''''ê'Oliml!~o 

. , , " 	 Helena Morib:. 8, Gessc:n Cost..a .Apf6vadi.'s olenamente eom·De sua vIagem ao}tio : Tesouro do Estado ILampadas 7, 6, Hermello & Pereira 7, >, grau 4, Aldo Heis Benl·) p.,.de Jaueiro, onde foi tra . 	 Norma M. Urna 7 .. 4, Lydia feira e Oitveita .. Ja.ei Arêas, João 
tll1' de interesses do mu Arrecadação efetuada pelaI : Anle.onle~ à . COu' Ohl= 7, 3, Lacinla Vieira 7, O.reia, José Daur. J.sé Vieira
IlÍcípio que superiormen	 Sub D retor'a de Re d .; •. :!' . 2 I 2, M. de Lourde. ScIlietler 7, 2, de C~moos Morlo Lau!I",!" 
te adll'inistra, 	 d' -3 d 1. n êRS: nOltlnuavam ap,8j'U a~. C.ctlda Oliveira 7,Elu•• Costa Oscar Fonse~, Osvaldo SaDIOS,'la 	 O Cl>rrente m 8. padas da Avé!ílda Herclilo 6, 7, Lia Tol. de Souza 6, 6, RubeDs fernande. da Silva,o dr. Placido Do Estado 5:205i286 Luz e I da !lia: Toa.. Jac'- Maria CeoU. Perell'& 6. 4, . M, Waldir Carretr~" W.Uer Brí-Oliveira, prefeito Pund~ c'colar 108"" I· . Ido Rosario Pereira 6, 2; fio· gido d. Silva e Vinicius Gou. 
invlle. 	 v ... ",.00 ques. ,eucia AIh.yde 5, 1.: I ,.1, ~'. zaga. 

, 	 .'-.~ 
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REPUBLICA-:-Florian0J:0!is sexta-feita 4 de dezel}lbro de 1931 

Vida. ~~ciaIICANTARO DE TERNlJRA Illas Plliciais De CiuelD.ft ID(nrUra_rn ~~5~a~uuem 
8el''11O l'tetra I Fira dA lei r u .11 nha sala '-- I Esse o titulQ do livrQ que Maura de Sena Por vagabundagem, foraml A lei I frente espaçosa. 

Fez anos na dia l' do cor- Pereira, a cintilante artista da prQsa, oferece presos e recolt:ídus ao xs- Ora a lell Ele fazia bem) Informações na 
rente I) !armsceutleó sr. Ser· aos admiradQres dQ seu peregrino talentQ. drez da Delegacia de Poli- pouco caso <lo que lhe di. deste jorr,al. 
gi() Vieira, residente em Join. A -Livraria Moderna- acaba de ezpt}.lo á ven· c.a, os indlviduos Heitor Si- zlam os vigRantês da orde:n __________ 
Vl~.. . t I I' da numa primorQsa edição il7~trada pelo lapis queira, Osvaldo Brasil. VI- social! Irnpllcsra com aqué
dos c~'!:I~",."S'::;~~~ edesi::~ad~slpreStigioso de Correia Dia/!. II>r José dos Santos, Gabriel !es bótões amarelos 5empre i fi ainda bem 
da campanha de Reaçllo Re· SãQ dezoito poemas de harmonia e de rara Costa. Jeronçlo Silva e Ar· a obstarem os séU$ passos I mine na cade,ra 
publicana no norte do Estado, beleza, muitos dos quais foram declamados peta gemlro J. Cardoso. de notlvago Inveterado sem-I Owen M~'im!ld'iI 
~?r~~~r~e~::Icl:!tiá~ ~:::d~ a~rl~l!- ~!lnr de umg ausr~rn;a dgt;elite. no pre almas ao me~or des- perfeito
Liberai em Jolnvile. ~ U lO lCQ .as., na ap!l a epu ca. quan· O sr, Marciano lobo. mando dos transvladat da' 

do Maura ah esteve em Vitoriosa exoursão. cono quelxou'se de que tem leI! . í 

Leonidas .Branco quisf4ftrl01 nQS meios intelectuais, QS mais sino s.do ameaçado pelos Indlvl- OWen Moort 


PaSSOUllntem o aniversário ceros e vibrantes aplaWlos. duos: H~itor Catinga, JOSé com pI'l)fu,~(.la:nallilr,!liclade:oI"· .. -".__._. 
natalielo do ar. major Leoni- "", Sizenando e João Ramos. 1I0mem 
.~.." :ane~ '1eehco,:,,~' O. motivo dos ameaços' e I114rgem da lei. E 
n:P~lda~: dee'!N;,c ~~ClBco. Visita.. sr arcebispa Loacur88 de um B~ln 0. quelxaáo:sr. Marciano que -Ieadlrig-Iady,,: a 

O aniversariante, qne é um MIre "1°1 SQ I sendo roubadoemcerla quao- versal Pitares 
elemento de destaque na ao· e PI I 110 corr:n:8~~8jlln,;::8 ~~~:3a~~I~ IIdade de madeira. deu par- mimosa e 
c!edade em !lujo oelo vive cer· e laceiS oomo esle, que a te a PolíCia, sendo chama- ry No/an, uma. bOllequinha I 
~:~d: e:.:~,::. ~ d~ioC~~~st O nosso eolega sr. Dorval gente vê quasl sem sentir, dos para prestarem declara- que. "'I1csnta-nos d.ellC:lrnl18-!e~e111e d.. diretoria mnnicipal Lamot~ e a nessa redator. tão natufais. tl!.o logleos nos ção, os acusados acima. mente com seu sorri-o 
'do Partido LiberaI Catarl. senh?nnha Maura de Sena parecem as suas oell88. 
nense. Pereira. acompanhado~ do sr. Loucuras de ~.m beiJo produ.

dr. Oscar Ram,!s, vl~ltaram çllo da FOX. c um lUme de-
Fazem anos hoje' ontem. no Palaclo El'lscopal. 1I010so. Tendo multo cinema, 

'. ." .xmo. revmo. d. .Joaquim assemelha'se pouqulssimo li 
A senhura Amaha DI- Domin!,ues de Oliveira. aree. generalidade dos fime. laia. 

'IlS da Silveira, esposa do bispo Melropolilano, mantendo dos, porque é oorrente, sem 
sr. João Silveira, fUllCio- com s. exa. revma. cordial Interrupções motivadas pela
nario Posta! palestra. Interoalaçll.. forçada Jos dla

-o sr, Áldo Zico Li- 1°f:l'~iIme todo se desenrola 
nhares, do nosso alto co· Hnlas CatallOcas como a 11·ante nossos olhos 
mércio; U nba de um carrelel. Nada lhe 

-o menino Alexandre, emharaça a marcha. Os dla
filho do sr Domingos E· Novenas de 1V. S. da logos apenas acentuam o sen-

I· ta·' CQnceiçao lido dos quadros, marcando 
vange 18 , a 8çAo com um dito egplrl

-a senhorinha Hilda , . Iuoso, eu expllcando.a Sbm 
1\lelo' Terão Inicio! h~Je, ás 20 exoeS60S 118m patolagenslnu. I ~1I<:a.:;~<I<Il;t,O"""a.:>~ 

. . horas, na sua Igreja à Praça ti! 'Udi I -o sr. Ernesto Mruer 17 d Novembro 's novenas e s e lU! OSI18. 
F 'lh . e. a Ha Um especial encanto no1 o, em 10"vOl de N. Senhora da seu ambiente. O pueblo es- í 

-g sr•. José Sartorato C0E.:'a~:~~leDitla<lesreli losas panbolonde decorre a peli·!outro- chave que é loreada 
Sobrmho, ti Ao ti . g brl cuia, tem doçuras a que DOS antes da fechadura _ como 


-o Sy Au~us~o Mon- í::n"il.~~~ a maxtlll8 - vilo dssabiluando os. filmes escraVéU Machado de Assis, 

tenegl'o (le Ollvelr~ Na uoite de II do corrente, OOlorl~S d: hO'r' CUia orgia aSs!m. em Loucura de um 


dia da miraculosa S8llla, ha- croma ea mu ta vez, uma beijo, tudo -. enredo, ambl· 

VIAJ..L'\TES verA a coroaçAo da sanla. ::ebue,!~a S!oll'!t~ ddo" Ód!Ot.rleam·••~e. vt"ntes, Interpretes - tUdoI.ser.
.A d . Y; C - AI la 11 '13 w ,..., -'''1 napenasparaque a lDdayP,ca emwo an OTTUe:f d es t rea zar·se" a O enredo, slngelo, com uns: argentina nos viesse dar o 

D<: CUrltlb8i, e':j cuja I' . o corren e. toques ligeiros de romance ar de sua graOIl.
vers.dade aca. a e 6"ne Ulr _ de capa e espada, envolve· 'I 
-com nOlaS distintas ° terceiro nos a curlosl4ade, obriga· a 
ano do curse de. mediclua, Resulfado da extraçi.o manter-se . viva até o .!Ie~.e';:l .•' G. de A. 
'.lhegou o n~o Jovem cen- de :5 d dezembro de lace, Isto é, o enlàce.ilãs'l. ,
terrllneo sr. 'ian Correa, fi- e jovensherohl.· . I":,~-----------------------------_ 
lho do sr. dr. Carlos Co....,a. 1931 A muslos que nos oferla A . - - - b' 

-0- este filme, entra.nos pela ai., op%n1.aO a al~sada do CQ-
Engenheiro Levi Linha- Lot<'ria da Capital ma, locando·a intimamente. nhecwr. e co " d ~ 

res da Silva Federal porque é muslca suave ,e me. J nce .. ;ua o larma~ 

Procedente de Campos No· I.) 9.220 50:000$000 lodloSIl, porque tem ares de ceutico Anfiloquio Nunes Pires, . 


vos, onde reside, chegon an· 2.) 51 107 5'000$000 muBlea nossa. . ,===...::::====...:.:.==~=:!!: 
te-ontem o sr. engenhelr" Le· 3.) 37.957 4:000$000 deDcáangtOo"sto dOeuvIL'!~'unruall!erosde dono da Farmacia Santa Oruz, vi, Llnhare. da Silva. LN~ • 

4.) 6.451 2:009$000 um beiJo. E' Um sedalico in- Gaspar Santa Catarina acerca' 
Altamiro Guimarães 5.) 38.65() 2:000$000 comparaval para. noss()s OU-. ' 
Em viagem de recreio se' Todos ~snumerosterminll- vidos latinos, .. voz d~ Mona do «R 

guiu ontem para o sul do Es· dos em 20 tem 10$000 Maris, em suas canço.s, pl
,ado acompanhado de sua T d . 

. ; ! milia· o sr Altarniro o os os numeras terml
~~i'::~r~es, ~embrd suplente nados em O tem 5$000 
::.ho diretoria central do Partido 
Liberal Cal.rinense. 

o TelT\po

,Mllumento à Joãa 
 As previsões do tempo 

para o perlodo que vaePessôa até ás 18 horas de hoje 
A comissão central nes- aãoos segUintes: 

'te Estado pró·monumen- TEMPO - perturbado, 
to João Pessõa, de acôr· com chuvas e trovoa
do' com a resoluçl!-0 to- das. 
made pelas que tiveram TEMPERATURAg -es
no Rio de Janeiro a in!- tavel. 
-ciatlva desse movimen- VENTOS ._- varlaveis estllo no filme para dar azO 
to adiou para data ain· frescos. a que Mona Marhl apareça e 

ão fixadaacoléta de do- As temperaturas ob· brilhe deante dos nO.SOS O· 
~atlvos nesta Capital, que servadas ontem ~estaca· ih~ómo certos sonele., cujos 

estava anunciada para pita! foram: maxlma27. 3 treze primeiros versos, são 


. (I dia 5 do corrente. e minima 19, 9. um pretexto para a chave de 


,As delicias 

da vida 

:coniugal 

cadas, entretenta, dum sale-
TO gostoso e lorte. 

A luterpretação de Mona 
Maris, s. exqueBita e tenh~.d~ra 
criam argentina, é magn.twa.
E nAo haverá quem esqueça I 

~or03!~':!o~~~~:g~,: ~s~r::; I 
luminosos. 

José Mojlca. cuja cutls. a
zeitonada e sobrancelhas a· 
~re8te8 e cabelos crespos, lhe 
tt~:~~r~~ci:e~e :a':~I?O,s':i'~ 
voz é agradave! e ele pos.ne 
ce':t:r!l':,;g~:u~ol~~~' Pa. 
trlcola silo 09 outros inter. 
pretes de importanola. Mas, 
tanto eles como José Mojlca. 

<N>"''''_'''_I!'I>$ ço!
Owen Moore tem se ellpe:

Ii ~ eialisado em lilms·· eneró
Maria Ambroalda da II . I d " g

58vA partlolpa aos pa. po ela rama"c,",. o que 

rente. e pessô.. de ~ serve para que tia õ:ad.. 

amizade que sua filha li. mais se torn~ um gr.an1e

Ada contratou CRsa· ~ artista da téla son6ra, • 
mento com o sr. José i~ O 111m Fóra da lei denada 
Hallceskl, o proprio nome está indl- atenção•.e 

" ,. cando é uma historili movl- que ~reclZO 
1$ , mentadlsSima de um jove~ dlsttalr-se! 
~ ABA e JOSÉ Zi\ que se dtlixa arrastar pela de sua 
li! noivos i tentação do ouro lan"ando- para o 
I'./.
'" Fpoll.. 1-12-1931 
2" , ~ 

'Y Popular
se na voragem do crime! 

O crime! grla o preço Y'";~""o"". 
Depois &. lei! A lei ri "oro Que tem a 

b -. i \I sa e dura! uepois o ear- ass S r um
f • I b f UI" cere "lO e ugu re. mim que 

Depolso arrependimento, seu pensamento,pelo 
a nostalgia. a saudade ds por duas hor8S~ das 
vida exterior, a ansta de luz, ções desta .vidaingrat 
de G.vlmento. de amôr. de farta' de contrariedades. 
carinhol AVtlrtigem do bulha Fora da lei ti mesmu 
do zum·zum da melropole a estar 16ra da tristeza do 

>lembranço sempre viva de do. por uns momentos! 
sua Querida Mary! Ah! E' mos velo? 
bem Cruel !I: expiação de um 

. I Camera MancTlme 

e nas c 
, 
i m ». 

A reputação de muitos produtos terapeutlcos 
que por aí veem·se em colossais anuncios nos jor
nàis e em coloridas gravuras, nem sempre é um 
atestado de sua infalibilidade. 

O povo, sóinente o povo, na sua voz uoanlme, 
é que pôde, sem contestação, patentear a eflcacía 
de um prodúto e torná-lo difuso, aceitavel. porque 
os conselhos da experiencla h!l.o de levá-lo ás main
res e mals solidas culminanclas. 

E' o que se dA com Renasclm. 
A malor propaganda que esse co!)oe,ralior 

vitalidade humana tem tido é a 
aqueles que, induzidos pelos bons 
por outros, o querem, na convlcç!l.o 
levarem ao lar o regenl:lrador mais 
milavel e que mais está ao alcance 
pobre. 

R E NAS C I M é d~ntre (d~~O~~s'e::~:::!o::,~que curam, aquele que a medicina c. 
conscienciosa recomenda com alto 

R E NAS O I M rejuven~ce, 
prolonga a vida. 

• 
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4 	 REPUBUCA-F1oriaDopolis sexta-feira" de dezembro de. 1931 • 
GazoUDa gasta pelos antolllovels do r2:1~~~!!~,

Dr. Saboi.a Ríbéirbi '. Estado duriUú~ omês de ôutnbro 11 t'u ~III éÍe 1931 . 	 - rh?~~ 	 Ll"I 

Ex.internode dini.;;-F"aculilade de':Medi<~a ~ 24 DE DEZEMBRO hl 

eC_ da Santa Mioericordi.da Bala (1923 a 1926) ReparJiçóes LiJros Valor Total (. '~'"" 


aJNI(;A GERAL Especialmente· doeilças de li ;l\ 

çriaDÇ8S e doenças dos fllb08. Cu• .., oe>p<!éi.. 'Secretaria da Fazenda 


.1'.1 8 Auto S.lnt· Clai... 2C 28$000 " .
ti ,.do e .1...'10<>; pratICa oe anot. Secretaria do Interior I:.~ 

Tral.nnento lDedlco. clrurglco e Or- e Justiça fi( ?'» 


,-opllco d"". doença. do. olhos Autn Um, usine Erskine ___ ~ !# 

AAIOS,ULTRA·VIOL.ETA Chefatura de Policia 	 i' 

Conault3r16: Tiradentes, 56-D89 13 bor ... em diante o ~::,~~.~~!p~J;ls.ex, Ford, 555 

F L. O A I A N O P O L. I S - C.mlnhoo d. Insperorla d,
------------.-------1 W;t::íO da Presidencia 324 879 

~'.fl?!.~,;l!~tfI~iI,~iIUI~~J.;e~U!~&..E......~ Au!o ';t"~.b'~.. . 150 

l·.~t·'~·fl·aS· ,. SÓ A ~~~. :~f~;t~!,~;~n:::-' 260 364$000 ~~~J 	 , l~~', ' ",. , Superior Tribunal de 

, '". ,.' '111' t Justiça 


. Yer,.d'a·dO"lra. ~ :g~i~f;~::;~:~ : ::::: ~ ········;.i .... ~~ , 
, ,U Uu' i ~~:~~h~~u~~i:;~~'eEs-	 446$230 &Q;p~.·r'aCa'·s:Df:e'·:s··~si,Td·eO; 5 ~.'305 

S. Diretoria de Obras P. 	 U I.. ?!;
;tE Auto PlymQuth ••ComlnMo n; 2 660 924$000 	 • 
!t Inspetoria de Estrada N A ~.

Sa.ot.a.. Ca,t,.a,f..:...i.o.. :.a j l.t~?~:!f~~~~: ~::t~: ~h~~;'e~: . ~II ., T A L~':11:____________ =n& Meca.l.,· . '-~~-----~~~~ ~ PLANO D ~ 

A mais acred itada. e a ~ Ul'(I$: 6.703 Rs.10:134$43O 18.000 bilhetes S 70$000 I ?6 $ ~~~ 
's ~ 10TI • o Govêrno deposto gastava, mensalmente, '"" Menos ~5 '1. '31~:00~ 

que. mal l!I- A. com os automoveis do t:stado, em média ~ ~ :00 J 
vende em todo o Brasil :. 11.580 litros de gazolins na importancia de l1rr 7S·{. em premios - 945:0-;;~ ?i 

. . ~ 15:624$720. I~ PREMIOS 

Cont..."bu. pa... O E.tado ~ I ~~ • 1 premio de 500:000$ ~ . • tt' Pelos dados admas vemos que, no mes p. f. ~ I 	 4' ~ 
no mini~.,. o~m 1.2Q8" !fio houve uma economia de 5:490$290, apezar do au· I» 	 0:000$ Sl· 

- !t Illento do pre"o do combustiveJ. 	 I _ _ 20:000$ ~' .oont O. de ..... anua.. ae- Y , 10:000$
n 

i:OOO

E"tra"o-es em D"Z"'m,bro del931 li' See"ta,la da Fazenda, Vill1l!o, Obras Publicas. Agrr ~prem~osde $' 182:000$ ~ 
""'T""':""'i'~"'..... " ç ;., cultura, em Flcrianopolis. õ de Novembro de 1931. :000$ I :000$ 10 
~N' d. ~ 21 » 1:000$ 21:000$ \\{'
!1I1I~n i 57 400$ 22:800$ W!i . 106 » 200S· 21:2005!;::1 

232'~ 1I iI".. GazoUDa gasta pelos awom~vels do ;~:g 2 li. A. dos 7· 140$ 103:600$ ~r 
.. - Quartl~fdrl 9 8-]4.& • IJ :, Estado, durante. o mês de Dovem- primeiros pre.. ~ 

.; 26.. Q........,.1ra li 8-]5.&.> bro findo mlos a 14C$ 176:400$ 

.. l!6.. Q:Ilorú·,.1ra 23 • 9,20.. io ~ ~ 
• R ti"'ÃAS • ....... V-Ior TO'-I II((~ 2200 premios no total de 945:000$
27.&1 Quarta,'eI,.oo 1<»' • 8·16... i epar ""~ ......vs DI .....~ 

; Havendo Tepetição nos· ti .ulUmos algarismos· '!i 	 : Secretaria da Fa$enda de qualquer dos sete primeiros premios, passaTfJq 

!t Extraçoes as Quarta-feiras. 	: s:c~~l::;1~C~~·InteriOr --- :of:i:'~:':::O",=:iL:::n:rnm:;:.~~~~~. al!}am:::, 	 t 
Dire 

~-- e Jushfla i Em umas de crystal movida. a electricidade t tc~~P~t!~~"~;;: ;:i:a - ao 42$000 lOnlll, lU: (nID~ ~.(·lfR~"[ IUl 

~,. Para o Natal: ~ bn!~: }l;,~:pet, Ford e Am- ~ ill!40Q 560$000 Conce••lonarlos: 
~ < 	 ,. Palamo da Presidencia ~ 
'§... EM 23 DE DEZEMBRO - Soberbo Plano 	 ~ Auto Stud.baker e liudson 210 fln"elo M..J:a T>orlaA (!ia.
'5 	 ,. Superior Tribunal de 1II "',.. r I """ 

:i' 200:000$000. por 30$000 ~ i:t~:mouth fJO ~~r::~::::n;~:.-< 
~ distribue 2.300 premlos t D~:!O;:~ de Higien~ 5 7$000 TeSlurD da. Estad.. Os mesmos. 

• Bilhêtes á venda em toda 8 parte e na 	~ Pei1;::?J;~~ da Pe· . de Salta Catarl"aa I,· S"dva fa~:PN~tor r 1,..
• séde da Companhia á rua Conselheiro Ma-! Auto limousine Eskine da Se- T .. I T 
-E fra n. 9. li'" ..etorla do Interior 20$ 267$000 Procuradoria Fiscal! rajano: iVl anoe eixei
-ti ~,Força Publica dQ Est. De acôrdo com o que, ra d: Olivei~a. • 
-!li !I' : Autos Limousine For., Essex, 3'.C<?o dispõe o § unico do art. 4, . VItor. Meuelles: AnatasIo.I 9 de Dezembro ; })i~~r~;i~·t;i'tÓbr~~clp~ 243 ".,"u_ da lei n. 1.710 de 7 de Emanuelides. 

-4!!j 100.-000$000 _ Por.15SnOO 	 ir l:nAspUIOeJol~~U~'e C;;mej~haQdoan' 2 660 924$coo outubro de 1930 convido: Herminio Antonio da SiI·I, ~ - U 	 1.'11" de os contribuintes abaixo re- va. (RibeírAO). Rodoval Mo
~ i Rodagem lacíonados a virem saldar i to Espezim e José B'aulia 

~;.: Autos Esklne, llarrata CheVlo-	 • ' IAI (S d U • 
S'. let, 9 Caminhões, PI.ida e Ofi· amIgavelmente, os seus de-' ve:s. aco os mõesl.·i.' No preço dos bllbeteS jll estA IntluIdo ~ :clna Mecanlca 4.266 6:588$600 hitos proveuientes de Impos' JOiO Alexandre Alves. (La. 

, o selo. %. : Total LUtes: 6,099-----:&: 9'lWfjiW tos de patente por venda dei gôa). Daeio Duarte Neve.., 

~:< o. pedidos de bllbetes devem ser feitos pelo !!!f;. . bebidas.e fumo,relativo aOí(Corre@o Grande}. Estevilo 

'4i numero das e::ruações e dirigidos li f.t HOTllo O Gove~no deposto ga.stava, mensalmente, 2' semestre do corrente e-. Antc:nio Eler. (ltacorobi). 

-E.. CONCESSIONA iI .11. e!D méd18, com ~s automoveis do Estado. xercicio até o dia 15 dei DommgosJ. Trouche.(Trin
~ [nmn!lnh'l!I lntnlll.dadn 	 t: 11:580 "lItros de gazollDa na importancia de Dezembro p. futuro. :dade). .:: uDlpa Uu ~ 11 UIi ;: 15.624$7_0. . . ' Cmpim' Mira: Adclfo Terminado o prazo aei-, 


~ PE'los dados aclma vemos que, no mês p. t, Probst. . n:a,referido as· r.ertjd~ das 

SE'DE: Rua Viscoude do Rio Branco. 499 !i- houve uma economia de 6:4:>4$600, apezar do au· Francisc:o Tolentino: Ba dIVidas serao remelIdas 6,
~ ~ 'Il\ento do preço do combustivel. sílicio Polydoro. Promotoria Puhlica da Co 


N 1T E R O I ~.. Felipe Schmidt: Polydo marca para a competente co-

li 
 ~ Secre!arls da Fazenda, VlaQã? ObraI! PUb!l-'TO do Amaral e Silva. brança executiva. 

FILIAL: Rua CC!IS. Maf,ra, 9 - Florianopolis ~ caa e Agricultura, em Florianopolis, 3 de De.,: F' C. ALO! B SessAodo Contencioso'4i ~ bro de 1931. .. . .Iel aDeI:8: ......1lB. ' .. d ' 


'4i Endereço telegraphicil: lNTEGRUS ~ :i':' VIeira. . 28 de outubro e 1.931. 

~ 'ifIt Manoel Ferreira de Melo. P:aça 15 de N?vembro: Jose RO<~(J FerreiraBastos.,. 

'4i4\lIi!~ff~~~"~l'~~!f"\ij1~\ij1~"~"t. Oficial de~Gablnete MariO Mour... ~& ClII. PlOC. FiScaldo Estedo 

.. 
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• REPOBLIC.~-Florillnopolis, sexta-feira, 4de Dezembro de 1931 

1 l 
Governo do Estado! PREFEITUU DEi FUlRIIIOrOUS' Irmanade Ifo senllar''rD[Ura.l~

DECRETO x. 119 Neumaon dll Costa N.ves I o.,... 
O O.uml Ptolomeu de?1I s~rventl~ ,:italicill dó ofl- NovimelÚo da Tesouraria. no dia :; Jesus das Passos li•. 

JI""la BrBllll. Interventor Fe· .!O a~ Escnvau d str.t.1 de I de dezembro de 19:;1 li In! )rmações 
deral no Estado de Santa Capão Alto, d~ cJmar,a de RECE61MENTOS 
CIt1anna, De;;. uso das suas R- Lage~. 2 (em caiu) '"i1ó:,~~~."~: e Hospital de 'd_e_Sf~~~j,,_rn_al_,______~.)
trilmições e tendo em vista a 
f'xpósíção feita pejo T~ouro P~lacio do Govêrllf', em 2''';~mg Caridade'
do Estnüo~ . Florlanopnlís, 3 de à, Zem s~o o . 

6~U(joDECRETA: bro de 1931. 
MOílo Fornecimento

MuUü DOI' rulSr. de Plilfllt1l1os 125:530Uj\rt. U11lco-F.ea aberto um __ ú ...10 ., .. 11 

I
iAO d i rK011s1r~lI:o 
Rendas e::ltraord'ltarls': lSi~gg A Mes& adminh.tratit:ai~~~~: ;l~.~u:.:;~'~ <~o\.~o;'il Manoel Pedro Silveira jTAxat!e al~am~l1to 1(r7$(,CO lrmandllde e Rospitol, em obe.. 
.~a sflm1arJáseiscentos ti setenta e sete 1 ~~"l~ Idl.nei. ao qce preceitua o § 11Taxa de cães mil reis (969$6i7) suolemen!ar RESOLUÇÃO N. 1186 . ",$ ·1 do altlgo 4u do Compromisso, 

á verba. Ve:ndmentós de oito 2i~~iiS faz publico* para couheeimtn~" 
]).semb.rg,,~o..s' do § 6. n. O General Ptolomeu de -0- do' Intetp.ssad&S que, até o dIa 

21 do correnle mê~ de dezembro, ~~ 13f~e ;'d~~e;;,e~;~IOden'19~: Assis Brasil, Interventor Fe- .',,~.,or,.,..mPo',~~q~.-;':~~. hUZ4$(l(líJ às 14 hOT,ilS, ffCE:be !lO Cónsis~- tad' 
que lixou • despesa para o deral ::0 Estado de Sanla 10jstltXl to·fu da mesma Irmandade e hlh~' 
exercJdo de 1931, afim de a. Catarina, li~,:\;;'~,::;~~"':,~-,:~""", 192) 6.00, BOBp'tal, ))r(fIHHHas. em eart~s azul ~ 
tender ao pagamento no pprío- no uso das suas atribui~ Admtut.trador 40t servi,I(JI fachadas~par.l (l !Ornt'C:t~en~e,1u-'resml
do de 14 de agosto a 31 de ções, atrada de Ca"lvJeirlS, no.. semestre dtl laneno a ht n. 1 
dezembro <orreole.do adicio' 
n,,1 de lU·l. a que tem direito 
() desembargador Erico Ennes 
Torres. por contar mais de 90 
anos de serviço publico pres~ 
lados ao Estado. 

Palaelo do Oov~rno, em 
F!orlauopolls, 3 de dezem' 
bro de 1931.

1'1."___Ui.....11 

11'al/oel Peltro Sifl'eira 

RESOLUÇÃO N 1 8
. I :> 

RESOLVE 

DESIGNAR o L escrilu· 
rario do Tesouro do Estado 
Raimundo Bridon para fazer 
parte da Comissão que tem 
por fim sindicar e tomar as 
contas da administração do 
ex-Comandante da Força 
Pública Pedro Lopes Vieira, 
em substituiçao a Horcilío
Zimmerma"n. que ficaexone. 

O General Ptolomeu de rad", a pedido. 

Assis Brasil. Interventor Fe· . 

deral no Estado de Santa ' Palac,o ~o Govêrno em 
Catarina, no uso das $uas P,or,anopol!s. 3 de dezem
atribuições, bro de 1931. 

. RESOL.VE: PTOLOMEU DE ASS!S BRAS!L 
EXONERAR, a p~d1d<l, Manoel Pedro Silveira 

lESOURO DO ESTADO DE SUIA CATARIIA 
-tt:»-

Novimento da Tesouraria,. em 3 de 
dezembro de 19:;1 

RECEBI!ofENTt5 
Renda Ordinarla 
Renda Extl".aordinaria 
Consignação
Secretaria da Fazenda 
Saldos Recolhidos 
Montepio
Deposltos 

Saldo ânlerlor 

PA6A!ofENTOS 
Sacretarla do Interior 

DESPESA FIXA 
VeadmentOs do fuoelonaU$mo, de No-

Vêm bro, paIOS tt:n cheques
Secretaria da Fazenda 

D 
~67 

S. A. 

. 25Il$OOQ 

700$000 

lh4f)4$657SALDO PARA O OIA 4 DEZEMBRO 

• NaT__SALDOS para " 

De D~po.ltos 
Do ~!onteplo 
1)0 Estado 

Na Baboo do Bras" 
Do E>itado 
De Del,ositos 
DuMQJltepio 

15fu494$343 
'6&.899SOOO 

di.. 4 de Dezembro de 1931. 

25:67:1SS82 
23:499$<>39 

106:321 $322 155:494$343 

6.414:351$100 
154:052$100 

o !I.ldo total Hri uatm tepreseotad<>! 
Etneab:à: 
No Banco do nmil 

~t(Jnlda. de S. ,lFeddros Pedro 
TESOUREI!lO CHEfe DA SECÇ ÃO 

NariA DenrlfJ.1le'a 
GeIÚII 

t 

Alice Barbosa Gen

til convida os seus 

parentes e pesso· 

as amigas para as

sistirem A missa que se· 
rá rezada segunda-feira, 
dia 7 do corrente, ás 11 
boras, no altar de N. 
de Lourdes, Da Catedral 
pelo descllnço eterno da 
a lma de sua filha Maria 
H enrlqueta. falecida 11 
30 de novembro lindo. 

Agradece, de 'cora 
a todos que se di~:nalrenll-

100:000$000 6.668:403$"<10, será o respecllvo pro~esso enoa: 
minbadl> a despaeho linal. 

mente dúcomentadas que julg..
rem neeessarias a bem dé seus 
direitos, .flm de que as meSmas 
possam se\' tomadas na divida 
rO.;'deração. 

'indo do prazo acima marca. 
do e não havendo contestação 

10TALRS. 6.823:-, /1.5543 Diretori~ de Terras, Cnlonisa.. 
Euclides Gentil ~~~ ~eAf9~i'.ltur., 28 de Novem· 

Tesoureiw___Luizp~!lo Encar. do Contrôle C$ Telemaco Costa 
Uno Soinicn VISTO 

I' Olld.1 

Diretoria de Terras, 00-1 do municlpio de Orl..ns, com a mente docu,"entadas que iulga.
lonisaçãa e Agricultura ar•• de 246.~94 me!!'O. quadra· rem .0 ..... i •• a bea. de seus 

dos, confrontando. ao nortE" C~IQ d:íl'ei1os afim de que as mesmas
E O I T A L N 1~ I o rio Braço DIreita, ao sol pO$sam ser tomadas na divida 

De or~em ~o Snr. Diret.or ~e, com os lotes n5. 20 e 22 da. UM COIJSll.1eraç:Io. 
T!!rras, Colomsação e Ag'1cultu~ I nha Ouerr~lro. a leste com o 't?t, Findo do prazo acima marca. 
r., f.~o publico Qu71endo Joa~ In. 5 d. hnh. Braço do Dlrett" do e nao. havenà? contestação, 
Bernado Schm.dl reque •• ao oeste com o lole n. \I da se,á o respectivo processo ...., 
rijo a e",pe4!içao do ttUllo linlla Braço Direho,f{ca mar· caminhado a des;paeho final. 
do lnlede terras n. 7 que Ihelead. d. prazo de60d.as, dentro Direlorla de Te",. Colonlsa
10i eODCédido pu-r desplu:hô DO do qual os intere.ssad.cs que se .;tIo e l,trIcnltura 28 de Nn.~ 

Governo do Estado de 18 de sentirem prejudicad.í)$ com are.. vembro c:e 1931 ' 

Abril de 1918, na linha Braço ferida cone.ss'., devem apresen· Tel_maco 'Cosla 


DIreito} Nu~le"t Rio Pequeno'), tar SUlS alegações competem:e- l' OU ela1 


dit4 sem 
,.__________-; quilo; Bae,lhau. quilo; Banao..,. ços por qutlo .... ····"··A

um.; Café ,mOi do enm assu:ar,' e sem osso, quilo; 
DL MILTON DE 
H01JRA fERRO 

• -Medlc::o-

KOLESllAS INTERNAS 

Consultas de 8 ás 12 e 
de 2 ás 6 

llES. RUA CONSElHEiRO MA· 
FRA, 90 
Te). 151+ 

COIIllultorio, !lUA TllAjAliO 
TeI. "'8'-:-________ 

ano, dos >TII- Quêljo 
ao Rus", 

Assucar Extra, quilo; I 
dito de hegund,; quilO'; dlto cri., .. 
talizado, de primotra~ quilo;· dito I 

redondo, claro. quilor Artol de 
primeira. quil.; Ameixas 
dAS, q ..dlo; Aleuja. 
de l.i.boa, lat. de 
Bertolll. la'& de quilo, 
Levante. lata de quite; 
de 40', latas tle 20litrosj
de.te de 20'. Ii!r., Anil 
gOlro, quilo, Amen:doas do Rei'l 
no, quito; Alcatrao, ,1i1ro: Athos" quUo;
rIste;; Batá1tlst saCl)S de 5· qui~ Roscas, 
lo., Banha, quilo, "I.', f tos e pao~. 

mm.oS DA RFEQTA 

~E:i;;:: para o Interior!! para o Exterior 

,eiro, NucIe() para. ;) interior 
municipio de a Ferf::a Q exterIor 
rea de 262,500 metros qnadra- 2 e 5010 
:~Sjo~:f~:~~n:05 a~ nh°:i~ ~ titulas de Terras 
ço Direito, aft sul com o lote n. Estampilhas
17 da linha Querrelro a leste Verba e desconto 
com o lote n. 16 da lI~ha Guer. SELLO Loterias _ 
relro e ao oeste com o lote n.20 ESTADUAL Taxa de dlversoe. 
da linha Guerreiro. fica mate' Imposto de patente por venda de bebidas 
do. do prazo de 60 dias, dentro e fumo 
do qual 05 inte,essados que se Taxa de Heranças e Legados 
sentirem preju:lleados com a re- Imposto de Transmissão de Propriedade 
ferida concessao. devem apreseo' Imposto Territorial 
tar Sl!8S altgaçól;l:) eompetcntb~ Imposto sobre o movimento Comercial 

tnetru• 
pton verde e preto, btus de 100. Fica 


Cnncolale naciM::al, qui. Iartigos 

Cevadinha, quilo; C:tnela em rão postos 


casr;>a, qUi!(J, dita molda. em la" forma que for 

tas de 112 ql,tlOj Crkvo d& Indla, Ibem assim, flue a 


quilo; dit I puro, quilo; Chá LI~ tOS, 

quilo: Cominho mnido, quito; niS1raUn, reserYà~S'e (l 


Creolina Pearsej.Dt latI. do; quilo; aceitar as vrop~stas 

d,ta nacional, lata d. quilo; Ce- das no seu t040, 

bolas, ,..stea; Farinha de man' 

dioca. dos Barreiros, saco de 44 

quilos; dita das Picada., saco de 

44 quil,s: dita de t'igo . de prl· 

meira, saco; dita de araruta, qui· Senhur Jesus 

10: dita de m.tuna, quilo; dil' pltal de Ca'ldade, 
d. arroz, quilo, dil. de milho; li... de setembro 

quilo, dita ~ aveta nacional,


1
quilo, F.ij~~ preto e outras <,,-1 GUSTAVO PEREIRA 
res, quUOj Farello de trigG, i-a· Adjto. do se(~retáíli

l 

e Industrial 
Taxa de Viação Terrestre 
Taxa de Esgotos , 

de Consumo d Agua
da Ponte Hereillo Luz 

Colonial e V .. nda de Terras 


Metragem

POSIOS Zeotechnlcoa . t 

reslllulções, dons gratuItos e c. 
diversasLoterias 

Cobrança da Divida Ative. 
Taxa de caias 

Total 

...."""~:il.~~~:.::..:.:.:::..::.::..:.~"""............_ .........-.!...:;;.:;.:= 


Observa.4Çt6es 
Ne.te quadro foi Inelulda a arrecadação da estaçl10 flsoal de Dionislo Cerquei,...

referente aO mês d. setembro-lendo deixado de dar· entrada neste Tesouro, o bal8nceté 
da referida estaçílO fiscal relativo ao mes de outuhro de IPUI. 

Secção da Escrita do Tesouro ao Eslado 28 de novembro de 1981 

Lui. da Costa Mello. . José SIm/os da Silva' 
Chele da .ceção Auxiliar 
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REPUBLlCA-Florianopolls, sexta-feira 4 de cezmbro d~1931 

RElORI4 Df TERRAS ,Dir~tor~a de Ter.ras, Co EDITAL 11.' _...- ---- .!!_-~ TeSOURO DO ESTADUAGRI 'llOrtlSaçao e ÁgrtcuUura Te.ouro do Estado -' I L 

•• D~ o~e~~~n~ oir:tio? d. 7aza(~:At~r~:s~;e~Sgot() I Dle lorelCJ I Pagamenlo de yençlm_
0,,0'0"0 d. 1«"•• Colonisaçã. Pe órdOm dJ sr, O" lor do 	 Ú Tesouro do Estado. nos 
t! A~ncultutl1, fa\:1 publico qu~ Tesouro do Bstado, mandu. o sr. dias libaixo mencionados, ele-

EDITAL N fi te,ct' Joio aernardoSehmídt t.- sub·dlretor <le lten1•• faz.r pu' I tuará das 9 ás 12 e daa 13 118 
'" • '. qUérldo a expediç!o do titulo de blico que, d111'411te o éorrenl. co· , I i':>h . - 1& horas (aos sabados das 9 
LIC ordem do sr. dllelor \Im lote de terra., que lhe lu! mês de d.1.emb'" se procede útil spte '110m 'I' e 11 und sc""nén :trauen. as 11) o pagamento de ven

1Diretoria de Terras Co- "".ced,do por desp.cho do Go- M'la .e:~40 a c"brança das ta- Mit dem Slimmungsscltlager I clmentoa do mês de Novem-
A 'cu1 'f VeIO" do Estado, de 18deAbril xas d·.guased'esgoto, relativas . ,bro aos funcionarias do Es

e gfl tuMr., aço] de 1918, na lI.h. Ou!!rr.!ro. a. quarto Irimeslre do corrente lch hab' hem Nacht von Rhein Ilado.. 

pulblí'C"'!lue, tendo anoe .21 ...reido. getriiumt 
 1.

re airido . ' Os eoletados que Dlo ••liBra-	 . 1 QUARTO DIA UTIL 
. q 	 zerem .eus p.gamentos AO pr.... und ~on d!l1' Lor':.ty I Dia 4 de dezembro - Ina- ' 

do . tltul" de do•• conlronlondl> 10 norte ,co., EO acimo. pod..~o f.....!o. nOI Und du metn kletnes Mudelchen I petorla de Estradas de Rod..... 
que lhe foi COIl' os (ote. ns. 5 o 7, da Iiolha Sra- meses de JaneIro. FevelOiro, und du warst auch dabei gem e Secretaria da Assem-
d h d ço Oireilo, aO sul COm o loto ,.,peclivameot.. COIll as mullaa bléa. 

por espac o o go- n. 19 da Unba O••rrelro, lO les- de 10010 e ~OOIO. 	 QUINTO DIA UTILII de 24 de Julho de t. com o lote n. 18 da lI.ha Find. o. prazoS citados, serlo lck sass mít dír beim goldnttn Wein Dia 5 de dezembro-Esco
no lugar .Mato AI. Ou",e~ro e aI) O ..t. com o lo- extraldas as certidões para a in einer Sternennacht la Normal. Grllpoll, Esoolare.-, 

• • .L T b te n. 22 d. linha Guerreiro. li. de ,Ida eobrança exeeutfva, Chefatura de Policia, Gablne
... u ario. ca m.....do o pra•• <le'60 dia., Sub-diretoria de Rendas do Doch ais es grad' am schiJnsten war te de Identifioaçiio e Pent

:area de 605 028· dentro do qui! os ;III......ad.. Tesouro do Estado em 2 de de- da bin ieh anfgf]t/Jacht. . tenclarla,
d d 'Ir que se se.lI.em p,ejudf••d •• zembro de 1931. 	 SEXTO DIA UTlr.

quI. ra os, con on- com a rele,ida <anoesSllo .u.vem Hildebr.ndo Barreto • • u. s'. w'. _ Dia 7 de dezembre-Poeto 
ao 	norte com terra. apresenlar suaS aleg.~Ges com- :1. Escrituraria Diedsse,: Fi~m ~~ bermts It~e.r c~"fgetroffl:n. Zaolécnlco, Eslaçllo Arro

ao sul com lerras petentemenle documentada., que un w~rd nl. eln1gen Tagen ~m Ome Palace I noml.a e subvenções e au
' julgarem ne""" ••liaa fi bem de EDITAL vargefilhrt werdeu xlltos. . 

ao Ieste com terras 'euS dlreUo,. af,m de que as me" De o'dem do sr. sub.diretor . SETIMO DIA UTIL 
ao oesle comter- ma. poss~m ser romada. na di· de Renda, dJ T",ouro ~o I::s",- I Deulscher Fl'lm m"11 DUr Deulsche Sch 'ft I DIa 8 de dezembro - Pl.'OM oIin vida con..deracll.. do de Santa Catarina, ,nllmo o' 	 ri f.s50res. . 

. • are o findo o pro.o acima marcl- sr, Jusé Pereira da Silva••'Im . OITAVO DIA UTIL 
fita marcado o do • nllo havendo contestaçil' de pagar a mult~ q". lI,e foi imo -- --_...~-_......... - Dia 9 de dezembro - Apo- .. 
60 di.s dentro será o resprcllvo processo ea: I'OS!& d. conformidade com ". sentados.· 

do I' d c.minb.~o a despacho final. art S9 do regulament" para a Editai ,Prec~8 ele len!.a em tóros NONO DIA UTlL 

qua li! Intere-sa OS que Di,."'rla de Terras. Colonls.- cobrança d. imposb de Indus· I' M d â .d .' Dia Hl de dezembro=Pro

se I~ntirem prejudicados ~ao_ • t\grtcultura, 28 de No- Irias e prufissões. ou apresentar D 	 ali aEr~m()s SU" rest eneta curadores.

I dCOl1I a referida eon sã vembro d. 1931, a sua deleta de""o do pruo e ordem do sr. Sub-di- s6 pe " a 
ee! o. Tclcmaco Cosla de trinta (30) dias. conform.de- retor d R d d T 	 NOTA: O pagamento será 

apresanlar sua. ate- l' Ollelol termina o a·t. 44. do regulameo- d Ê edn "d' 5" "'Cou- r;;imiles & Cio lida eletuado até o dia 12. 

competentemente do- to de 23 de Junho de 1931. ro O sta o e anta a- Telefon;' lií.o . 


CUrntrl!a,Jas, . I IDiretoria de Terras Coloni Sub-dlretorla de Rendas do tarina. intimo o soro Nardi
que JU guem ne- • Tesouro do Estado <le 8ant. U r --_._.
'ceuarias a de seus di- zação e Agricultura ICatarina, em 2 de Dezembro de go. a llD d~ pagar a muI'I 44 d I Patricia Caldeira de 
reitos alim de Que as me... 1931. a que lhe fOI. Imposta de () art. n. o regu amen- ABeirada 

, d. EDITlt Hilde~tando [ia",!" conformidade com o art n I!ode 23 de junho de 1923. 
mas possam ,er toma a{ na 3. Eserrfurarro 39 dI" S b d' t ' d R J A<ell.proe.raÇllop"arecebimeJf.

devida consideração De ordem do snr. Dlrelorda Dite- _ O regu amento para a U • ue r"na e en as' :~~! :~n:e~~::~iq:,r~~~u:,re"pua.'·1 


'" .L • I",,. ti< Terr... C.I.Dltaç" e obras' EDlT AL cobrança do imposto de in. do 1 esouto do Estado de bru I d, 

rlftuo (\ ~ra'lO 2Clmamar· Publle:tl!!.faço publk:oparll o COtlbe>CI·1 D . 'd' I~ C' 20 d ~retlj:s":s~l::!nt;:n:is!r::

tado e não ha\'fmdo con- menl.OS dos interes$J.Jo$ que, tendo e ordem do sr. dlie- ustnas e profissões, ou'" anta atarma.. em e Kuels, mediante modV.a corda· 
testaçãQ lerÍl O re e"tivo ~.'::,~~: a~~~.r. ~~"I.':.:l~~r~í'u:3~ tor do Tesouro do E.~ta. apresentar a sua defeza den'l Novembro de J931. . I"0. 

• , h d'P"d n. togar Bomiros, ",."I"'p" de Sloldo, manda o sr. sub-Oll'e- tro do"""zo de (30\ trJ·n'. Hitdeórando Barreto ESCRlTORIO'-R... Tro,." 0.1 
plocerso enealun a o a es- ., • .,'" 17 melros ti< r_e e "" Itor tornar publico para . ...- '. , .. 1 (SObrado) ~ 

pacho final. 'quem interessar possa t' dIas conforme detennma' . 3 escnturano -------__-.1 


Diretoria ela Terras, Co-	 Ique no dIa 9 do corrente,I'I._______________••______..___...~~: 

lonizaçãoe Agricultura 13 dloPetelnlel><ln norte""m tem.tI<!pelas onze horas, serão II • 
de novembro de 193i. ::~:'~:."'~edt"I''''.;.,.~:;:;~:,: vendidas etem h~8ta publi- Mal..:. u- feli'2/l'~rdo! 

.,.. 1 d,nlr. do qual os lo..",...d.. qué Ica e em rce1ra praça ;:::,......... ......... 

• e.emaco CosIa. por ",nturt .. jolg._ prejudicAd.,. pelo porteiro deste Te.ou

1.. Oficial !'e:~~~r:~~:~:: ~~::::e=::: 1'0 e nesta sub-diretoria 
llt;i:ct~O~;.~~:ila~:a~~::~:: ~ mercadorl~ ~ree~- Jené ViJal Filho,.

Edital D, 1 t.....vld."".......... pr_<r·,.." a' dldas no sr, Hung Veog 

• ~I~~:;- dl",lm'oaçAo du terr.. "q""1 Suog, constan!'" dos edl-! 

De ordem do sr_ d,r~tor Dlreloria de lena.. Colonlzaç'. O tais de 11 e 2ô de novem· I .residente em Saco Gran
da Diretoria de Terras, Co- Agr'cultura. Ibro p. rindo. 
lonizaçlo e Agricultura. fa, fpolls, 7 oovem""'.,l931 Sub·diretoria de Ren1.,,__ A R das em 2 de dezembro de do llacorobl, pre"O p!luuw que ugusto !- Telemaco Cnsta de 1931 
...ch requerido a elfpediçàu • l' 011<1.1 ' ' I 
do titulo de um lerreno Tesouro do Estado Hildebrando Barreto • miado rw soreio de 4 
que lhe foi distribuído no 3. escriturariJ 
tempo da colonia, na linha EDITAL - I
__I. 'I R·L. W d TI I Diretoria deTerras, 	 de novemóro de /931,
cot<ma I""não un er- - crenela de apollre Colonlsaç6.o e Á .... 
'vaId. Inte n. 9 DO Munici- De ordem do sr. Diretor grlcuUura. 

<1'10 de Blumenau. com a a, deste Tesouro, faço publico EDITAL N. 8 no l1alor de rs. 

rea de 222,600 metros para o conhecimento dos in. .De ordem do sr, diretor da 
D,retorta de Terras, Colo01
quadfidOS confrontando ao teressados, que, fluraate o saçl10 e Agricultura. laço pu. 	 4 : 9 6 5 $ O O O 
norte com o Braço Ribei. mez de Delembro proxÍlDo hUco, para que chegue ao co

.ao Wunderwald, ao sul vindouro, ficam suspensas ~~:cl:'d~op~~:o ~ft~~S:la~~ 

com terras devolutas, ao as trawferencias das apoii-. 'C d-t M. t P d · I
l:at~ com o lote n.11 da '7'que ~izemreapeiloàdi-rldo a expediç re I O 1 lU UO re la 
dita linha, ao oeste com o Vida publica do Estado, a 'dellnltlvo do lote n. 19 da li-
lote n. 7, da mesma linha fim de calculare os juros'nba RlbeirlIo da AreIa, Nu. SEMPRE INVEJADA, POREM. NUNCA IGUALADA 
__ L_'aJ ,. d ' 1cloo 13 de Maio. do mesmo ----- 
anom ,rica ~arC8 o o "a· e preparar-se o expediente munlciplo. cujo lote lhe loi 
ZO de 60 diu dentro do para o seu pagamento po_'lconcedido em 10 de novem- PROCURAE INfORMAR DE NORTE Ao SUL DO BRASIL E SABE~E[S QUE 
qual OI interessados que se dendo no elltanto ;erem bro de 1692. fica marcado o E' A UNICI\ POTENClA NO G8NERO 8 A MAIOI{ DA AMERICt\ DO SUL • 

. _ . f."'. . prdZu de 60 dias dentro do 
senbrem preJudlC8dos com e.tas por escntura publicaIqual os Interessados que se 
a referida conoessAo. devem ou patticular as compras e sentirem prejudioados com a Insepovoi-vos I 	 Habilitao-vo. I

' referida conces!lllo, devem a
ape_tar SUaI aiegaçOes vendas das apoIICeS, as qUais· prllsentar BUas alegações 4 DE DEZ E ...... B R O 
competentemente docUmetl- se.ao apresentadas no mê. Mmpetentemente documenta- . . .L'"".. 
tad... que julgarem neceOSll- seguinte para lavrar.se o; das, que julgarem nao_a- M • d' 

• L_ d . " 	 Irltls a bem dos seus direl+~ ais um gran 10SO sorteIo' 
oas a DeW e le1I$ direllos, competente termo. observan- allm de que as m""fDBlf pO;;: • 

afim de que as mesmas pos- do·.e o ooposto no ar! aam ser tomadas na devida 


'd 37 d R ui 'jconslderaçllo. \ -\ ".,.1 '" "·9"~·
am ,ler. tomadas na devJ a I . ~ eg amento para. Findo o prazo acima mar- .,teu" o \\0 va\Ot U.e ,. .... ~..OOO 
COIIIideração. AdmlOlstração da Fazenda cado e nllo bavendo contes-

F'lÍldo O prato acima Eotadual.,. I:~~ ::=~n~.::.~e~ti':i~fr:~ \0 ''''\\\\05 '",0 ,ato'C· le CD,. '0·000 
man:ado e nào havendo 5ub-Dlretona de Conta- obo Ilnal. p .J" .. ~ 
c:ontellaçiio. aeeã o respecti· hitidade do TescUro do Es- . Dlretorta de Terr.... Colo· \0 ,,,,a_"\0, \\0 " .. to'" .1 a co. \O.U·OO 
TO processo encaminhado tado de ,:)antaCatanna em ::::~~r: ~f'I;~\'Ura, 19 de " ..UtI . v.. " u......",. .." 
despacho. final. . • Telmnaco éosta 

DitetolÍa d. Terras, Co. F1o,ianopolis, 10 de No ," ..!leia! Mait•• i.onçO... i Maita. i ••nçO•• I 
)on'zação e Agricultura 13 vembro de 1931. Precisa de lenha em t6ro. ? 
de novembro de 1931: (Aso) E/euler/o Tavares Mandaremosásuaresideneia Uma caderneta custa apejlas 3$000 lá com direito ao proximo sorteio, 

T • E' _J. d' Aceitamos tambejli transferenoias de qualquer Empreza
Telemaco Costa Jum;r. "" pe 11 a pagando sõmente O sorteie a correr. ' 

1. Oficial. SUB DIRETOR INTERINO 5imãu &Cí;I •• t:~!a;'94. 	 _ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lavrar.se
http:docUmetl-se.ao
http:interes$J.Jo
http:con-menl.OS
http:se.lI.em
http:Lor':.ty


• 7 

. ~.mD anbll Ruínal . ~! Estruturas IEdiliciDS Cimento AHUNOR MORAES 

--_..·......·········.. r'1ovimentc !"'aritímo'''--.::==II--d_ -,_a_ço_~m~of_em_D_S-=--_a_r_m_adoe 
Cirurgiio-denüsfa 

R_or:l. 1;Qr:l.o RUA DEODORO N. 26. 
-DE;PORTO DE FLORIANOPOLts Horarlo: das 8 6. 12En~BII~aria Clln e lr~uitetura e das 2 ás 6 hOra!• 
_DE_.....iço file p ••••gei..a. e d. c.r••• 

Sabbados, somentePARA O 1II0RT[ I PAR. O SUl Jacob ÇoéllTllann até ás 12. 
Paquete ITAQUA TIA' ••bitá a 7 a. Dezembro! PaquotelTAOIBA' ,ohirlla 5 de Novembf' 


PI";; I pa.ra: 
 Organiza projetos e orçamentos. ...carrega-se da Traball!os garan
ltajaby admini$\raÇào e Iisealizaçao de construcçOes. tidos 

"",o FraDei... Imbituba 

Pannaguà Rio Graode 
 Profilllionap ~ompelente$ e concienciosos paraAntonlnn 

SllntoS PelotaS empreitada de trabalhos rapidos. economicos 

810 Seb&stilo 
 e galantidos.

Rio d. Janeiro 
Porto Alegre 1.548 

Refer"..cw de Porlo-Alegrt. Uruguoiona. Son. E' numero do no.I 
ta Maria, l/aqui, Laguna. Blumenou e oulras- , tiO telefone do esm-

FLORIANOPOLIS I torio do dr.
Paquete ITAPACy ..lúr' 4 d. Dezembro para1 Paq.et. ITAIPA VA ••Mri. 4 de Dezembro Pedro de HÕUl'a 

ltajabx pau: Imbltub. RUA JOINVll[, 18 - TELEFONE ~!!.. ferro 
PlIlanagui _ ~ ADVOGADO

Âl!toniD& Instalaçoes Pontes Estradas R T aj 1
Sa.rltl'S industriais de ferro , ua r ano. oSio Sebostilo 

Rio de J.ntiro 1i011OIXL11LLi1UJt
1

F~E"'~ DE CARGUEIRO FRETE"DE CARGUEIRO; 
Prefeitura Municipal de 

R«:ehe·.e cara_ e encommteoda. até a ve'pera d_ ubida dos paqaetet.AVISO: pa."geJl' J)() 
FluríaupllisA- 'nêe.... e dia d. ,.bida dOI paqueteS, â mia do atlet'lado de vaccÍDa. 

A ~8.gt. de porto, ceve,' ler entullle nos Armazlllll d. Companhi•• lIa ' ..pera da~ EDITAL 
.I) hjr. .... wit. paqudtt. aaé ás 17 bOla. plfa ler c::coduzida gratuitamente p .... boido em· CONCUI1llENCIA PARA A CONS. AGENCIA DE FLORIANOPOLIS 

T~Iir'iíÀ~fi:,A~~~MW,WE~A Eod. lelegr -Diree,orr••Oyoll-Ag...i..-Na.-.loyd
butações tlpac;.... PARA MAIS Ir.:FORllAÇOES COM O AGENTE Cod,!",. A. B. C. 5 •. ;.d -B..t!ey'-Weatol1lern;ou-

Por ordem do sr. dr. Prefeito P.II.rtícuJar-Mucotte 
:I. Sanfos 6ardosD de Plorianopolis. fica aberta. VAPORES ESP"'R."DQS DO NORTE E SUL • ,te! o di. 9 de dez.mbro proxi- '" M.

Rua Conselheiro Mafra·-33 Te!. 1250··Elld. Te!. CosteIra ma ás t4 horas coueutrencla 
______________ publIca paro a construção de Comm. Alcldio: C".gllfà d. norte 00 dia 5 d. ""rrcote.duas pontes de (,onereto armado, ..hindo no melmo oia para o. p>rtcs de Rio

113 e,trada dlls Tres Pontes. 
As propostas deverão vir Graode, Pelota, • Porto Alegr.. Recebe 

aeompanhadas de: l,projetos or- cargas. encommeodas, v.tores e passageiros. 
ganizados de acôrdo com a. eSpe- Paquete Pará ChegarA do .ul no di. 7 do ,co,.e.te oabIaEmpresa N. de Navegação Hoepcke c1fic~çOes dehrminadZl8 pela See.. do no mesma dia a tarde pua 05 porta de
çllo Tecnlca da Prefellura; 2) Para.ai..', Santo. e Rio d. jaoel... R...bememOrial descritivo com os cal~TRANSPORTE RAl:'lDO D~ ASSA0 EIROS E DE CARGAS COM_OS PAQUETES carBas, encommendu, v.lotes e passa pirOI~culos expli<:.Hvos e desenhos 
cotados; 3) desctiminaçlo da Vapor Miranda: Chegará do nOIte DO di.7 do .00.eate. ...bindo

CARL f-IOEPCKE, ANNA e MAX qUlijdade dos materiais em· n. me.m. di. par. () porto d. Laguo•.• 
p~,f dos.gem do t concreto. R_be earga., OIIcommeoela., ..10f0I e p .... 
namrHa das alvenaria.s, condi-SAJ-IJDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE çoes de pagamento. ot•• ugdto•• 


FLORIANOPOLlS Para o cáleulo estatlco. deve
 Vapor Miranda Chegará d. Laguoa DO di. 10 do cou...l....

rão ser atotadas as seguintes hiodo 00 III'IIDO dia por. o. porrol de Ilajai 
al Cirga movei: um 510 FIIncl.co. Santo. • Rio de J ... oi•••--------------.-----------:1------- cargas:

Linha FFOLlS,-RIO DE JANEIRO Linha FPOLIS-PARANAGUA' Linha compressor do 10 toneladaS, ij. Recebe carg.'~ valote& e p •••• geirol.
es,alando por ltajohy, S. Franciso:o e escala.do por It/ljaby • FLORIANOPOLTS po comum; b) carga unllorme: Annibal BenellO/o: Cheg.,à do Dotl< no di. I 2. do cor,eal."S.nIOs. sa. Francisco. LAOUNA .Iem do pesu proPfio das peça. ______________.....c___' _______'r-_______ Ique cfmpOem a supel'é$trUlura, .alodo ao me.mo dia pora ao podoS de 

Rio Gr.nde, Pelota•• Pailo Alegre. 
Paquete .ANNA. di. 8 400 kllos por m2. ,. Recebe cargas. encornrnendar, valores e 
fequete .CARL HOEPCKE. di. 16 dias 6 e 20 A poste de.erá ter à largura p&Ssagelros. 

Paquete .CARL BOEPCKE. dla I' Paquete .MAX. "MAX' uma sobrecarga uniforme de 

P ANNA di 23 de 7m., sendo 4.60m. par. o Heitor Blum 
_______________ Sa:~.~teá: 7 hor;' da manhã ' -.:___•_______ ás 22 horas ..:.;..__;;:::.__.;;,....:.;;;;;;.;;_ transito de velculos e 2.40m pa' ,SahidaS ra passeio depedestres.ou sej.m Agente 

1.2Om. para cada passeio ateral. 

AVISO T"do O movimento de passageiros e ca.gas é feito pelo trapicbe Rita Maria qs enconlros aerllo de .Ive

PASSACENS: Em vi.la da grande p.ocura de IIccommodações em nossos vapores ~:~:n3.; ~~dt;rI'::~I~~ :z~r~~: 

ccu:municarrol8os I,.. iuteressados qve só assumiremos comp.omisso com (ommado "".da a' argamassa Ile eln:.nto "osOI.riorment.. J 
J d' . d' d L'da d e areia eoncorrente eu a propostauos re!ervll OS. IIte ao meIo la 1I!11n1 os IIOssOS vapores. A •ata d a _ c a' lôr acelt. deverã depositar na 

EMBAf\QUE: Para lacilidade do serviço .só daremos ordem de embarque ao vada~ :té "::ter":~.:.. Indle:óa ,,!esma Tesouraria, a imp.;tan· 

fuio dia da ,~hida dos no~sos vapOTe....paSSlllieD~. freies, crdfm de embarque e de. pd~ fórmulaS, tendo·se em vista ela ._'!.edRs. 5):0005000 (c'".~o 
. 'f . . o Sistema de crava.i~aO e a car- çon\.\m e reis para garantia ua
maIS III olmações. com os propnetanO$ g. a suportar. execuc1o~. contrato. • 


As propostas só serlo toma- A P~feJtura reserva-se o dI· 

das em éi.inSideraç:1o mediante relto de recusar tod~~ as pro..
Carlos Roe"pcke 8. o compromisso de niíQ. haver postas., cas!') nio as Julgne con
interrnpçãl} do tràfego durante venientes.. ," 
.. construção da obra. . Na Sec~li. Toeo.ca da P(~f" 

Cada. concurrente deverã de. tura serAo fornecida~ aos lD!e .. 

..................................... positar. como caução. na Tesou. ress.dos todas as 1~lormaç".. 

.. • raria da. Prefeitura de Fluriano- que Julgarem necesS1.\rI3S..
T t "C ... O P .." : polis, no lI!o d. apr<sent8ç!o Prefeitura de Flori.nopoU •• me· ea ro eOJLr opulilllar das de 1931.prop,!'tas, a importanda 51 em 9 de novembro 

. Rs. 000:,;0(0) qulnhent' s mll •I C
• 

O mil hlgtentca:, .lqute, conrortava' ...~rldo pela' f_mUi.s pela ordem I ....pelto reis) quo lhe serA devolvida. Tom Wildt-Cktlf. dt $109io rlenloa 

i HOJE = -=:::~::::dezembro AD~OrMINanGd:e J"ornada Ir"n~'::~~:!~..r "') 

U U Avisa ao distinto publico desta capital e Loucuras do Interlcr, que abl'iNe·á pOIesfes dias a 
- - DE - - ""'COLA DE CORTE E (;OSTtlRAS - be.-,o Super·produção da fox, dia· .....,.U ....... Jogada em espanhol para senhoras e senhoritas. 
I 


com JOSE' MOJlOA, o grande terwr. Dar-se-á ..Iun~~ ~i';.~ta.. dentro de 


e MONA MARIS 1 I A pellcula do seculo E' obsequio as interessadas dirigirem' se 


Dialogado em espanhol A Grande Jornada tem Jus.., Rua conSelhe~ Meira D_ 75I 

I . ionjes afetuosos,' o

Preços: 3$000 e 2$000 de um grande amor ! PREÇO AO ALCANCE DE TOD S 

..................................... 
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REPUBLl(,~-F1orianopolis, sexta·feira 4 de dezem' 'o de 1931 

~~ •• ==®:5l 

~·Loteria· do Estado. de Sergipe 

CC»:DOeSSíClo:D.arSc»s •• , Angelo •• La Porta" eia. 

Firma Commercial estabelecida enJ FLORIANOPOUS de ae
corda com o conhaclo registrado na Junta Commercial de Santa Ca. 
harina, sob o registro numero 346 de 24 de Abril de 1924. 
2080. de 15 Ile Janeiro tle 1931 e certidào lob b. 2.100 de 16 de 
Fel'eaeiro de 1931 da rdStallaçlo de uma filial na Cidade de Arac:a. 
jú, C.pital do Esmdo de Sergipe. 

lPL.A.BiJ"O O 
18.000 	bllbetos:\,a 18$000 

Ilenos 25 por centQ 

"7fí·oor cento em premios 

PREMI0S 
1 premio de 
1 
1 

1 


1:OOIlJ 6:000$ 
10 » 
6 n n 

11 	 500$ 0:000$ 
200, 6:000$ 

150 n 11 

30 
lOOJ 15:000$ 


<10$ 2'J:OOO$ 

r~ pre~, 2 Ü A dos 10 prlmelt<>s premio... -IOi 1'~:OOO$ 


Bs. 243:000$ 

H~ vendo repetlç~o nos 2 ullllllOS algarismos de qualquer, do. dez primeiros premi.,. 
p.ssar~. aos numerOI Immediatamento luperiore., 

iéeeeeeeeee®e®®®®.®~ li[ I R l ~ ~ ~I ( ~ [Kf f~JaTiI ':f'.t~'g"h~':f.";T..~~v.~~~~~~v.v.~v.~~
~Tinturaria 'da Moda 


DR:~-----

l{ubens 'J)al Çrande 

Uva-se e tin~e-se em 24 horas 
Astracam. Seda, Luval Casemira de, qualquer 


especie elc. 

Serviços garantidos - Por I'lOCeuo Chirnico 


FlorlaDopolls 


Rua .loão Pinto. 34 - TeI'.Ulei~31l 


eee~e"&8.®®ee®®0 

-11(!or:s;ni ~ jrmao 
CON'iTRUCTORBS 

PNJ.otO. • o...,•••ald. 

Construcções civis e hydraullc,'ls 


Escrlltl~l· 1'011'11 J(e reJlio "cuz 
(LADO DO CONTiNENTE) 

c.lxa POST.... 87 

End. t:elegraphico Corslni 
fLORIANOPOLIS 

'........................' :,:::.::-:11::::-:.::::.....- ..-. 010,

IAdega "Pezz·.', IIIHl1lnrtn ..ri..............r........llaDIratt ......r. 


E~.I";~~~~ ~n7.~! ~-; o~!~~~~1 _..hl_ plfl ._~.. - ...." 

Fabricante dos AfamadOS vinhos «Perdlguelro« e Bar. ------.-----. ,-------.,--- 
bero, brancl) tipo Reno e Oraspa : Opqa....................,.............. 


PR~~~:/~z:~~:R~~m:le~~~ADO 	 ;8.·01__

P••:::~':::.:::.,:'::I~::~. -:'::::"·J:r.8':.:":"~:··· 
In.......I.....1 d. An.......I. (B.'III...) 	 SMITH I


PREFERIR SEMP~E ESTA::; MARCAS I Prov ·6 é prelerna Precisa de lenha em 
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 

Represemomepara S. Catarina 

GUSTAVO li," dCOtSTA 'fREIRA 

I 
, " 


Rua 'lIra en!lS n. I 

FlorianópoHs 

.. li'li',!1\ 
..........0........... 


100:000$ 
10:OO€$ 
6:000$ 
2:000$ 

,A's quintas-feiras EXT~ACÇOES 
Premio maior 100:000$ 
Extracção 3 de dezembro de 1931 

O. llllla... t ...z.m ilap...... e im•••m d. 

Santa Catharína 
•••• m.ro••oh..... Pagis....d. n. f6..m. t 
d. lei. pePlenoe • fi..ma ftN6ELO M. U ruOA l til. 

a.sim oomo as pal....a. ' 
,A,Rainha das Loterias 

extràcçóes em firacajl1 d Rua JoAo Pe.so., 123 

ôndereço telegrapMeo da matriz: ,c filial --- LOTERIA! 


N, B. Esta Loteria nio é filial da Loteria do Estado de Sanm Catlmina 


SECÇÃO DE MAÇHI~AS 

FLORIANOPOUS 


FILJAES EM: Bi.UMENAI1, SAO FRANCISCO, LAGUNA 


Il LAGES, 


L O C O • O V E I S 
Fiz••• aoll ••••íI.. ... 

8tookl.............. de to4o. Da tw...eJ...t,.. 11..- ••.,.-.. 


-~-. MOTORl!S A BXPLOSAO MARCA «ono., 

~ 


, MOTORES ELECTRICOS .lla. 

Muhtn.. ,Ir........Iol...:m_lr.. 


_lOhlnn por. _ ..........._:- por. 'onllol' .. 

__101 ..... tr....._ 

o .... lubrll_ "IAII.OTUo 

i 

B' nacional porem ê tão boa tÓlOS ~ 
ou 	melhor que a estrangeira Mandaremos á sua 

1'.' mSBell:: bpatrarati 50!o/.,"resideilcia,iotaI não seja ladrão Ide seu E' .6 pedir a SmOes 
proprio bois,> LIda. & Ca,I REPRESENTANTE NESTI!ESTADO I Tal.plo.... 1.490 

caJu P!.:'.~.l.:.:tl;':!.~l'OLl> ~_______ 

: I ~ suas :O'::.l;;-::d:e~& ~,:::::.:a vr~fta~ ~"~:w!:z~,, 
J I Casa Misceilanea ~ 

V. A' RUA JO<\O PINTO N, 23 e 25 (Enjren- ~I te ao Thesouro do Estado) ~~ 
Ondo podem adquirir por preços inlerlores que ~ 

qualquer outra llarte~ todus os artigos a CQocerllf!ntelcl.eelrlcldad.. taes como: Lampad.. a. todas: .. :qua- ~

i 
lidades, toga ab.lt-jours,~et-e. "'C'..: 

artigos para ~ 
 I 
rn<u::tun8S de 
classes. com'l: vwro5, fructeiras, fatinheirali, mantegue;.. 

~ ras, allsueare~r(l$, brinquedos grande variedade. P6rfu- ~ 
~ marias, blj{\utetia'S, arhgos de aluminiuUS:de toda!ias ~ 
~ qualldad~s e mals uma infintd&de de artigos propetos Ii)t 
~ p.lrd: presentes que $$.ria. dlfflcil Innuraerar. ter 

~ COMPRAR NA ' .... 

11 ~ redu~d~~aprov.~!~!~I!~~~~ lemma f· 
i 	~ desta eu. é ven 'ler barato muito. ~p&r. vender 
~ Vieira &: Linha..es Lda. ~ 

~~~~~V.V.~V.~~~~V.~~~~~~~ 

Syriaoo1Atharino &Irmao 
C:O!lOOSSOIlS-REPRESENTAçOESEc:oNTAPROPIUA 

Rua Conf>elhelro Malra n* 29 

End.Tel.: ATHERlNO.«:aJxaPosfal,tOZ 

FLORIAIOrOLlS'· STA.CITHAR'•• 
AOEN'l'ES: 

das In~ustrl~s Reunidas F. latarazzo
Farinhade":"oLDJe«:LAllDlAedell'eiss~-u;..s 	 - ..... 

da Sta Oíl Compôoy Df Brasil: 
Gazolina S ARO e kero-.e "ACARt, 

da Panair do Brasil S. A., 
I:ompmahia de Ú'ansporJes aereos 
Avl""--Iod•• ao '''XIIS.lelr.' du SIII pJFI 8 

uÇ3 """ IíIIl» ..U'"
NORTE. Um AVIIO PBra o Sul seuUlil·lllri. 

áa 9 112 h." reeebendo·secorro8pondencla até a 
vespera da partida e para o SUL ás 14 hs, ?Me·
bendo·se corr ••pondencla até ". 11 h., do dia ~a 
I,a.tlda, Recebe passageiros e eneommcndad, 

1_
Vende,n VELAS PARA NATAL a 1$800 • CaIxa 


,WiiAiiíiRiiiiitiiMIiii....iIiihIiit 

• 
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