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,I 	NOVA CRISE PAULISTA NonvOS~~~.:::n 
Com I)OUCOS meses de in- .. Esse aspéto do problemà ,,, ,\ &ituaçào polit!ca vae !i.çonduíindo a política e os a- Um . . 

· ter\·alo. estamos de nOVO ai talvez~ O que em\>resta N cri .. c3.ndo cada ,vez mats (~efi~ida. ,CI)Ii.tecimentos. de acôrdo cOm ainda é 

braços com uma crise gover- se governamentn de S. Paulo Nao .h~ mottvos {lafa lIltngas tik reivindicações nacionais e da 4a' lormulaem 

namental em nosso Estado. dóse mai->T de gravidade. e noticias tendenciosas queren,,: de molde a remover todas as tabelecimemos f: 


S. Paulo que trabalha e que Não conhecemos ruzilês. se- d? _dar a i'!llpressão de que ha dificuldades, sem novas pertur- rem neles ~ as;im 
· peJo trabalho havia chegado jam quais forem. capazes d~ cIsnes. e dlvergencias. A ver- bações e com aplausos gerai •. sua escrituração 

a ser o centro economico do justificar a volta de um mili- dade e que .t<?dos os elemen.. " Confiamos nesse alto espiri"I contabilistas. O 

Brasil, S_ Paulo quer e reda- tar á interventoria paulista. tos que parttc~paramda Alian" to de justiça de s. ex. O de .. que a encontra 


· ma, antes e acima de tudo, Sómente altos mottvos de ça' !--lueral. e fizeram ~ Revo- ver de todos os brasileiros prossegue naturalnlenlle, 

paz e tmnquilidade, Essas cri- ordem pública poderiam auto· luçao~ ap,olar:t sem hesitação o bem intencionados e patriotas peja razão as mais 

ses suceSS:Í\'us contrastam com risar semelhante medidu e es· sr~ GetuIto \- argas e que Q sr. é. portanto, fi de cooperar para zes, não_ sendo contador 

o espirito \)auusta e o muI es- ses motívo~ :tiO nosso vêr~ não Çhefe do Govêmo Provisorío a pacíficaçào de todos, para {} versado na cienCia, julgar 

tar que rei etcm logo atinge- existem. cós:ta ~om a c~laboraçiio e a restabelecimento da confiança prescindivel seguir á risca 

as forças da nação intetr:l, afe~ Perturbaç.;io alguma, mate- soltdaflcdade .. ~ao Só de todas e _ para a conciUação de tenden", ! melhnnte processo. E' o 

tando, com o organismo poli- rial~ ameaça a paz de no~so as forças políttcas de seu gran.. das qu~ pafecem a algu ns temos notado geralmente. 

tico. as energias economicas e Estado. de Estndo c~mo ~de todas as antagonicas, mas que, de fato. Por esse motivo" !~e~·vi~~';;;ri I:"a;~ízaç,~s,


, financeiras. " qrdr!iro Po.~ in~olc. por tra- ~u~t<..s org~flI~açoes <!as outras I?roçuram os m~smos objetivos nào ha\len~Q um rr 

,Mas~ apesar de tudo, amda dlçao e por fmalldade. o povo Gllldadeg da ~ ederaçao. finars. contrario, nuo se 


d,est:t vez n crise .. irTl~mpeu, .a- p~ulistu se c0!1du~ dentro, da ps ele~entos dirigentes de . ~ào Vemos moliV'o'F de dia- ficar tão cedo esse uso ou 
• 	 'tmgmdo pfoporeoes llnprcvls- lei e do respelto as uuto.nda.. ).,tll1as vao entrando em aeM· sldlO. onde ha os mesmos tes auuso. 
UtS e impontio a todos quan· des. hoje mais do que nunca, do. num periodo de confrater- ideais e não hn, nu realidade Faz-se mister 
tos rt;p~:$ent~m .uma tHircc~a após a quéda, da. ?Iig,arquía !1i~aç:.io, que f"~ auspi~ioso e que r~7.ões •fort~s para divergen~ 
'Cia OplntaO publica. oS mms nefasta q~e o Infehcltava. tra 'por -certo consol,l~ar ainda Cl~S. Nat.l d~, portant~, o pú~ 
grayes de\~cres. E se nos. que aC0!llJlanha- mais (lS forças I)ohttcas que bhco mUlta ImportanclU a CI!r

mos por dever de OfiCIO. to- prestigiam o Govêrno Provi· tos boatos, a comentarios e ar* Para Isto seria ne.,,"ssur·io I 
O primeiro desses t: o de das as palpitaçties da alnm sario.· ligos e publicações tendencío- convencionar-se o 


temb.rur ao em!ue~te c~cie do ~tU1íst.:'l e todas as manifest!t- O momento bral!.:Heiro exige sas. ~ n,!Jandono da formula 

Go;r.crno Provlson~,quao gra~ çues do "" pensamento de Sao uma completa harmonização A verda:I!! (~ que todas as tuo, ,nos programas 

\'e t~ a responsalllhdade que Pau10. nuo enxergamos nuvem dos homens c correntes que !?rç~s i}obttcns apoiam., como c cUJ~. emprego 

ora pe~a sobre os seU$ omlm~. alguma. nem uo perto nem aO conlribufram (Jura a vitória li. lU dissemos, o sr. Getuho Var- pe~mltIfI? ~m casos 

nest~ Instant~ em (Iue e~ti~o l?nge~ que ameac,e desô':.dem, bera!. para ti deposição do sr. gas e que, portanto, o Chefe nalS, ranSSlffiOS sernfue. 

em jogo 05 mteresses. v~taJs ~. p~orque. na realidade. nao ha \Vashington Luis e para a us- do Govern!> Pravisorio tcm to· O estado de progresso atual 

de São Paulo, ~ q~te dlzp.r. razoes p~m, ten,~r esse ma~ Cl'nsão ao potler do sr, Getu- do o ,prestigio 'para conduzir a que já atingImos, mio 
(0 

~e um do~ l~aI~. t?~portantes .l?e mais .u mms: ~s .!nnçoes Tio \Targas. ~;- ~als i>~ra. a n!}fIna1iza' mite por mais tempo

Estado~ dt\, 1eder,lç.to. . nit,damente se ~hstmouem e O R' C, d S ," ç;;o ~onstttuclOnal, e reorga~ esse arcaico sistema de 


PrecIso t' atender li Ulmt CIT~ separam por SI mesmas: - . I 10 :J!'.m e do ui esta llizaçao administrativa contnn« tur·lr fruto de engenhosa teo 

eU!lstnnda relc\'antissinul, qual qU,andfl. n~esmo fundados. re- ~nl(.o, eCci:cfso e PG~ont.o a pres- do ,c~m a simpatia dn ~pjnhio ria <d~ secuJo passado. * 


seja a de que as suprem~s celOS CXI!:Hlssem nesse sentido, t.~r ,1.0 e e do .overno Pro- a solIdariedade de seus coes-- Consideremos ainda uma ra 

itsplraçtl!!s p~ulistus tr~duzem. ,I tarefí~ ~a segur~l~ça pllblica ':Isono, todo o apOlO neces~a- tadpanos, a dedícaçào de to.. zão ponderavel que bem ~on: 

er;t~ ~eu~ ~tSI)etos ~~oral::-; : ~a~ cOIl~p.~ttrJa aos mIlltar:-s.. se~ n~1 p:r;;l~deate~e ~~~~~b!~Cd~ dos'·q~e, fize~am a campanha traria a ado.ção das partidas
terJ.tus~ a tendenem. undntme prejUlzo. antes. em harmOntd _ q,. da Aliança Liberai e de todos formuhdas dessa m·lneira 
de uma brt.ande população la· 601n fi poder civn~ ao qual, por m~v~f!lemo ~e,,:olur.IOm:lf10e da que fizeram a RevoluçtlO. D' ti

t 
t bT\ (. . 


boriosa. que quer O.seu pro- natureza~ deve caber o govêr~ opuuao braSIleira. ,. ~ô podemos, portanto, con~ oeu I~;~;~S eon ar~sl:n~;J:::'t; 

gresso e a sua glOria dentro no do Estado. Podemos, portanto, confiar ha~ na crescente nornHl1i7.a~·ão P d' ti P r . 

da g.loria e do bem estar do . na serepida~e de julgamento da ~da ~dministnltivH e Ún;n" ~iWdad~~~ íi:r~erD~~Ti~ etiI~:!; 

BraSIl. Cabe-nos, {lorem. a (}lmg~~ do sr.hetuhoVnrga~quecom cei~daUnião,do EsUldocdos I,. I t d"d .. t ,~


ção de exammar com a maXI- o seu senso de realidades, sua municipios e na oportuna re~ ega, cen ro a a minIS raçao, 

,Inumeras ~ inçq~i\l()cas t(>m ma serenidade a situação em fina pe.rcevção das coisas,... seu organização constitucional e H~ bem no n:ais u

'SIdo as mamfestaçoes do povo que nos achamos. conheCimento dos nomens, irá opHtica. creditado 

de S. Paulo; - de reclama, N.l0 nos anima preconceito ensino do país, no 


'<Iuando menos, o direito de algum, Não nos inspira qual- Joa·, Ue,es e 1oC!lSD Hera •• Brasileiro de C~il;:'~:~~;~~,_~: 
ser ouvido na escolha de. seus quer intenção lacciosa. Temos n·... ." allll Capital ra 

, acuidade de a~ em mira, só C SÔ~ os interes- M .. 'C d' . 	 conFerencias 
do p~n5arnento s~s gerais de S. Paulo •. confun- I11rlC11 I~ 1St 'I~D "rt_ Teíntstode~s C~v~Jcan .. 

, c<Jllahzadoras e d.dos com os do Brastl. ' ,ti, pklcura..~or ·da ComIssao 'de 

. orientndoras da oflinião llúbH- Admitámos, pois, a hipotese, Refermdo-se ao .,novo. titular Cdrreisãot di~ttibuiu à tmpren
'(:;:t. () nome de muitos e muI- para nõs de todo em tooo im. da pasta da Justlça, dIss.e ?- sa~a.', segaio.te~'nota: " 

tos paulistás ilustres, capazes possivel de verjfictl ....se\ oa ne- um red(l~or do «Globo», otn- q «Jornal .do. Brasil» pubU.. 

de fazer vingar a ohra rege- cessidnde de um militar ü tes- uuno gaucho:, . cou ter eu dito que o ~r. Ber- definitiva. 

neradora da Revolução. con- tu do gov('rno de São Paulo. "O sr. Maurlclo Cardoso {~ .0 g~mini não falara m.tis na pu· Duas correntes se forma
du7,Índo o::;. destinos do ESUldo~ Contrariemos par momentos, homem. tulhado. para condUZIr bhcação do ,relatorio dus ~in· ram desde logo - os d.iario- H lista dos 


Pretensâo ju!;.tn. honesta. atmvf:s dessa suposiçito, a pro- os ~Iestmos pohtu::os da Revo- d~can<;ias de sua administra' clasla."i e os diariolatras" es.. julgam. não conseguir 
silUples renexo da propria di~ prfa reaUdade~ que aos nossos luçao, n~ste. gmve momento~ çao depois de ter tido das lUe5~ tes os defensores daquele Ii~ cher esse livro aa suas 
gnidade ci\rica é essa. que olhos reveja, pal)lavel é irre- Tudo o mdlcava 310 posto: o mas conhecimento. vro. correntes essns constitui.. dades contaveis. mormenté 
bt:11l se coaduna com as pro' cusnvel. uma situação de Of- !aJ~n.i>~ a excepcIOnal cul!u!a O que se me atriuuc não é das de elementos os mais dis. nessa questão de pontualitta.. 
Hwssas feitas <I todo o povo dem e de paz, lundu:::a, n probIdade. a Vi.sao exato por div.."rsos motivos: tintos nO conhecimento da de 'da escrituração. aHás um~ 
hrasileiro pelos chefes rcvolll· Aínda assim, ousâmos ape~ serena do~ . homen~ e dos ia· primeiro, por<1,ue não sei se o ciencía da contabilidade. nos das condiçfies impostas pelo 
donarios. com as promcssas~ lar para o patriotismo do dT. t?S, o, espmto apazIguaf10r e a sr~ Be.rgi}mjQl;~~ conheci- parecendo entretanto~ tjue Codigo, ' 
isto t!, dc dar ao povo a dcvi~ Getulio Vargas, afim de que smccrldade ~e . quem formou} mento do resmtnno das sindi- com a primeira está a maio- ;" ;
da intcrferencia na direção de consulte as correntes tie opí- ~es.de as pnmclras_ ho!p.s. nas candas, e acredito que não o ria. Mas ter\lO eles razao? 

desUnos, nião, 110 Estado, antes de pre- hl.o1ra~ da RevoluçaC!,. fodo o te_oha ti,do; segundo, lJOrque A mai~ iInpor~anu: razão 

correntes revoluciona- dpítar a escolha deste ou da.. RlO Grande se ~,:e com or- nao me Interessa saber () que sohre a tnconvemenCla desse 


rias e liberais do EstadQ hade ql.lcle nome. gulho no sr·:\laufl~lo Cardoso, sucedeu l após a entrega do ____________________-,--'-: 
d<ido, pois~ quando m.ais Os mesmos nomes que as que eu vatrctno. ~e~a.o plasmaw tr.abalho da Comissão aO mi· 
seja. o direito de opinar. correntes revolucionarias c li- dor d~ ordem ]undlCa da rc· mSlro da JU$t>ça; terceiro. pari As declarações do 

_ berais pudessem indicar im- VOhH:HO de Outubro.» que, a noticia dil a entender 

E,opinando, essas correntes postos que fossem por ';stra- o Dias] O" que tenho algum caso pessoal tomo Carlos ao 


diriíQ dO honrado chefe da Na~ nh'ls. viriam chocar~se contra :Mena B~r com o sr. Bergamíni. o que da Tarde" de 
'Çuo que o SubStl.UtO do dr. o sentimentO' dos milhões de ~~ ~lifYuel não é verda·Je. .. 
Laudo de Camargo. nfio pode hubJtar:ttes de S: Paulo. Costa, e, dentre os'qu"e ~om Cumpri o meu. dever, ~ es" HorIZonte 
deixar d~ se;. um filho deste Partmdo, porem: dessas cor- as forças revolucionanas vie.. te. uma ve~ term!.nado. fOi pa
Est~~do c Ct\ lL refl.tes, outro. al,!lbJent~ .os cer- ram a S. Paulo e aqui se fIxa- ra .~ r61 d"iS (OIS,~ p~ssadas. O ex- re.ldenle de Mina•••I".ma que

~ct~ lIa..nem I'ode haver~ cana na nllss~o pacl!Jcadora ram, () coronel !\<lcndonça Li· E preCISO (IU~ ~It.lbe~os <O seI: ponto de vista é IntelraJD.ente 
opmlOes dry;rgc?tes sobre es" de. 9~e fossem ln~umhl~o~. ma, para Só citar alguns, têm com casos pessoaIs c ,encare- O OtUO ao explanOdo pelo~Joma-
t~ ponto. NdO .IUl. llem pod;- lr'lta~s~ de ~lmd merltdd de dado provas mequivocas de mos esses aSE:tn~OS t.~m um p...ta que co.m. éle COD.VeraOU 
haver. paulista que. em Sd !!mergencla. ~1tad,a por altos que sabem colocar os interes- pouco de elev.:lçao. Nua cos
eoncmncl<;t, pe,nse e sustente mte~('sses naCiOnaiS'! POlS bem: ses da Na 'ào aCIma dos ro- tu~o atasslllhur a honra .aihelu --- 
'o contrano. E S. Paulo ~m -sejam esse.s mtercsses con.. »nos. POlSbem. todos eIes,~ão ~ 8;lJlda ,!l1cnos com sIt.nPlesl O Jornal, de omem, publfca o lIegtdnte 
peso que p,ensa por e~t;l for- sultados aqm mesmo e, res~ temos a menor d(lvida ouvi- IDsmuaçoes. E aquI; IpaJs do que recebetl dq sr. Antonio Oarlos: 
ma e que Ja o rez 5el.l~lr, •alto pondam O que responderem, dos, que sejam. pelo. d~. Ge- q}lC: nunca! d!ldn n mmha po· "Confirmando tl.eelarações·que fü ao «'E~ru:lo 
~ ?om som~ em OcaSIUO Iden- a~at;~os o honrado chefe da tulio Vargas, hão de ser os Slçau ~e smdlCante:, ,nas':, ont~ pela manha, ap~~. tive CI)~to
,fica. a, esta, . Naç~lO. primeiros a confirmar noSSO Por IS$O peço seja expl~ca~ tremsta. ti. mim atrilíltida pelo Dt.UTio da Tarde, 
, Clvd e pauhs~a, capaz ,de Nó,s, den;ro ~o nosso pout? ponto de vista, ou seja, esta !.li! de l:01,a vez lW.~ t()da:-. a rOflf) t~r?ar 
encá:na,r .0 senti~ent{) d.e seu de \lIsta, ntlo~ lulga~l1,?~ pOSs.l.~ dupla e irrefrugavel verdade: mlOha atitude no caSo. ).< reUt<!..a. • 
povo~ CIvil e pauhsla, CUJO no- vel a so!uçao definitiva do _ primeiro" (lue S. Paulo. aspi- ,. , teruzm Já tOt.· 
me 8. Pau10 aponte. entre caso pauhsta mediante a es... ra com direJto a um govcr- 11. - d I'd I'h I cluido peta tnverackl.ade desse daeuml?uto quantos lhe hu... 
muitos, e muítos. _ colh~ de um lI)i)ítar, pois as ".idor civil e paulista, escolhi- N oraçuo O I er I ~ra jam lido () titulo e q~all!os conheç~m opiniles que já

Aqmlo que. S. Paulo nuo funçoes d(.s mlhtares~ nobres do de acurdo Com as correntes e.r:peruU sobre 0$ vartOs asmntos alt abordado$. 
c~ncebe, a,!udo ,que ,? Paulo dentre as, mais nobres, são de opinião no Estado'· segun. H.epublicll eSlampará 0< titulo" 6 suh,tiln/"" I:om //'" Q "Clar;" tlq Tard,,~ 
nao .tolera c a :'Iolaç..~o desse outras que nào as da gover- do, que se preciso fôr: por mo- aman.hã, na integrá, a lranNtnHJlW, a public:açaf), {!Qtdirmtu!t pf).r ..~i. só. i1J1ptic~ta-. 
deseJ?, por9u~ l' l~·.gltt~Ot p~r~ m~nça. . • tiVO& que todos ignoram, no~ o"ração que o dr. João mt!f~l(J".. {jlW $(! trata fle pu.ra farumua, 'v!samtIJ sucesso JQr~ 
que ê de dtreltH :-.CU. E mUlto Longe de nós. entretanto, o mear~se transitoriamente em- N d naltSiu;u. 
menos concelJ.c. muitO' m~nos pensa~ento de dimjn~ir~. seja bora~ um mUitar, S. Paul~ tam~ 6'1!BS a Fontoura pro Mi.lmflH opinii;e& s ,bre os (ptnas Thl1~ rf!lerl~()s cons-. 
tolera, que seJa t}t1Cm for o como for~ n va~or patnobco e uem deseja com igU'll direito (/!'NU á sua chegada na (am., em. fluasi todos os pontos do domimo pu.blwo1 'nota.. 
!!sc~lhído. v~nha a se~lo á sua o .cSI!irito de bravura. de s~.. ser ouvido.1 ~ 'Capital da Republica, sobre a Constituinte. eu. já a respeito. reafirmei. 
mt('IT"a r~vd!il, cf!1l10 ~csu!tn. Crl~CIO me5~o, d~. nosso~ ofl* Temos fé e confiança no pu- em 'resposta ás sauda- ama recente ao dr. Jotlo Neves minha l~teira so
da d~ n:l!!rn'nçncs Illtcuu- Clms.. N? meIO mIlItar eXistem tríotismo do dr. Getulio Var- pões que lhe dirigiram 1nento promovzdo pelo
mente (!~Hranhas. entre quem, nomes Ilustres que~ como sol~ gas Aguardemos pOIS "ua Y Ad l' B ~ fJ oriOSO Rio Grande do Su.l.....1\lotarel ainda q(le sobre qua~
em S. Paulo, j<"tmais teve e dados e Como cidadãos. mere' deêisão com a ma'io! tr~n' ui- os srs. % ergam't· si lod.o.... os pontos referidos pelo jornalfsla num modo de 
nfto t~m raizes de qunlqucr c~m. nOS~a admiração cntu- lidade. q n~, Pires Rebelo e Fran- pen.sar é 'intoiramente oposto daquele que. erradamente.. 
CSl)('cIC, slUstlca, (Do 'IDJario Nacional") C'lSCO Morato. ele me atrifntlu. Ala, Sds. - (a.) Amoldo wloL 
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2 	 REPUBL1CA-Florlanopolls terça-feira'w8 dedezembro, de 1931 • 
Os srs. Osyaldo Iranhaé látisl.a lltZar~D COR-I Notas CatoJjcas IPa'rllado LI"beral CaAla'rl"nense'

lerencl8ram com Dsr. ASSIS Brasil' I -- I------------------:::=...-=..:::..:.:;:::..;.:::.::..:.::.=..::, 	 Festa de Nossa Senhora da 
no noticiario do Correio da Manhã de 6 do Concei,...,ão no distrito de Esteve~eunido ontem á noite o diretorio cen

correu/e: T _ ,~ trai do Partido. 
. 03 srs. Osvaldo Aranha e Batlsta.Luzardo 8- .Joao Pessoa Jolnvlle 
mllnbec!'ram, ontem, na residencia do ',a,r. Assis . A' vista das eleições I'ealislldas em Bananal nl)

Erllsil. Eram me'lOS de 7 horas. Entraram, logo a Festa de N_ S. da Cano 0" romeiros cantaram duo dIa 21 de agosto. em Hansa, no dia 13 setemhro. 

conferenciar com o sr. Assis Brasil, que Já os es· oeiQão, no distrito de rMte 11 mi..... Terminado o em Pedreira, no dia 30 de _setemtJN, em Jarag'uá

perava tendo a palescra durado mais df< duas horas. João PessOa ato :"ligloso, foi servida re· no dia 18 de outubro e aZ<> de novembro em Join

Co~versaraill, ao que soubemos • ..sobre a situa· Rcn[za·se hoje, no distrito fe~:~íd~o ~;te~.Poes~:,::m~ a vile foi~recon~ecido O seguinle direturio muniCipal: 

ção politica. creada pela conferencia de Cacboei- de Joio Pessoa (Estreito)," romaria IÍ AngeUna nal po. Max Colm, Rodol!o Schlemm. dI', Placido 

ra e bem assim trncaram idéas. sobre as provi- !esta em louvor de N. li.•8 de ser pro.segulda. A chuva Olymplo de Oliveira. dI'. Carlos Gomes de Oliveira, 

denci~ .governamentais no tocante á marcha dos COJC!IÇ:oá 9 h 'i continuava cada vez mais a· J!>aqulm Wolf, dr, Placido Gomes de Oliveira, Ari~

acontecimento~ desenr.adeadoa pela iniclath'a do .ol:n~e~óm sserm:~a:ó :v!~~ meaçadora. Impedindo aos tldes Fontoura Rego. dr, João Acacio Gomes. 08
Rio Grande do Sul. g.lh... A', 16 boro•. sairá li ~::::,~loS o acesso li subidas wllldo Mayquardt. Roberto Scbmidlin e Scrgio Eloy 


Es~a (l('nferencia foi determinada por estar o pr. olssão da milagrosa 1008-' • de F. Vieira. 

sr. ASFis Brasil de malas prontas para seguir pa- gem. o. N~elro•• CIentes do a· Blulnenau 

ra O sul e com o fim de poder ele inteirar os chp. A comi.saoorganlndor .. da nlversarlO do .ev. padre NI· Enoruzilhada 

'd' tld F d C h lesta. pede por nOSsl) mler· colau que, por uma leli. co· Sob a presidencia do 8r Jacob S"hmlt presi
les dos OIS par 08 e o general lores a nn a medio ao comercio daquela lncldencls passava naquele d t d di t i i··1 ". 
da verdadeira slluaçao do país. localidade o fecham.nto da. dia. resolverem lIomenagea.lo. en e o le 01' o mun CIpa. e co~ a pt'esen.ça do~ 


Sabemos que. e!J\ tOdos us problemas aborda- sUns porUis para o maior rc· Incorporados foram IÍ sua 81'S. ~uge~lo Conti. José Rlgo. Germano Oadotti, 

dos bouve perfeita unidade de vistas. alce da súlenldade. residencla e por delegaçilq do dlrl'torlo distrital de R~deio, Reynalrlo Fraygang 


• 	 .'. prn~i~sno percorrerá as doe presentes. falou o sr. dr. e Oscar W.Bremer.do deTlmbo. e de Alfredo Blaese 
ruas do Itín"r~IO costumado. ~t~:r.,;):::"3~;. ~:t~Il~~:ee ~: d? dI! Indll?,al. realisou· se . duming'l a eleição dI}


1]D').a nota da Secretaria c a d N S d poder da fé que ali 0'. levou dlretorio distrilal de Encruzllbacla.

' P"'" oro~o:::oe1Qã;;' • a Enalteceu 8 ação do digno e Foram eleitos OS Rrs. Celeste Felippe, Felldod O • R. 1~". Na Igreja de N. S. da Con. eslor_çado sacerdote na sua Salvador, Gustavo Flori,anl. José Depin, Alfredo 

celcao, li Praça 17 de novem. ml••ao de gulelro das filmas. CarUnl. Sabino Uber e LUIZ Ropelattl}.
Rio, 7 (Republica)-O JORNAL publica o se- bro. continuam muito concor· O rev. padre Nlcolau agr.". Esses correllgionarios escolheram" para seus 

guinle: rlda. a_s nOVenas. Havera. ho· deceu aquela demonstraç..o suplentes respetivamente: Luiz BuzsrelJo Primo. 
kecebemos da Secretaria do Partido ~epubli- j~AáS i h~ras, mis.a ~ommu ~~:Xi:BÇ':io:l::~~~~:~ 'li-t Attillo Nazato. Ernesto Boldman Orpste~ Gadottí ' 

cano Mineiro o comunicado abaixo: :0 ~x~e:.asr. ;'~~ebl':~~\~tencla rianopoli.. naquela de::'on~: Serafim Greter. Rodolfo Conte e' Leandl'~ Pllterno: 
.0 P. R. ~f.. c0!ll a pres<)n~a de to.dos os mem- No 2. hol'lls. após li nove- tração de té. e de religião. . -Todos os distritos de Blumenall estilo com os 

'bros do seu dlretC'rlQ, tem reahsado diversas ses· na, lar·se-á " coroação da !'orsm ofereCIdos finos doces drretorios definitivos eleitos e emp!Jssl.1dos 
soos para estudar a situação mineira,. J.lã,o, .tendo. Imagem. _ I' e ll~~~orn:t!~~re~~~!es.. Dentro. em . breve _será marcad'o dia para a 
até agora. os seus -trabalhos caracter dlflnltl~o, ra- guidoB vivas a'S SanUd':[ eleição do dlretorlo mUfilClpal.
~ão pela qUIII não f~i dístribuid.a nota especial á R0lT1aâi::,~o::i';:'6Iicos, o Papa. li •. exa: o sr. a ..;. ~A~POS NOVOS . .. 
Imprensa, pela commlssão Executiva. Numerosos ~atólicos desta' celllepo Metropolitano. ..os Sob a presldenCla do coronel Ansllhano Ra-

Verificando se, todavia, estreita coeslio e grax:.- capital realizaram ante.on. catoUcos de S. Pedro. mos. delegado do diretorio central. realisou-se do
dE' solidariedade que barmonisam os pontos li" vis· tem, a sna projetada peregri- I',os p~e.eg:e. cantarQm os minga em Campos Novos a eleiçã,o para fi direto-

ta dos membros do Diretorio na focalização dos nação com destmo a Angeli. _lD0'b a oces. e uere· rio municipal. 
problemas ·discutidos. 	 In&, onde iam cultuar N_ S. de, mos eus. 

T I • hã' f id á' b I Lourdes. I O dr. Ramos saudou o sr. D P . (R P 	 . . a ~ez aman seja Ofnec o Imprensa o e- A's" horas da manhã. par· Alvaro Boozon pelos seus ,e er!Ílzes. lo da. edras). recebeu o presl
tim ofICIa\.. tiram em cinco auto.vnlbus e dedicados esforços organi. dente do dlretorlo central os seglltnte~ telegramllS; 


um caminhão. conduzindo zando a romaria, merecendo Assinatura livro 235 maioria abs'lluta devido 


E logios ""'o c-terventor grupo de Filha. de Maria. de por Isso louvores gerais. O mau tempo votaram 110 vosso nome vlvado entu· 

.... ... 	 outras 8Ilaociaçôes católicas. homenageado ..gradeceu em siasmo.,-Florindo Pi'res. 

de Sé'\Dta Catarina A peear do nevoeiro. que elQ~uente palavras. exalçan-, O· d' t . I 1 i 1I .. 	 prenunciava chuvas...s ro- do O pQ,det da religião cato. rg!lmzamos Ire orlo oca ass uaram .v:ros 
RiU. 7 (Republzea)-A imprensa d~sta Capital melros, cheios de lé, pross.- IIca. 235 deVido mau tempo votaram II~ reJna~~tnsla~

e!ogia o ato do interventor federal em Santa Cata- guir~m Viagem. Ao cbega!'em l ji:m seguida. o. tomelros lo- m!> nossos companhpiros remeterei ata.-hdencuy, 
nna suspendendo a censura á imprensa, ao é.&trlto. ~ol1o P.aslla. mu- ram despedi..... da IgreJ'8 de R~bei1'().• 	 meros religIosos queriam 10' • ___________•__________ 

corporar se IÍ romaria dAi.';' Pedro, rezando orações e o dr. Mauricio Cardoso xando de lazel·o por faita de cantsDdo Itlnol lacrO$. A sl-ndic..... 'I:-al'a-o d,a',5
Jogares. ' I Eram l~,~O horas qU8l1do CI.U.L.- y"

partirá sexta-feJ.J:a Enfrentando sempre Íl Mil' delXllram ~. Pedro com de.· I ' ti' b 111 d' 
Rio. 7 (Republica)-Um telegrama de Porto A n, os romeiros coatinllaram tlnb 8 eS,ta C8pital.ond\l oha- C asses a a a oras, 

a rota. por en~ cantleós sa- g..ram com feliz vlllgem. • . . ' _legre inlorma que o dr. Mauricio Cardoso viajará de eros. Eram nove àoras quao.! Os romeil'Oll forem O. se- N~ sede. da Umã(;> dos Estivadores de Flo.rlaavião, para aqui. sexta· feira proxima. do chegaram R São Pedro de' gulntes: Alv..,,, Malra e ara. nopobs realizou-se sabado á noite. sob a presiden· 

Alcsntara. ,dr, José Batista Rosa. Orlan· eia do dr. Agripino Nazaretb. delegado do i\Iinis


A chuva. cada vez mais do Slmas e sra .• ,drs. Jorge terio 4(;> Trabalho.·a primeira reunião dos traba

fárie, prejUdiCOU multo R eS' Laroqu6 e Oscar RalllOB. Age· Ihadores desta Capital para a sua silldicaliza"ão
trada de rodagem, dlflcultao- nor Pereira li sra.. Alvaro O d A i' oh á YCo:anlssão de do a •• im o trafego do. auto. Bonzon e.'.... laaeio Lope. r. gr pmo e{l:ou quela séde acompa.,., I &. onihus. 	 !" sra.• rarmaceut!co Antonio nhado dos sra. Nerval Silva, consultor técnico da 

• 

c orre çc::aO Recebidos com todo o ca·d·Acampora e sra., Bruno F. R. dos Trabalhalior<!s do Paraná. Antonio Pen
Na reunião de sabado ultimo a comissão to- rin!," pel~ população, os ro· Spoganitz, Odilon Trindade, na[orte de Souza. delegado geral e Nelson Macua

mou conhecimento dos seguI'ntes proceàsos '. melros dmgjrlllIl·se para _a Jollo Zomer, Maria Batista do secretario geral da ,F. C. dos Trabalbadores de ' 
o Igreja de S. Pedro. o mal. Rodrigues. senhorinhas Nair S· C t ri J ã B d ' 

Processo n. 395-Da Comissão de Sindlcancias belo templo do nosso Ilstado,<Uarques, Yolanda Tolentlno anta a a .na. o o ernar o! pre~ldente da U. 

do Estado de Santa Catarina, referente ao dr. Au- peia grsndiosidade do seU e ~Ial'ia Saoford. Estevllo O. E, e varlos membros da diretoria. 

gusto Cesar da Veiga., Decisão-Remeter ao Tri- estilo arqnlletonlco, li seme· Cordeiro e sra~ Tereza Sche· O ilustre representante do Ministert'l do Tral}a

bunal do Estado para exercer a correição. IbaDça da Basílica de S. ley, ~atrlclo Alencar e ~ra., lho expôs á assisteneia as vantagens da sindica-


Processo 197-Do Estado de Santa Catarina. P"8!o. católicos de Floriano.' !;1';::,~'fI:r.;.~~~aÍl~~fo~ntFa~~ li~açã~., tendo o s~. Nerval Silva ex~licado alguns

referente ao comandante Lopes Vieira. Decisão- polis ali entraram cantando o naniel Falaeo. Biase Fara' dISpOSItiVOS da lei que rege a m.atarla. . 
Arquivar. Hino da Diocese. ' "co. Humberto Nappi. Carlos A U, O. E. adotou logo as leIS da smdicallza

EncaD!.lnbalnemo de processos °rev. padre Nlcolau Chaan J,ebmkblm. Rodollo :;ilva. ção, 

N!'I mesma reunião os corregedores determina· vigario local.mlnistrou·lhes" Manoel CorreR e oul~(... Tendo o operarioJoão dos Passos Xavier pe

ram a Procuradoria fazer uma correição geral in, .mro.unMo.;- Apó. um,,' Em automovel segUiram os dido alguns esclarecimentos sobre a lei de férias
ligeIra refeIção aos eomun-. romeiros capitão Rodo!!o For· d t tA' - N ' I d d 


eXistentes na Secretaria, dando-Ibes o destino con- Reil'. celebrou li missa e... ' -Está prOjetada para 3 de FOI em seguida aclamada a segumte diretoria 

dependente de outras forma i a tS nos processos gante.. o r~v. padre João, miga e José Brlolo Gullhon. eu-os .pron amen e o sr. grlpmo i ~zaretb: . 

-veníente, de acordo com as diretrizes que traçou. lando a igreja literalmente Janeiro a romaria a gruta de provisorla do sindicato dos tl'abalbadore~ de • 
A' tarde, o procur.ador especial deu deseUlpe- repleta. ')!I. S, de LOu!des. em. Auge' construção civil: Presidente, Orlando f>'errari;

nho a essa incumbencia, passando a vista sobre ,Ao Evan~elb~! o rev. p~,dre IIna. que lolmterromplda, em vice. Luis Toneli; secretario geral, Paulo 

inumer?s processos e dando·lhes destino, segundo ~:~~~"a~ pNle.lU magOl!lca ~ú~et'!'~p~~ Alcantara. paIo :'lanjolo; I' secreta1'io. ~lal'cos_ "dri~no Gon
este crlterJO: 'lalves; 2' secretario. Jose .\larla MarÍllls; I te· 


Processos rllÍativos a crimes eleitorais que soureiro. Manoel Jobel; 2 tesoureiro, Casemirô Kls· 

importem na responsabilid&de funcioDld de escri- A le"1 el't I IEscola S . .Jose chicki; delegado geral, João dos Passos Xavier;

vães. julses. etc.•-remetf>r aos ~ri~uDllis dos Esta.- 11 , .11 ora Para assistirmos a a- delegado auxil!ar •. Carlos Truppel ..Conselho Fise.al:, 

<!os. para que procedam li cúrrel'lao <: responsab,l' ,5abemo~,dlz o COl'rew berturada exposição dos Waldell!ar 1Ion!{mlhot. João. F. Oliveira. JoaquIm

hzem: se fôr o caso, os acusado!! na forma das leiS ua Man/lu do RIO, que trabalbos dos alunos da Femanues. e Uh~sell Tolentmo. . 

em vIgor. .... a Il!l eleItoral estará con· Escola São José. que se HOJe á nC.>lte. ás ~? boras, na sede da Unilio 


~I-I':r!lcessos !l0r "rimes eleitorais, com VIU- eimda e prolliulgada realiza boje ás li boras, dos Traba!badores. l\!aPlt!ll!0s e Terrestres. reuueIr!
lencllls flslca~. praticadas por delegados e outras por todo o mes de recebemos convite do SI' se. a convite do dI', Agrlpmo Nazareth, os grart· 
autoridades policiais-remeteI' á ju~tiça. comum. jantllro do ano vin· revo. Frei Evaristo Scbür: co,s de .Florlanopolls, para a organização do respe-' 

lI!--:Processos por fraudes eleitorais-remeter douro. Dessa fórma, mann, diretor daquela es- ctivo SIndicato. 

ao arquIvo. já em fevereiro poderá cola 


lV;-Processos referentesâilrestação de contas ser iniciadO o alistamen- A 'exposiçãO estará a- O sr. Antonio Carlos 

de nubtares n,? tocante a re<:eblm~nto de dinheiros to~ que se prolongará por berta até o dia 10. 
durante o mOVImento revolumonarlO-remeter á co- seIS meses. na conformi- _ desD').ente 
mis~ão e8p~eial de si!ldicancia d~ Ministerio da dade d(;> projeto em estu- Tesouro do Estado Rio. 7 )Republica) VI dI'. Antonio Carlos des
G~erra, envJando depOIS. o rElspectlvo processo ao dos. í:'J ..; Arrecadação e!etu&da pela mintlu a entrevista que lhe foi atribuida por um 
Tnbunal de Contas. Assim sendo, a reunião Sub-Diretoria de Rendas, no jornal de Belo Horizonte e reafirmou a sua' inteira 

-Process~s co~tra juisas e escrivães em ge- da Constituinte. em sua dia 7 do corrente mês: Rulidariedade com o Rio Grande do Sul, no mo vi
ral-·remeter.a justi.ça comum, para proceder na marcha normal, dar-se·á Do Estado 14:832:6634 mento em prol da Constituinte. hlpotecand!l os seus. 
IÓr01l1jlas leiS em vigor. em setembro ou ontubro. fundo Escolar 5895300 aplausos á ação do sr. João Neves. . 

• 
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i• GOV 
Decreton. 

COllsolida c allera a legfs. nl~aç&o, medlanlc cootrato 

lafão sobre terras e colam.. tlavrado de acôrdo eom-88 

za{'fio. -ses gerala que fore.u 


O General Ptolomeu de Af!I;la .cidu D" regulamento, 

Brasil Intervent"r Federal nO dores do Estado que

Estad~ de SlUIta Catarlua, dlvidu l88ol'118s ou por 


no uso d&ll8U88 atribuições, ver, alé esta data, no 

DECRETA: ro do Estado. 


Art. 5 - As terra. 

CAPITULO I. tas que não forem .~~~~!d;~:I~:f1~~~~r9:~~(I":}~~6


Terl'Ítorio d., Estado para uso I 	 AYI.t..·.d"" I 
Arl l' - O territorlo do s:raEa':a~o ou 


Estado de Santo •Catarina é oerilo 

e da antiga ProvIDcia de San- ço 

ta Catarina, com &11 a1~- lonizaQão, 

ções resultantes do aCurdo vimento da a(ll'iellllura,

~l.brado com o Estado do con8t1tulçAo reservas 

li"mllá em 20 de oulubro de InteroSlcm á climatologia 

1916e aprovado pelo decreto ao tegimen das agua8.

Iederal n. :1.301, de ~ d6 .g08- ArI. 6' ~ O sub·sólo e 

to de 1917. mlnús descobertas em terr.... 


do dominlo do Estado não po-
CAPITULO II derão ser allenaJo. e licarão Todos os possul- gulamento. 
Terras publicas sujeitos aO que estatulrem as dores de ~err"s medidas • de- Art. 22' -A medição e de-

2- S-, terr... pubU- leís sobre a materia. 11 bem: mOr<:lllda. ollcialmente, s1l0 marc8<)1l•• _das posses que cal-
Art. -.~) . I I do dasu. exploração. "brigad08aconservaraspicQ. rem em comisso serlioproces·

C&., do d~mlnlo. ex. u!:o ns Art. 7 _ A desobstrução., das divlserias abertase os mer- snda. administrativamente ti 
F,.tado deu~!lt loC~I"~e~ , pa. regularização ecanallzaçilo de i cos em seualugares primitivos, revelia do respectlvn 
q~e, eQns m!l( br. rios A Jagõas e o aproveita,! sob pena de multa. que Ines e as teorras hwadaB 
trlIDonlo, Ibe .I!cur~"ào P..rl mento das lorçao hirlrat:lieao, será Imposla pelo Inspetor lIe ,publica. ou vendidlU!, na 
tencend,o :ifl i'~~u~~. Esta: perlencentes ". Estado, ••rll..1 Terras e Colonlzaçll.o do dlo-: deste decreto, a criterlo do 
(,4 da ':âD dUÇBrasn d~ 24 regulamentados porleis csPe- ,trito em que se verificar li vernD, conforme melbor 
dos UnI 08 o >l e as ciais. infraçãa. 	 8osinteresseado 
de fevereiro de Ul'adas ao Art. a- _._ Os bens publlcos _ l Poragralo unloo. _. Terá 2:1. Uma vez 

que loram I?corpar acôrdo de uso oomllm ou de uso es· lugar a aplicação da multa o terreno por 1.
seu pntrlmoDlo pelotado do pccial que n110 mais Intcras' qUBndo o Inspetor tiver co- e pagos os respaeti
C,elebr:do c~gtdo ~IUbro de sem.aos fins para que lorll.m n~ecimenlo prop.lo da vos emolum~ntos, os sesmel· 

J ara0 em dOe pelO deere- destmados, serilo semprp vcu- cao deste artigo, ou ros ou posseIros,

1'11:' ~ ,,~rov\ 804 de 3 de didos "m hasla publica ou por 8 IlfOcedencia de Qes.o~.JQlell\ 

to e era .~; 7.' . concorrenci8. -:hua por terceiro, ato do Govêrnó, 
...gosto de,& 1 . Art. 9' E' e:qlressameute recarsa, sem eleito 8U8pen~ gados a tirar os seus 

CAPITULO !lI Iproibida e sujeita ás penas olvo, para o Diretor de Ter· definilivoa dentro do prazo 
T. rras ,1.",)11<105 da lei, qualquer invasão das ras " Colonização, dêste para seis meses a contar da data 

e . terras publicas. ". derrubadas o Secretario da Fazenda, Via- dI) despacho, sob pena de mul-
Art :{. - S1l0 terras dEVO· e queimas de SUas matas, a çuo_ Obras Publicas e Agrl· ta de um conto de réis .......... 

lut...:· extlação de madelr"s, .s cultura e deste para" Cllele (l:GOC$OOO).
L - As que nilo estiverem plantações e ediHeaçôes ou do Executivo e atadoaL Paragrll!o unleo. Nilo serão 

aplicadas emolgum 1180 publi. outros quaisquer atos posses· I v"lldas 11!1 tralll!ferencias de 
co federal, estadual ou muni- 50rl08, aioda que provisorlo.' CAPITULO VlI titul6das. 

1cipal. nem ocupadas por estr"- Paral!falo uoico. Logo, As terras do doml· 
<188 rlUIS "praças publlc.... que o IaspetOr de Terras e- Legitimaçdo de posses na fõrma do art. 

li - As que não forem de- Colonização tiver conbeci- n. 1.316, de 
aigoadas por lei para coostl- mento de alguma Invasilo de Arl. 17' _ Estão 1854, nu as 
tuirem reservas florestais, ai· terr88 em 53U distrito, levará loldtlmaçil.o: ollll'as 

deamentoa indlos ou para o falo ao conhecimento do I - As 	 ~:~~~~~~~~~~:.r:I;~~~t\~~i:~.~~~:~outros fins dede Interesse pU--Promotor PUblleo,quepromo· concessões do 'invernO.nar'A'" 

bllco. verá o d..spejo na fórma da ou sobras das 


Jll - As qu.. se .acbarem leI. não tendo sldo'-'~-Otiij"ínll""'1 


:~::::;lt~U~:~~:;e~:: CAPITULO V ~~~otlt~~ 1:::':0 
cursas em comisso por nh 	 medir e demarcar, 
terem sido legitimada., reva- Terros do domlnlo'par- cultivadas no tudo 

lidadas (lU adquiridas ~e con' Ucular - parte, com morada 

Iormidade com a legIslação Art. 10' SIio terras' do dos res~ectlvos 

anlt~ri~r·AS que não eativereDl dominio partiCUlar as áreás cuneess onari08 ou ~~r 

no domlnlo particular por ti- das "",!"es legitimada. e das 

tulo legitimo. sesmarlas *! ou ra8 . conces~ manS8S e 


V - As que se encontram sõo. do Governo e!'Dslderad"8 paeille•• com cultura efetiva 

em Imovels medidos e de- propriedades particulares, ou e morada habitual, havidas 

",areados de domlulo I!a~' revalidadas n"" termos da lei p"r ocupação primaria ou re. 

ticular, e dentro de se.u~ bmt· e s.lambro de glstradas segundo o regula
tes venbam a ser venflcadas mentobaixado com odecreton. 

como exc.s.o, Is(o 6, alem 1.318, de 30 de jauel1'o de 1854, 

<Ia área determinada e ee~l.. que se acbarem em poder do 

_qne o respectivo atulo do JItS primeiroocupante ou de seus 

in re confere como lell'lttmn Estado, ou por outr08 titu!os, sueessoreR. 

propriedade. . que ém face do direito .eJa~ III - As posses mansas mora a habitual, o 


VI - E 88 revertidas ao aplos a transferir. o domlmo pacificas, nas condiçõee pro- poderá

don:lnic do Estado na rórma dlréto ou o domlnlo utiL vistas nos nOs. I. II deste ar- desaas 

<lo art. 7 do deereto fede- Art.. 11' Os imov.ls de ligo que tenbam sido tranfe' çiio da 

ral n. 19.398, de 11 de novem- propnedade parllcular, bem rid... pelo primeiro ocupante url. 20. 


.bro de 1930. 	 c!,mo a, trall8lerencia e a ou seus sucessores ieglmos Art. 27. AS posses estabele- C8SOS, lIlI 9~V.,,_,~ .. wa.._._ 

dIvisão dos mesmos, em qual- a titulo de compra, doação, cidas depois da lei n. 173, de Ino paragralo 
. CAPITULO IV bl' quer hipotes., estilo sujeitos permuta ou dissolução de so- 30 de setembro de IW)5 m..s :12• 

.tquisiç4o de terras pu tcas 80 regislro no c.daatro ter- ciadade, sobre as quais te· anteriores ao auo de 1920. pu- Art. 36. As terras 
Art. 4' As terras publi- ri!orlal do Estado. oha,!, sido cobrados os res- derAo ser adquiridas por com- tas serlio sempre co:nc"di,l/UJ 

.ca. sómente poderll.o deslnle- - pectlvos Im pastos. pra ao Estado e com a área com onu• 
.grar-.e do patrlmonio do Es· CAPITULO VI IV - Asp08le8 transferidas estabelecida no arUgo :!t. I. co,riíora~lo. 
to.do a Ululo de: P -r escritoras particulares, Art. 28. Aqueles que se a-

I _ Compra. Dí.,"'imí11ação e verlficoção posteriores 80 alvará de 13 poderarem de terras devolu· 
i! - Aforamento. de terras de junho de 1009. anteriores tu do Estado a contar do aoo 

lU - Concessilo gratuita: ao reiulamento de 30 janel- de 1920 até a data do presen' 
a) para o serviço fede- Art. 12' Por toda parte ro de W54, cujo pagamento te decreto, poderAo comprar 

_ral de povoamento do .ólo onde houver incerteza nas de slza tenha lido lugar de-lo. loles que (ocupam com mo· 
catarlnalllle' d!vlsas enll'e terras do doml- pois do mencionado regula- rada bapltual e Ilultura efelI

b) par. a 'locAlizaçãO de in· DIO publico e do domlnlo par- manto. v'.•.em prejulzo dos dIreitos 
> dios domiciliados no Estado; tJeular, O: Estado. promoverá V - As posses havidas d(j terceiros. dispunstlvel IJtlra 

c) para a cultura raCIOnal gradualmente, 08 nee_arlos até a data deste decreto por Art 29. O. preços par. ti um.. .str..da, - povodQiio
de amoreiras. videiras, herva· trabalhos d~ verificação edl.- compra em hasta publica, por vênda das terras de que tra- porto d. embarque. 
mate ~ outros yegetals de va· erlminação, e assim tambem partllbsa em qulnbões boro· Iam os artigos ante,lor•••e- liL Conceder, em caso 
lar ir:uJustrial; proce~erá Sempl"6 que houver ditarios ou: em virtu1t de sen- rio fixadus pelo reguLlIIh~nt(). necêr;:idadet a tirada de 

d) pata ti formação de suspeita de invaslo da terras tença passada em Julgado. Ar!. 30. Os pn~$ciNR uH in- úesaproveaad88 e ü. 
patrlmonlo dos munlclplos; I'ubllcas por proprletanoscon' VI A. partes de pOSSOR, Irus08 u,enclonudus ",," al'U, doia•. precedendO " in 

e) para campos de demoDs finantes. nos casos dos numeros II a g08 U, ti 2S p~rderH.ú us VQn:- znçS,; dos t~rrenos (' das 
tracã!) agrlcolll.~ de monta; Paragrafo u~i~o. - Os tr!,,- V deste artigo. ttlgeus neles éstabe)eojdfl8 SL\ .reitorju.,~' 

fj por sentl'Uf,Hi. passada baJhos de verlflcaçflo e dlS- Art. 18' - Nos Casos de cão comprarem as terras do IV. I'1carem o suo-solo 
em 'ulgado; crimiaação serão 1!n.:c.edidos legittma9ão previstos no arU~ Estado, que UCUptun, dentl'o mi~t!-'; exhtenteagl por tegitimuçã.o nos ca~ de anun.cios por edlt~!S e ou~ go ~nterJOr, 08 posseiros ambo- do prazo que rôr determina· SUJCltQM ao esl:abolecidlo 
80. do art. 17 do presente de' tros UH"O. do publiCIdade, in- ra Isento. do pagamento do do no regul,m,p"lo. artigo 6. 
crel,,; clw:iv• avisos endereçado. valor das terras, esmo 8uJel- . CAPITULO IX V. Ficarem 

It) em l'"H;úlUpense~ aos her· indIvidualmente aos pruprie. tos ao pagamento das demais Venda de ~el'l'a8 e colonizáÇt1.o ncs ou 
<lelr08 de mililares mortos no torios d-: terras, sempre que taxas e emolumentos. Art: 31. As terra. do I!.tado pectiv . 
cum l'imentu do dever, em for posslvel. Art 19. - Todos os pl"oces- ainda devolutas e disponíveis terra ClrCUD 
aervfço do Estado, considera- . Ar!. !3' - O processo de ve· 80a de legltlmaçilo de terras serão conoedlda. sómente em "legislação em 
do l'elevunte. rlflcaçuo e dtacriminaçfib de serão precédu108 da indispen- Ilotes até 30 hectares, Da ZO~ que for adotada. 

IV _ Concessão p~ra colo-' que tratam os alUgos anterlo- savel publicidade para a COB na compreendida entre () Ii- Art. 37. A or~aUi8dçil. 
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4 ~EPUBLlCA-"'"'iorianopol!s terça-feira 8 de dezembr, ~d::e...:I.:..93::.:1::.-__________-,-_____ 

'1;~;'~'*:M~**;i:"'~1i*"''''$&!'''*';t.!i\~·I·Vida social', Glnasiocafarl- 1~K]~~~~~).· A" TENENTE CARLOS nense ~ 	 11.' (~I Ó !fi' MARTINS Resultado do eXA-	 - EM - Ir)t:1 De Bom Retiro. onde ....ennal_de INGLEZ ~ ~ 

, ~ e~erce o car~o de Pr~- Plenamente, grau 9: H,loor' 24 DE DEZEMBRO M
Lfit~rlas , ~ • • • • i.4t feito provl~orlo do Mum· Me.qulla, EI/I>n !l.h.de.. ~ ~c 

~ ciplll, chegou ontem o sr. Plenumen1e, grau 8: Olto Fri' ) )1 I 
. . tl:nente CltrlQs Martins. I. Bro.Jg, Ku I HoClman.. i / I 

~ Teolllo fo;;; be~'~:'~u~~E~~~UB~~hm~A~~ I~~'~: 
ti tOntO Negrão. ') 	 ~~Y ~ ~ .i!' f'rocedeute de Cambúl Plenamelfte. grau li: aaUleu 'li. 	 ? . ~r aGira ~ ~~r~~e~~ion~:~~,c;~~~~: ~~~f~~~.~~~g. L. Rocqu:: S.l· !\J 'C-J 

~ Idente do diretorio muni. SIII"1'lesmente. grau o. JI'IS';~ 	 Çl•*!' d P 'd L'" I B. SCLt ludl, Mozau VarcJa, lo~o ~( 	 ~))I!to. clpal Q art! o luera R.PI' S',b,lnho, Armando AS'.b' 5\ 	 ;1'(

S .t Ct · 	 !... ah. Od,lnn Oallolll, Hugo Rit.m,nn. OI WaD a aanDa ; De Anitap;;Ii~. chegou c.~:~n~~=.teRrmu:.= ttt 'fi 	 '~ 
!(lo o sr João de Deus Ma. mos. ~hllnn .L. da Costa, ~nt.. ~ 

.-------------- ~ h d' I . . d I oin S. Tdx>lCd, p,Jo.cyr ....y., ri .it- c a !? uDc1.onarlO li ns· Arnaldo Bluencourl, Oumlng • ) " 

mais acred ;tada e a ~ petorla AgrICola dD Es- Toindade,H.mllton Vieira, Hugo I. ~A ... tado. R. Vlol,.. J.l~yr 1'. da Silva. ~l 
'... F, aneiseo C. Regls. Mo.blr Tho· Ique mais :fi' Regressaram para La. me Oli••lr.S....,L.cerda. . 

em todo o. Brasil ii' ges os srB. Celso ':, Mau: Repro~dos: 9. ~ I ~~ 
it ro ~amlls, fazendel os ah Resultado do exame MARCA """"mAM )~i

CO' ..' .a._:"'ue para O E.lado.,...1 residentes. final de PHYSICA ~. 

.....- .. "; em companhia dos &O O C O • TOS Distinção: 	 li 

no ...ini...o. c.... 1.208 ~ mesmos seguiram os jo· Don,14 Arebp· Camargo, Da.~.~."""l.colllo. de rei. anuai. ~ vens Nerêu e Rubens Ra- goberlo SaUes FlI~n. . )!l 
;. mos, filhos do nosso di SI,;:'~~:'IIlente, 9. José FIgueIró . 1:1 

ç~rações em Dezémbro del931 " retor. Plenamente, 7: Mario Malr.. Para as restas de '
~ BnlSIl!o Ohvei a. Alvaro C. An~ 	 " 

Da'••o_oto ~: I.proço DMslt rPluo -!fi. FALECIME~TOS drade, KUII Cobo. i'\ I N A T A L: "II I I -'-,l-----+---f·--f--f--- • r . Plenamente, 6: Jrrg. Laeer· (J 	 ,,\)
- , ,. ;. . da. Angelo L.oombe. Mario 	 r~ 
23.0' Qua"a.I"no 2 1_-""1"-:....... .·l3.&Lol. ~ Dr. LUIZ (Jltalberlo \\••ndhau... lleU.ario Costa Fl 
Z4.a Q.""·'e1ra' 1,":ooofOOO 151,()fl1. 8-14.. • !fi. Em sua residencia. lal.eceu Vír~ilio Ou.ib.rlo. • ~ NO D 'J 

. I ir- na madfUg"da de dommgo. Simplesmente, 5: aerv_sio N. fi PLA 	 ).')
25.. Qua.r~telt.. 16 lOít.goc'DElOi~5$tro\l· 8-i5,1 » ::: n~.estd. capn~ti~ o sr, d~. LUJz Pires, Arthur F. Cintra. Newton ~ r 

. 'l' I'errelra GlIalberlo, Inspetor L. Avil •• Míllon S. Pereira, Pau- 18.000 bilhetes a 10$000 1.260:000$ W 
!l6.& Qu.rt'.I<!.. 23 200;0001000 '1 

3011>:"1' 9020.' it da Sa"d~ do Porto: . lo d. Luz Fonlll•• ]OM Ribas, VI Menos 25 .,. 315:000$ '1 
_21.a I Quarta-feira SO lOO;OO)$()({1 J5$OOO1' g..16,a. • it' O extmto era n~U,llo relacw· JOllo Ribas Ramos. _: 	 _____ ~< _ 
-	 ~ nado, tendo" nolle". de seu Simplesmente. 4: Fernando rtr~ . 94- $ ;:)' 

~ lalecmlenlU causado grande Formi!{., Fernando C. Andrada, ,r· 15 '1. em premlos :>:000 ,I
&.. ".zar. . Aldo C. Ma. Donald, Romeu L. ~ PREMIOS ~ 

.... O clr. Lt~tz G"alo"!t" n"s· Ma/tlni'ro.ArMe" SellMle,. An· ~- 1 premio de 5()0:ooo$ I)
Extrações as Quarta·fairas '-' eeu_"a Ba"". "S de .Julho de relia R. Campo', L.'ber!" Le.l. ~ I 40:000$ :(11

!t 1!J5/. lormando'se ail. em me· Aldo Avi!. da Luz. T.rclsio I 	 20:000$ "~ if, dtcllln, em 18B3. Scbaefer Luiz de S'ltlZ8, Celso)} ( '1 

Em urnas de crYllal movida a electricidade ~ Dois ano~ de!'oi. 'te - diplo· C. da A~d'ada. Alfredo Mor.lra 1» 10: .. 00$' !oi 
é.. ma odr. !-erreua Gualberto Junior ~ 3prerniosde 4:000$- 12:0"0$ ~~ 

N~t-.. 1iF. veio para? no~so Estado, li· . Re:provados: 5. )~ 9 2:000$ 1~:oooS,)O ... c::a.a ~ "ando resldenel. em S. han· . 	 '21" 1:000$ 21:0008 I.~ 
18 eisco. onde chmeou por mUIto _. - • 57 400$ 22:S00S; ("i*"M 23 DE DEZEMBRO Sobe bo PI 	 iIfI lempo e exerceu vanos caro W 

&oI • r ano 	 a. g.os. eOln' os quoe. ode supo· BRINDE ~ 106 » 2005 2l:2005!Çl 
• rmtendente mUlltetpal.. . In 	 'd d FI 740 » 140S 103:6005 ~d"'00:000$000 por 30$000 ~ Foi deputado estadual na pa Cla. tegrl a e !l-' 1260 2 U A d 7 	 ?i~ .. ..... !t constituinte e mais tarde de' mmense. concesSlOnar18 ( . . os 1"~ 
j!' putado fe'leral. da Loteria do Estado de. primeiros pre- f 

distribue 2.300 premlos ~ Exerceu ainda. naquela Santa Catarina, recebe· \ mlos a 140$ 176:400$ rJ 
Bilhetes 11. venda em toda a parte e na ~ ~=t:r ';f.nS~~~leod~a1grl~~ seno mOF, como brinde,. uma ~tt 2200 premios no total de 945:000$ ~)ll

aMe da Companhia 11. rua Conselheiro Ma· ,. do ultlllmmente deSIgnado pa. dUZla dI:! lapis. e seis ca- IJ !?' 
Ira n. 9. ,., ra o exercícIO de igual corpo netas, que mmto agrade. ~ Hat'endo repetiç{/o TIOS 2ultimos algarismos ~-

~ nesla capilal. cemos. ~ de qualquer dos sete primeiros premias. '(Jf1ssarilo ~I;'1 O dr. Luiz Gualberto era • os premias destinados ao. dois ultimo. algaris. 

I ale Dezembra ~ ~:?~~~1Hf::~~:d~~~r~~ ::Il~~~~Od:e:::~ ml;Ja(oRnlulmeroD~mefd;rta;n~e ;feri;f'RCIDf D. 

100:000$000 - Par 15$000 E~1:e:~:~0~~~~i:E~d~~f~!'1: LotPri~:;;:a~aPital ~u u a IIUU U a u r rTI! 
fi. santes, em loma.'s e reVIstas, 1.) 58 053 20:000$000 Concesslonarlos: F5 

No preço d08 bUbe'es já es~IUndu!do if.ls0l':ee~&~\:~t~~:'~t,:':~~':,". com 2.) 37565 5:000$000 ~ • 't 
O selo. f.' d. Carolina Gualberto e deIXa 3.) 37.059 2:000$000 , "'itrnne/o 1\4.J:a "'orfaef( (!,a. ~~-..Ios seguintes fdhos: d. llana 4.) 78.494 2:000$000' ."r' ~. j'" r' r 1 

O dld d b'lh t d em ser feilos pelQ ;,., Otavia, casado com o dr. Eu· 5.) 693 1:000$000 	 r-=I"?~ 
spe os e I ees ev i!!gen.io~luller,senho"tas Olga 6.) 18.1'3 1'.""0"000 "'-~/'~~t~~\numero das extrações e dIrigidos â 	 "" . ,. C II R ~ vv '" ~ __ 

! IEl"ele, .,lana aro na, ,0Slta 1) 26273 1'000$000CONCESSJONARIA- ít .Hermenzlla e srs. Pedro I\'o~.· . 
• • h;' ! fiscal do imposto do consumo 8.} 34.709 1:000$000 SUL AMERI(;A (;APITALIZAÇÁO 

COlDpanhfa NactO::;;;.n:;:a-C.1_-:___[IIDIB~iB Int2lri~l~e flUDliDeD~e 	 a: :~1~~~1~1~;i:\::~:(:dave;:~::: doi:~:5~:r::.:::~e~~~~ ~avorecer ~RAEconomia 
SE'DE: Rua Viaconde do Rio Branco, 499 	~ mos as nos,.s condolenclils. nados em 3 tem 2$000
*' I D. Leopoldilla Cunha PARA AS fESTAS COMBINAÇÕES SORTEADAS 


N I T E R O I * ' ci~g:l~~.°'i,~~~e~ia~,~~m~a~~; _ DO _ Z O R, J D X, M X S, G P F, 	 F J G·~ quarto particular no Hospital .~ .A.. ~.JI.. .A.L 

RIJa Censo Mafra, <) - Florianopolis <>" de Ctriclacle, a exma. sra, d. Bl'inquedos OS mais /liO' 


~ Leopoldina Gomes ,la Cunha, demos na BRASILEIRA I

INTEGRUS <la viuva tio nosso .sau~losvCunha.Con- Rua -:____ 1J!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lP=::::iift ~, OhmplO Conselheiro JUafra n.;jJterraneo sr, ______ 

~~~~~~ 'ca:;~o~lot~~~fl;~~J:e~c~~!~eç~~:r~ 'fOlUra ~B alugar uma N A T A L!:;.:.------------------....== capltul: onde a extmta era • casa para pc..,• R"1,;. .. muito rdm:ionada e geralmen quena fam! ..Dr Sabota tuelro le benquista ]iel..s suas vir' lia. IA' SE ACHA ABERTA A GRANDE 

• ---- tuy;soLeo JoIdína Cunha era )ufu!maçOes na gerencia Exposição de BriDguedos 


Ex.interno de diníca da Faculdade de Medicina gcniloril ~o sr. JUltO Alcanla· deste Jornal. 

da Livraria Central deAlberto En1ré!;.eCa •• da Santa Mi,ericoroiada Baia (1923 a 1926) Wis~;il:;:\T;;I'~g~:~~~ d~~:'e l&~ -S-o";"r;"c-o-c-"-iX-ã-Q-V-i,-m-,.-s-e-i-nu· 1 
que acaba de' receber as maiores novidadesCLINICA 6E"" AL r 'aI t d d tado~ Capitão OIimpio Fa1co~ meras corôas. 

- "",pec! men e oenças e ni"re. chefe de "oliei,! do Cca. A' ínmilia enlutada Repu. em brinquedos, •• Grandiosa coleção de
c:riaDçaS e doenças dos oll1os. Curso "epeeia· ril, Jose e ti;l".rto. funciona' b/ica envia pezames. albuos e livros infantis e artigos em gerallizado e atestado; pratica de' 8 800.. rios da Alialldega c Nemesia,  para as festas de Natal. bem como ex· 
TralalDento Inedlco, clrurglco e ór- agóo~~~~amento do cndaver 27Ft~:ce~o~~'m~~~i~~ti~~. di~ traordinario sortimento de figurino. e gran

toptlcod....s doenç.,.s dos olhos de d. Leopoldina Cunha rcali. e"ma. sm. d. Ele!vinn Xavier des albuns de modas das ultimas creaçOes.RAIOS.:;ULTRA·VIOLETA zou'se ontem" tarde, saindo Batista. esposa do sr. JOSé 

COllllultorlo: Tiradentes, 56-Das 13 horas em diante o lerelro do HosJlltal de utri· Tlago Batista, c,\rteiro d~ l' 
 L':ROCUREM VER NOSSAS VITRINE~::dade, com grande acompanha- classe dos Corrs-lOs servmdo 

F L O R I A N O P O L I S menta, para o cemilerio de Pernambuco.na postal de _____________________11"corooi. Administraçno 

" 
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 ~_______R~E=.P_O:..:B:..::LICA-Florlanopolis, terça-feíra.8de Dezem_b~r_o_·_d_e______-'-_,________ 


Governo do Estadol rREFEITURIDE~~RlàIO~DI.IS 
TESOURO DO ESTaDO DE SIITA CIIIRIID,\ Movime:!O ::z!:.~:r::a19:: dia 

-«:»-- RECEBIMENTOS ' 
Movimento da Tesourula, em 7 de Satdo do diA 5 (em ~I:IUl) EM 19 DE DEn~MBRO Clt '-"D",n,,,,o,

Prcdi;o1 Urbano 
Beirados SORTP-lO DA LOTERIAdezembro de 1951 Ondo nmtMo 1 Premio de ...................... 5<>'~:OI,o~;ooí)

Taxa de expe4lenle 
AverbrÇ)Ci 

=~=

RECEBIMENTOS 	 1~~:~ij~ ~~.:::::::::::::::~. '::::. "~~:,Ei~~i~:;Rendas do Cewllerfo
Renda Ordl...ar;a 2<16$400 Multas por in!raçlo de posturas 3 PremI,) de............ , ..••.••••.• 
Renda F-xtraord;narla 135~O!JO 10 Pr.mlM de .................. _..~~da:O:x~:~~~~x:fameniolSaldos Recolhidos l:lO:000S'1OO 	 ·35 Premios de.......... : : ..•..•
Taxlt sllnitarh Montepio 1:123:'079 Banco do frullJ cheque n. 3;1.21$ lOõ Prem'os de ................. ,· .. 
Depositas 270$66~ .. e maIs 6.224 premios num total de 

O MENOR PRE~"O131,175S147 -0- APENAS 

Saldo AlÚedor 262:]815509 PagalDento.


VencImemos. do fukionaUsmo, cheques. Qovembfo 

393;956$651> 1.!:~~:oAS:l~~!;j~~l. klthad~ pagamento 

; r!:~al para divel'lQi COncertOi ao 
PAGAMENTOS Apç-Un.. rlo Brito, nota de baJe

Secr..iarla da Interior 1Al.ANÇQ

DESPESA FIXA 


Vcnel:tlm::lt.otl da futK:ioaaliMnO, de No

'ftmbro. P'A(lS ~ c:h~qutS 84iT!3$PCO o nldo total "tá assim repre.w:alado::

folha de nuomentm do Grupo Escolar Jo Em caixa: 16,U87!&i3 


sé Bra!oilklo da mts de nO''enwro 1,8;.)$000 No Banco do BtuA tlo:ooo;fooo 

Folha de veuCimbltos do Qrupo Estolar de 


Tuh*tlo do més de u:te:rnbro :!:!iS4$194 RlI. . 16.1181$8<"

Folha de venCimentos da Escola Com p~ 
 Pl"efettCtTa de: flotianopolls. 7 de dezembro 'de 1931

mt'lttar de Tubarlo DC mês de se. 

lembro 
 f,tOnidas d. S. ,lfedelros Pedro Duarte SlJ"" 

TESOUllEIRO CHEFE DA SECÇÃO DE CONTAMUOADE 
de Tl}UCnS d .. mês de novembro 


Folha d~ vencimentos do Grupo Esçolar de 


f'dha de vtat:ft!tlItos da Escola Compleme.,tu 

Tijuca, do _% de acn'embro 2:835f(lOO 
DESPESA V . .\mA\'EL :J;:~"d?:p~~r,?fe:le~~rs~greSSãOIQuarta únla ". Pí~li- 11111'••11.1/61'••••J cio Joaquim da Cruz, tom~cimema A ~

niu:ndarj;l IIISPO, rr:.\o TRANSITomA M~" 

ela, Carboai!u. i!e Al':lTang:uà. fom~cimtnt(),-~ 
 . MI.~';:1. .\fim tk legalizor as ca I Illa

df< 1.r: .0 f oram e c.:adeía da ddade 	 sJtum;nes de ((:rccJros~ que em I
• 	 clã Laguna. de janeiro a lttnhu da {:ompra fcita a eon~ ,
C\.JteD1e aco 2!J9S700 
 virlllllc de -


Marotl de fleitas CI:moso, pela oonduçlo cessiomuios Hté a d~ta do de-. Sabado último fomos 

da t;olieia marltima para bordo dos ereto nnulatorio da concessão. til aos exames da Quarta 

vapores, f!ítl lIo\·embro :indo sejam portadores de quaisquer Escola l'ublica e Mixta daTte. ~m.r Rotr.lo da snu ajuda de çu~ 

tO l'GT ter de ~tguir p-hTa Chl\peeó 
 .JOO$ro'i 16:1~9St. ~~l~~~~~~ra~~su(\~~~~h~\~st~;. ca/~:l~ submetidos a exame 

acúrdo com o art. a, n. VJI, o final perante a banca exami· 
DESPES.VFIXA 


V~t()S do !~ncl(m:tJlsmo, de novem


Secretaria da Fazenda 

gi~v~~~~~!~n~~!a2~ ~~~f~~~!~~ ;::r::ao~~~P~:!~e:: ~~~i: Avia0 
bJo" pago ~m cheque ·~.S128 Illulos defjnitivos. ern que presldente,Alcides Lima Vei~ -"_"'1 __' 


DESPESA VARIA \'EL transft!rirú: a ür~a pa1:{a. deb!~ gn e Metia Luiz8 Di~8 todos O signatario deste. 

Folha do pfS1OJ.l diarista da Inspet<ina de tando aO,cQI)CesslO!1ano.fio 1 { ..os alunos dO terceiro ano. rio de F. Btobm. 5. A., emEstradas, de nov~mbto 5:201$000 
Leovegildo Mendes. fornecirntn!O à Direto ~O\l~Oi a tmportaI}cI3 por,ele rp.~ que demonstraram grande ~~ quidalja:o. de;.ta praça. torna PU-l 


ria de O. Pub:iclS T.!5$O O cebula. que. ser~ deduz!dn. do pfoveitamento durante 88 ar· bUco que, a partir desta data c' 

'<li "redllo IIlscnto ou por m5- gulções que lhes e·am lellas .tê quatlo (4) d. janeiro da ito
Jadtttot~ci~~::t:~r:eod~':::~c:ar;u~o;' never. ~ , . peja baDca. respondendo com proxlmo vindouro, receb~tá -prl)~ IDIretor do OinaslO Catamll:nse, auxilio pa. 

ra IIllmitlCÃo em nm'embfo l;)aTêlJ.twJo umco~ Se o debito desembaraoo os pontos de postas para á venda dos s~gui!1w; 

Mau~l Maia Jor., folha do pessoal diarista do concessionario exceder ao hlstoria do ,Brasil, geografia, tes bens' . 


do Pos,o L Al\si~ Brasil etc credito existente a seu favor~ português e arithmetica. • GRUPO :\. 

MaDoel de freita'!' Cardoso pela c01lduÇ10 adi.feren9a ser'l inscrita como Após o.exame I) sr. Hlpo· FIUal- de Ne; Berlin em nonmbro findo, paf'li bordo de 

• 
vapores, dos guar4as do Tcsouto do dl\',lda atlvu do Estado. para o llto Perelta. com a devida 1) Uma nesg\ de terIas, CClm 

Enado 150$000 efeIto da co~ran~a na conformi· permls~a.o,olerec~u aos alun08 3412 metros quadrados, sltoada 


Pre~tura M. de: fJOrilllOpclis, pau con.. dade das lets vIgentes. . Onetevfl&Sro. e Osm!lf Ca.. na. p'J'J\,:l~I) de Neu BerHn, a

str'vaçlo de estradas ""rt; 54. Revogam~~e as dls- margo,porse teremdls!1I1guldo vallado por 4,QOOSOOO;Preftttura M. de Tljucas para. cOttscrv.çto de 
estta· as 1:260$(100 pOSIÇOe$ em contraroo. um bonUQ guarda-Ispl. e uma 2) Unia, casa da eonslru,Ao 


Df. CandI~o R. Chaves, dfarias de lHwem· . Palad? do Governo, em Fio .. bola de 8orrachB, respecti~ miXI.l;~ "situa.da nu mesmo 

bm rmnopohs; i8 de outubro de vamente; terr~n'l. 1valiada 'Ior 5:500$000;


CarolJua Pinto da Luz. il"atiiicaçl0 quaddo 40$;38 12:147$00<' IgJI. 	 ApreCIamos lambem uma 3) Uma caS& de construçM'proibsor,a adida Ptolomeu de Assis BrasB pequena '!laa bem organiza- mlxta, encravada nesSe mesmo 
Candido de Oliveira Ramos da expoSIção de Interessas.- terreno • que serve de co.inhaRESTOS A PAGAR (R~produzido por ter sido pobUcado tes trabAlhos para a c:lSa acima, avaliada em 


V(D e. em l~t;j() 1:000$000 ~m1 tncorr~). _ 4OO$Oooi 

Joto Moura jor. PIe de formtimen!Os feitos 


/mI'bal Clima~ Pie da ~onstruç!o de uma, 

2:8t.O$OOO 	 4:350$oj)ü RE!'lOLUÇAO N' 1181. 4) Cm Humado" c<lnst'uijoem 1!J30 O General Ptolomeu ,",Ia de Jantar, ahn~!adas,etc. de tij~los, a'aUado I,or lOO$Voo; 
35,,;7$1;60 de Assis Brasil Interven- . Foram recitadas Ilndas poa- 5) Uma Inesga de terras

'E ad 8188 e cAntados por todos os com 37ilO metros qaadradvs. !'i·Deposltos
SIlartos de lrab21hadot6 da Inspetoria de tor Federal ~o 8t O de alunos da Escola os hinos tuada em N u.Bremen, avaUada I""rado 

Estradas ti .Diretoria dtObm PublJ, Santa Catarlua, Nacional e ,10ão Pessoa. por 2:000S00c. ,.t. (7 
eu de Novemblo 302$000 RESOLVE Retiramo-noa bem impre.slo- 6) ema ca.~ de douro,

Felix M. Bnadlo, gr.1tH1eaçlo d~ fist:al do 
Teatro A. de Carvalbo 101$788 	 , 469$18S APOSENTAR a norma- nado~ pelo que asslstiramos e serve de hbric. de n& sal 

____ lista Edviges Torres de daqui !nvlamOs as noss8.le· moradia d. empregados, :lI. dr. 
!)5,727$34S Oliv'ira nrofessora da 6' I!oit<içoes â dlret!,rada Q~ar- D. terreno .Clma, avaliada 

SALDO PARA O OIA S OEZEMBRO 35&229$3(18 c, .. ta Escola P"bltca e ,'IJ.xta, IJ.OOO$Ooo. 
----- escola mlxta desta ca- d. Maria Luiz8 Dias. . 7) As dividas ativas oum 

.. dia 8 de Dezembro de 1;:',"6S6S6 pltal, por contar 20 anos -A seguir damos o ",sul· tal aproximadO de 44:"30~lflO,SALDOS para , e 5 dias de serviço pu- tado do relerido .xa,!,,,, 8) o stoek de mercadorias e- ~p,·es''','''?a:s"NaT_anol blico, e por ter sido em com distinção, xistentes nesta Im,l, avaliadoDe D"posl!os 25:6195262 
Do ~Iontepío 2~:599~S211 iuspeção médica julgada em. mais ou menos, 35:000:;000; 
Do Eslado 308:010$217 358'229$308 • d' da Silva, Dil,,!a 9) Moveis, uten,ilíes, veieu· 

. 	 Incapaz e contlUuar a Lima, Itamar Oareês, Jordao lo; • semoveul.s da ííl!al de 
trabalhar, com os venci- O. da Silva, Maria de Lourdes Neu Betlln, de a:õrdo com a

Ne BaIlOO do Brasil 6.414:351$100 mentos de 1:280$888, um Costa, Neusa Corrêa, Osmar relação ooastao •• do relerido ba·Do E.tado 154:0;2$100 conto duzentos e oiter.- ~amargo, Onete Oflsar~, OI!, lanç", avaiíados em 2:IHSI){lQ-De DeJ,osHos 100:000$000 6.668:403S2OO <a mil oitocentos e oiten' ha ÇlOUv<!B.' Rosa 9ur1ques, perfazendo" total dos bev, des' .. O"MQnlePÍ'l ._____._ _ ___ ta e oito réis SIlVIO Nap. E> Zulelde For· sa filial, ap,,-,imaiameme,. 
10TAL RS 7.026:632$508. c,, nande.. 101:9345100.

• _____ • Palael.o do Ooverno el1l Fio· A p ro v a d" s plenamente, GRUPO B 
VISTO Euclides Gentil ~9~~pOhS,.j de dezembro d, grãu 4: Filial à. Tromou<1o .tino Solllicn 

Tesoureiro Lu;: Mello Enear. do C?ntrô • I'Iolom•• 110 AUlt .rull Aldo Linhares, Euolides Si· ;) ~OIS .~t'"l· ~~TfS{.ar o ~___.,1 .~ .,. " e Malloelr Pt;.dro ~il1.:eira ro~:s'v~O~: :i~deJ~~di~O~:~ :rlé;la.q~~l"lB~~me~aulmco;a ~ '. 
orem necessanaS para a !Un'jmC1PalS. OSC,ln'jJos deuso.co. RESOLUÇAO N 118~ Ir' 8 Luis O da 'Costa jlario e 1180 melroS 'juadrad", resp.· Pref"it!lfB 

Mação de colomas; povoa(h:~s, mum e os 1(I~radouro:$ puhh O General Ptolomeu de 1~:v'ares e Maria. Alves· .etivamente, situados em 'Trombu- " . l,ríal~ÔI~81
llbertunis de estr<:d,!s e qmn~- coso só podcraó.ser '"(>1,,1..1,,:-. Assis Brasil Interventor .. . do Centr:lJ. aValil1dlJs p.,r... I~ 
quer outras servldoes publt- quando dessa ahenw: .,' rt!~ .• I- F d 1 E' d d S : 10'000:6000· 
cas, e ~em assim: a p~rc~().~ellell1 positivas vantag,_',d l,mríl e era I!0 ata o e an-! 2) Urna ~asl\. de tiJolos, para Imposto 
territoroo pen~ncente.a_Uno!tOlo. mle,resses das respectivas ta Catarm!l, :\ DR. MILTON DE negocia" mora;ll., a'lliada por raáos C taxa 
na fôrma da .Constltuto;"O l'e·1comumdades. RESOLVE. MOURA fERRO 15:000$000. Prevno ao' 
derel de 189 •• que lor, dlspon- Art. 51. As terras de propri- NÇ>MEAR a normalista 3) I~em, idem, que "<TV. de , ,
s~vel !'fI"! ,u d~lesa d,IS lr?"':edade do E,tudú, ainda exi., Muna da Gloria Schutel -Medico _ a,;ougue, por 4",OO~OUO; . que o pa.? para o 
teml$, iorl1flcaçQes.construçues tentes. poderiio ser discrimi.. para"exercer O cargo de' 4) Um arrna:t\!m de maden6 mento dil lmpust;)
rnilitar~s e estradas de ferro nadas, medidas e <lemarcadas professor>a da 6. escola I MOLESTIAS INTERNAS para. deposito d,;' ~~I nta kel'ozene, urbano, beirados 
fedenus. . â cU!;ta dos coíres pnblicas,. 	 av!htu1o por 2vO~OuO; • •. 

Ar!_ ~9. ))"5 terr:'.•.~~' lo- logo que" Governo disponha mlxta, desta capl~a1, per- Oonsultas de 8 ás 12 e atUm delu,,!ador c,~.~rUldo, sanltana, 
rem julgadas nt!te;,:sarm:s para da necessaria verba orçamen- cebendo os venClmentos de 2 ás 6 de tl]o!os, avaluda por 00 ~nooj dem do sr. dr. 
f~lums pOVO~~f:CS o~ !unda. taria. autorizuda para o custeio anuais de dois contos oi- 6! em terreno ,com 37",13V minarâ a 10 d 
çoes de colonlfl~. far~.;:)e-<tO 10- desse serviço. tOC~Dtos e oitenta mil RE5. RUA CONSELHEJRO .MA. m. 2, sjtu~dO em 1rómbudo t ....en.. .... '!) 
tes urbanos e rUTtHS. como • 	 FRA, 90 traI. avallado por 5:000$000; mes. 
par""er muis conveniente, re· . Art.S~. Para u.execução dos réU! (2:680$000), mareados 7) Um terreno com 20.000 m. 'l" . d' 
servando-se desde log? a :1. dJ5pOSlçoe~ conttdas neste de- em lei. T~/. UH ,2 situado no logar Trombut!o eso~ra Ul . "A 

teu que for ne(es~u~J<! para ereto,. ~ Governo do Estado t" alilcin do Govêrnn. em Floria. ConJultorio: RUA TRAJA'NO ;Altu, avaliado por 1:o0o~OOi); de Flortanopolu, 4 
patrimonio do mUIlIClplO que II expedira 1;.n1 r~guh:unento, em nopolls.5 de dezembro de 1931 : 8) Um~ casa} ve)ha, Clinstruj· zembro de 193 J • 
..-je futuro ai possa ser creaao. que poderd estabelecer multas. PieI.." dt Anil ., .. 11 T~/. j.518 Ida. de h$olo:., !\valuvja por. . . Leoaitas iJ 

Art. 5 .~ Os patrlmonios mu ... até um conto de reis (1;000$0001 1 Atanoel Pedro Silveira 	 ' l:oo(J-$oOflj ( e Tf5Õ1JRE:~I"" 

• 
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Montepio dos Fun-, Dlre~oria de Tem!s, Cvlo- EXileS de adll·ssa-. a' Escala MorDlal Cia. Hav lIoyd
clonarlos Publlcos /lIzação e A'rrlcultara . 	 ' B"I . . 

do Est",\dO 1 _" -----~ . . rasl elro 
E D I T A L 1 eàifal Curse de PteplU'al6r1osd/l~ANTaNlETA DE BARROS 

Relação das passagens 
_ - I' NmlÊRÕ 12 Acha-te, desde já. aberta a m.tti:ul .. deste Curso fornecidas por esta Agen'

EDIFLCAÇ.-\.O DE PRED.O . cia, de 26 á 30 de No
- I' D c-. Di cujas /lulas se iniciarlo a 15 de dezembro, entrante. vembro, por conta do 

sident. do Montepio dos funei· da Diretoria de Terras Co- I . á Governo Federal, confor· 
DI! ordem do sr. Direfúr-Pra· e ordem do Snr.. retor. ____ , 

,,..rios Publicos do Estado, IonizaçãO e Agr!;:ultura' faço nformações, dtariamente, das 14 as 17 horas, me o Decreto O' 19.962 a 
aCha-se o"",t., por esp'ço de 30 • bl C • e I nd J sÁ St rua Fernando Jlachado, 30. saber.(tn:1ta) dias, n contar da ptesen~ p~ O qu. e o o c . _~.. 

to daI... concnrene;. para ajdtle requerIdo a exped,çao -----,-------------  MINISTERIO DA GUER· 

edificação de um predlo A ruA do titul<> de um terreno qUel RA.-- Musico Fr8.nci~co 

Feho. SChmi1t, esqu'" da rua lhe foi cencedido por des- JUNT,-\ COMERCIAI. DO C. dI!. Silva, EtelviDa C.
P'eci.. de len!n em t6105. 
!~~~:~~:~~s~ ~;~~m.~~~!J~ illicbo do Go.êmo <\0 Esta EST~OO , 

xist,utes _t~ sec,i·'. do, de? de dezembro de A Junta Comorelal 


Os concur ... ntes dtPosllor.o'\908, SIto ne Pundos da avisa aos srs. ~om.,cclant•• 

nos coúe5 ~I) Te,••", do Esta· 1 nha do Ribeirão Puj<Jl, mo- tt. pr.~, que 

do. um...u~.o.dl., q.~nlia d. nlclplil d. Brulque. com a ..r.m as su.. firmas,' 

duzentos mil te1S ("00",000) em area de 277.250 melros ;"'50 para o reg'stro das 


.:~~~rit:d:r:= :r~l~! p~~:!~ quadrados. confrontando ao mal termina este mês. 
cOtttorfer, janiando à proposto norte com terras de Vieen- (8-1} 
certidiíes dt que nada devem á !e Sckad:r !lO Sul, Leste e 
Faz••~. Estadual, !,aderal o Oeste terras devolu\.tls. fica --------- 

~:=!fJ',~~ P~r!fl~:rO:~~· a Sua marcado do prazo de 60 dias I oi d de alssa Se-
OS "".currentes podorAo e••- dentro do qual os Interessa· rmal.a e 


miaor nesla ',ec~" a planta • 105 que se Sentirem prejudl
bem como Ih.. se· cados com a rel.rlda con- b d' C " 

ministradas ontras ,.forma· cessão devem apresentar I Dfa a oncelçaD 

çà.. que d.sej....m ~.ra a .pro- suas a'legações competente. 

,s:"t~a, bde propostas • cx.oU· mer.!e 'documentadas que Pr9gl'ama eonvite 

'ç o • ora. 1 I . b De ordem do irmão Juiz 

O proponente, cuja proposta Ugarem n~ce.ssaflas a em deuta Irmandade, cn••ldo aos 
'~r aceda, depo~itara nos.cofres de ·-teus dJ,re-119S, afim de demais irmãos e fieis para. 
,ôo ~esouro dlJ Estado a Impor. que as mo~mas possam ser ornarem parte no programa 
tanel' tqu1Va~ente a ,5 PIO so~ tomadas na devidd ronside- abaixo que será' realizado 
br~ oS pnme~ros dez conJI'S de ã em loJvor 8. Nos88, Senhora,</$ (IO:l'OO$~~O) do c ... t'OIO, raç o. . d Concel i!. . 

gar.ntir li con'Ser\'"aç30 d! Findo o píSZ:J aClma mar· ANovenas? 6ê 4 a 1" do cor.. 
l ' eSp21!1l d~ .um an". cado e não havendO contes' rente~ ás 20 noras. 

do ~!)n..p,o doS Fun- t~ção. serA o respectivo Dia li, ás 7 huras. Mi,.a e. 
Pub.,~'" do. E.tado, proçes~o enceminh,du a de'- Comunhão Geral, com a ag-; 

d"zem!J,,, d. IP31. pacho f,nal. sistenela de !lo Ex.. f!.vma" 
o 	InrHu,.'I"",,"'gUI Diretoria deTerfjS Colo- or. Arcebispo Metropobtano. 

e Agricultura: 7 de que gentilmente se dig,:!~~ 
Manoel M. da Cruz .lor. Dezembro de t 931. 	 de 

Força publica TEl.EM~~'bII~STA mi!~s~:lb1~~::~ ~~~el:: 

IJE RANCHO 1-----------lf~e~..;I~':i;,.a~.:;.ir~~i:;I~~:•. 


Precisa de lenha em tóros ~ .e~:~=:Il~~~~~~~~ ~oo!
-:'oTlC1lrrencia 
Mandaremosá sua resideneia parecer. 

Editai 
De ordem do sr. 

dente da Comi~são de 
cho, de.ta Corporação.
çO publ:co, que, a partir de 
hoje ato! o dia 20 do cor 
.ente, serão rtc~bidos 
Aprovisionamento desta 
.<a, requenmenlos de 
ção para o 

generos alimentício. e 

g' s de consumo babill:al, 

rante o primeiro semeSlre 
1932, ficando mliccado 
dia 21 do releri,io 

) 4 boras, para a 

das propostas á. 


, respectivos conéurrentes. 
As norma! a sere m 

decidas na pr.sent'"
eurre.1cie e as re,.neo~ti.as I 
listas de 
:acham-se nesta ""articl!o 
disposição dos In.;"."i.,'n" 
todos 05 dias uteis 
ás 16 horas. 

Quartel em Florianopolis, 
li de Dezembro de 1931. 

Pedro B. da Cunha. 
2.'Tte. Aprovhi.onador. 

TESDURO DO ESTADO 

'OITAVO DlA UTIL 
Dla 9 de dezembro 

sentado•• 
NONO DlA UTlL 

t:.' !6 pedir a o Secretario 
)im~ &Cía l./da. 

Antonio Al>reu.T........ "l940 


CAIXA MERUNTIL RIO' BRANCO 

Filial ieFlnrianopolis 


Rua Felippe Schmidt, 27 
RESULTADO DO 203 S:)RTEIO DO PLANO RIO 

BRANCO, REALIZA0,) EM o l)("", 7-IZ·931 

PREMIO MAIOR, no valor de R.. 1:600$000 

1'01 contemplada no valor de R.. 1:6001000, a cader· 
nela, n. 6718, pertencente a· prestamista ILHA KllINGER 
reSidente em Joinville 
P~EMIOS DlSTRIBUIDOS ATé A PIlESENTI! OATA 432:861$50 

PREMIOS, NO VALOR DE R.. 20$000 

870S-Zoé Amaral. Serraria 
41M-Htdwíg Flag'd"rner. Joinvllle 
7657-Albertina da Silva Martins, Saco dos Umões 
7099-Ary Fraga, FpoUs 
6016-Antonia Francisco Romã.o, It8jaí 
46i7-Joln Januario Miranéa, Serraria 
8364-Marlinho Candido, B.n""at 
4958 -Jollo Lemos. Jolnville 
41 19-P.dro Dem.trio. Slumenau 
8781-ElIsio Marc<,lino d. SIlvo, Itaj.; 

PREMIOS, NO VALOR DE RI. 10$000 

5612-0oJival Mm. Joinvlll. 
6094-Almira Coneel~lo Col~o, Fpolis 
7379-Florentlna Pelronlski, R.O Negro 
4919-Euclldes Noralo Nobre, Prainha 
5<l7I-An!enor Mutln., Fpolis, 
7570-lnol&. Kintester, joinviUe 
3740-Carlos Kiellerlg, Hansa 
4136-Abigail Vlctorl. Ventura, Fpolis 
55Z3-Arno Wilke. JoinvUle 
1047-;-JollJ Bis, Aquldaban 

ISENÇOES 

2104-Lucy Barrer, It.jaf

1724-Friedlioçl1r Kramef, J.oinviUe 


~~~=~I~X~:~~:r:;;h.~!nf!~~nl~·~~~~s 
01i18-Frlda Frap, Joinvllle 

Floríanopoli., de 7 D~zembro de 1931. 

ti!!. Silva, Anteno\' Silva,Mauddremosá SUl re.iden~i. 
Maria Silva e Lourdí!sE' só pedIr. da Silva. 

çimiJes & Cla Lida. 
T.1Idona .... °Agente 

A1cibO FiGueira 

"Joana Figueira 

participam aos seus 
1!arentes e pessoas
de sua amizade, que 
sua filha Mante con
tratou casamento 
com o sr. Henrique 
Ferrarl Junior. 

Mente 
e 

H ..nrique 
APRESENTAM-SE NOIVOS 

ftari.aolJOUt. 5_12_931. 

Receptores - alta-fallaltes· apparelhoSC81kilãdas 

~NI PRESE~1E P"Rl\~A14L 

Stock permanente ;de appa..lhQs. val.ula, e material para antenn.. 

Representantes excÍuslvoS 

C!ar/O$ ?coepcke S/~ -FlorianOpolis. 
FILIRES em: Blumenau-São francisco-Laguna 

jYafa/! 
18 de Dezembro! 

:!Jia elefestal :!Jia dea/egria I 
Colossal sorteio 

'\ \l'(~f(\\O ~:ooó,ooo 

\0 ~'(~m.\os."Q \1atOt lt 30'000 
\0 '9\:~í't\\os \\0 "a.to", ô" \0'0"'0 

Muitas isenções! Muitas 'sençaesl 
flinda ,será ojérecl:lo como brinde de Natal um bilhete de 200 toatOS 

da Loteria do estado, cabendo meio ao numero poiterior e meio 
ao numero anlerior ao do premio maior. 

Numero do bilhete /2.837; ex/raçãO em 23 de dezembro! 

Para que tJdos possam parUcipar deste grande sorteio, reabUitamo8 
cadernetaS, dispensando os atrazados. Aceitamos, tambem, 

transferencias de outras emprezas, cobl'ando sõmente o sorteio a correr. 

a ..A. :a 1 L I T ..A. ;E·-V º &, 
Sempre crescendo o numero de felizardôs! 

- ~ ~ ., ... 
~~ g:.

OQ 
("'\ 

... ~ <> ... ~ ~. til.!' 3~ ... 6''" ;;: 
li! ...~ iS' ,g
§

~ "",- .. " 
'" ... 

~ í! i!- ii- iS' 
õ~ 3 

0;' 
~ iS' 

Dia 10 de dezembro=Pro· Via.o .' Bomlo. Uma &. Ci•• 
curadores. 	 Joao P. <lo O. Carvaibo P,oprietariot. Inscrml-YDS na ereàifo j'r1utuo preoía/a protelara dosoubres! 

F",al do Go••rna Fed",.1NOTA: O pagamento seráefetuadO "té (> dia 12. 1_______ 
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REPUBLICA-Florianopolis, terça feira 8 de dezembro 'de 1931 

• 	
·_t~------------------	 ... - - -"-------- - 

~Im~ anbia nB[i~Bal 'e 	 [ntein . Estruturas IEdi1icias I Cimentu INJEtIOR MORAES 
de aço moderaos 8imado ....,.-....-I-- ..L.:::.:::::.::::....L.__--_.................... :"1 ovimente "Vi aritímo ~.- .....- __ 	 Cirurgião-denüs'a 


-.Eaori. 1;or:l.o- RUA DEODORO N. 26. 
_DI:;_

POR'! O DE FLORlAl'IIiOPOL1S Horario: das 8 ás 12En~el111aria 	 Cí,1I e lrquite-tura e das 2 ás 6 horas. 
-DEs ..."iço d. p ••••g.lro•• d. carg•• 	 " 

Sabbad08. somenteP4RA O NORTE I PAR4 O._~_U_l____1 Jacob ,~~elft1'/ann até ás 12. 
Piquete lTAQUATIA' sahlrã I 10!0 corrente I PaqoOleITAl'SUCE' .ahlrAa í2 ~D corrente 

para para: Organiza projetos e orçamentos. encarrega-se da 

ltajaby . administraçlo e fiscaljzaçlo de construcçoe•. 


bA.o Francisco Imbituba 

Pannagu& Rio Grande 
 Profiuionais rompelentes e concienciosos paraAntonino 

Santos Pelol&S . empreitada de trabalhos rapidos. economicos 
Slo Sebasti!o e 1I.,antidoa.
Blo de Janeiro 


Porto Alegre 

Refero,uclal de Por/o-Alegre. Uruguaiana, Sano I E numerá do 
ta Maria. I/aqui, Laguna. Blumenau e outrll- I vo telefone' do 

tono do. 
Paqnete ITAIPAVA slhiril0 do corrente para: Paquete lTAIPAVA saWrtla 8 do corrente FLORIANOPOLIS PedrO deI

ltalw 	 para: Imbltuba RUA JOINVILE, 18 - TELEFONE ~~ 1 'Feito 
ParaDagull 


Antonina 
 Instalaçõ~! Puntes Estradas iSant(lS
Si. Sebasti&o industriais de ferro 1bJ:D:l:ID:lCClla:o~:ir.i

Rio de ,lanelro i.----......,.............~ 

FRE"'t: DE CARGUEIRO FRETE'DE CARGUEIROI 

Reube-.c C.fll e eDCClDlmeadl1 até. vapera da .ahida dOi paqoetn. ~ia. ~e NaYBla~aO L10J~ BrasileiroAVISO: A.lade-te pall'lUI DO di, da I.hida dOi paqUdeS. á vi,ta 0.0 .tled.do de YKCiu.. 

A bagagem de rorlot deuri .er eDlreaue no. Armaual d. CcmpaDhi•• Da "espera d.. 
 AGENCIA DE FLORIANOPOLlS 

...hid.<:I -lei p.qU.tfl. até á. 17 hor•• par. ler caaduzid. s,.lwtameole par. bordo ..
barc.çôeS etpeciael. 
 End. leI...r -Directorf.-[)yoU -A........-N••eIoyd 

PARA MAIS INFORllAÇOES COM O AGENTE Codipn. Á. B. C. 5 •. .d. -Be.lley'-WOII...ernlou 
Partrcul.r-Mascou. 

J. Sanlos (Satdoso 
Rua Conselheiro Malra·-33 leI. 1250.. End. Tel. Costeir.. VAPORES ESPERADOS 00 NORTE E SUL 

------------~----- Paquete Pará 	 Chegarà do .ul DO dia 7 do correote lahio
do no mesmo dia a tarde pllt. OI portol de 
ParaDa,u', Santo. e R.io de Janeiro. 
cargll, eoccmmenda" valores e pu.a geiros.Empresa N. de Navegação Hoepcke 	

é 
O 

Vapor Miranda: Chegará do oorte DO di.7 do torreote, •• hind. 
TRANSPORTE RAt-1DO DE~ ASSAG EiROS E DE CARGAS COM"OS PAQUETES no mesmo dia para o podo de Laguna. 


Rec~be cargas. encommendls, valore. e pa.
••geirol. •
CARL HOEPCKE, ANNA e MAX 

Vapor Miranda Chegará de Llguo. no di. 10 do torr••h ..• hiodo DO mesmo d... ~ar4 o. portol dt h.jai .----=-:....:.=..;..--'-~ .. .SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE Slo Francisco, SaDtO! e Rio de JaDl!;iro.
FLORIANOPOLlS . .._v .' . __ , Re(ebe.cargas, Yelórt'l-e passageiros. pàrrici•.Caldeira 

Annibal Benevalo: Chega.à do norte DO di. 12 do tOrreDte, 
AIItIr...Linha FFOLlS,-RIO DE JANEIRO IUnho FPOLIS-PARANAGUA'/. Linha 	 , 111~do 110 mesmo dia plra OI portoS de 

HCalAndo por ItajahY, S. Franc:isct. e escalando por llajahy e FLORIANOPOLIS Rio Orande. PeIoI•• e Porto Alegre. Aceita1trOCUraçlopara~

Santos. I. ~au Francisco. LAGUNA ~ecebe cargas, encommenda., valores e :~:~ q~e~~~e:lq~:~~-:=


passageiros. e bem assim para admialstràr 

Paq••te -CARL HOEPCKE. dia I' pm:lios e r~bimentos de .1.~
Heito1 B/um gueis, mediante mo(U<:a coais-

slo•
Paquere -ANNA. dia 8 	 Agente 

.PIquete -CARi. HOEPCKE. dia 16 
Paquete -ANNA. di. 23 ESCRITORIO:.·Rua Trajano. D. 1 

Sahidas ás 7 horas da manha 	 COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLI (sobrado) 

llCA DO PARANA' 

AVISO Todo O movimento de passageiros e calgas ê feito pelo trapiche Rita Maria. . 

PASSACEl"S: Em vi,la da grande procura de accommodações em nossos vapores . A:vlsamo~ a qu~m IDter~5Sar possa .que esta Age?

ccII'municalTcs 80S m, interessados que só assumiremos compromisso com commodo ela esta autorIZada. a conceder o abattmento de 40 I· 

dos r..eIVado., até ao meio dia da sahida dos nossos vapores. nas passallens de Ida e volta dest~ port" 1>:0 de Parana

EMBAF Ql'E: Para facilidade do serviço só daremos' ordem de embarque ao guà. e 50'\. no ~rete de mostruanos. destrnados ao . 

arejo. dia da !.hida dos nessas .v8f,?,es···pas.agens. Iretes. crdtm de embalque e de. t~men da Exposlçào I,:dustnal a rea!.sar se no prox.'mo 

mlts mfOlmaçoes, com Oll propnetanos' dia 19 ~~ corrente mes, em comemoração a Em~nclpa-

ção Po!.tlca do Paranà As passagens terilo valtmentO 


Carlos Hoe'Pcke .8. A. pelo prazo de 30 dias, imprürogavetü agente 

-~-------------	 Heitor J31um
• ..................................... 


•

I Cine· Teatro "Centro Popular" I Q®$~~@@t;;~SH§@ ®~®M\Jl}®Q®®®® 
, o mil. hlgllnl.o, 010.1"10, 00"'"110'0' I p"ll1ldo PI'a' '.mlli•• 'PII. ordlm a "Ipelto I T' t · d M d I 

I BOJE =Ierça-Ielra. 8 de dezembro ,4a. feira, 9 de dezembro 1'1 10 urarla o a I a 
A's S horas festival da Mocidade I 	 DE'1 A:lD.or ,5a. feira, 10 	 I Rubens 'J}al 9randede dezembro 

Be:ID.vindo ..DR~C.vLA , 10 lata-se e tinge-se enl 24.~oras0• " 	 .' o filme lmsteno, que prende, . l,m roma?!ce de amor ~om a Iarrebata, subjuga! 
1

Aslracam. Seda. Luvas Casemira de qualquer• mterJ}retaçao da. gracwsa e Sinistro e tremendo 1 
quenda Bebe Damels, que, com . especie etc. 

voz maviosa. canta seis belissi- Com Bela Lugori, Helel\ Chan-
 Serviços garantidos ., Por I'rocesso Chimico 
mas canções! Idler e David ManDars. 

Montagu Love e Lloyd Hughes 	 FlorlanopollsI a secundam neste belo filme. MAIS UM SUCESSO!. 1= . .' 
• Preços - 3$000 e 2$000 I Verdaderra maravilba ! " ~ Rua. João PlOto, 34 ~ TelePIIUDe.~311 €i) 

.........._ ............_ ••••••••I·I®$9®®®®®H®G!l®eH®®®~®® 


I 
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c., 
8 	 .REPUBLIC<\-'FIorlanopolis,terçafeir a de dezembr' de 131 

. . . 	 , 

l=<l='l=<l=·l=<l=! [§iIê]1=til=~[§iIê]~~Ic::::::=!<:::::ti=Ic:::®§Ic::::::=I~I:=:::íi,\:::5IC::::::=~I=til=I-

Loteria do Estado de Sergipe 

elo •• La Porta "eia. 

Firma Commercial estabelecida em FLORIANOPOUS de ac A~s quintas:"'feirasEXTRACÇOES
cordo com o contJaclo regUtJado na Junta Commercial de Santa Ca
harina, sob o registJo numero 346 de 24 de Abril de 1924. Premio maior 1.oó:ooo$2080. de 15 de Janeiro Ge 1931 e certidao sob n. 2.100 de 16 de 
Fevereiro de 1931 da m.taIiaçao de uma filial na Cidade de Araca Extracção 10 de de~embro de 1931jú. Capital do Estado de Sergipe, 

pt:J:.a.&.l!lll'O CJ 
18.000 bUhete.~. 16$000 324:000$ o. bllh.t......... I.p............... 

meDOS 2ã por cent(l 81:000$ 

Santa Catharína'1f\"oor cento em premios 	 243:000$ 

PREMJ0S 
1 preml0 de 	 100:000$ __ ••ro•.ao...... r ••i.fIa.d. n. fár•• 

10:000$1 
1 	 d. I.i. pePleno•• fir•• AISWI·M. LAI'8ITA' ti.6:000$ 

2:000$ 	 ..._ ao.o •• p.I......I 
6 1:(I(lO$ 6:000$ 


10 000$ Mj(IOS 

30 2001 6:000$ 
 À Rainha das Loterias1001 15:0001tl~ u 11 40$ 2'&:000$ r~ pro~, í.l li A dos 10 primeiros premlos & 40$ 12:000$ êxlracçõe,s em firacujú á Rua JoAo P•••_, 123 

2550 premlo, n. total de ll$. 243:000$ 
OI ,._ aio 111.1111........_ ••1 '" 11100 ,~tIÓuefD telegraphico da matriz e filial --- LOTERIA! 

repellçllo n•• 2 ultlmos algarismos de qualqu.... dos d.. primeiros premiol 
numeros immediatamente luperlores. 	 N. B. Esta Loteria nlo é filial da Loteria do Estado de Saota Catbarina 

~$~~~~~~~~~~~~~~t!orsini ct .:Irmão [IKl~~ HOfP[Kf ~I 	 :!' "u< ~cUld. de ""onsmia ... s. 11&0 deve tu.., ~ 
~ suas compras sem prlme!N visitar a ~ eXPOSição. oa ~CON<JRUCTORBS 	 SEcçÃO DE ."CHINAS 

PPD'eoloe • o..ç .....nw. FLORlANOPOLIS ~~ Casa Miscellanea .~~
Construcções civis e hydraullc'lil FILlAl!S I!M: BLUMENAtI, S~o l'RANClSCO. LAGIlIU. ~ A' RUA JOã,O PINTO N. 23 e 2; (Enfren-

E LAOES. 

I
te ao Thesouro do EstadoJ 

Onde poaem • dquirlr por preços Inferiores que ~EsCrilaril- pOllfe "erellio .&uc 	 artigos ao ~qualquer uutra parte. todos os CHot:etllentQ 
(LADO DO CONTINENTE) LOCOMOVEIS 6!eclrleldade. toes como: L.mp.das de toda.: as :qua.- ~ 

"Ia...........11 ••••• Mados, fogareiros, ferros d. engOllllT, abllrjours;· etc. "" 
CAIXA POSTA'" 87 	 artigo. para Rld.lum; .rllgo para e.iCtiplolio; fit•• para 

maci'ímas de esct'ever; altigos de vidro~e todas as I 
iliL . classes, comI>: vasos, fructeiras. fatinheiras. manfeguer .ên~. C"elegraphico Corslní 	 ~ raso assucanmos. brinquedos grande variedade.. Perfil'" 
~ maria!>, b;jolltí:rrias. ar'tlgos de ahlminiUDS::de todasas: ~ 

fLORIANOPOLI5 	 :.ifII quahdadtls e tnals uma infinidllde de artigos proPtiO$ 
~ para: [iresentes qUê sar1.& dlfficil innumerar. 
~ COMPRAR NA li 

~ r.d~~!aprov~~~!~I!~~~ I.mma IAdega "Pezzi" ~ desta ..s. é venier baralo para ....d.r muito. 

__DE ETTORE _PEZZl ___CAXIAS ~ Vieira Lin••r..
, ....... ... ,,-- 1121 	 & Ld•• 


Fabricante dus Afamados vinhos «P.rdlguelro« e Bar	 "'"bera, branco tipo !teno e Oraspa 	 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PR~-m~::;l:~~:RfI~~~ti'b~~ADO 
.......,..........".Ih•• d. O..ro ••• axp.etç.6••


•• c..t•••Plo .... C.xl".r Porto At...... n • 

........cl•••l .. Ant....pi. (Belgioa) 


PREFERIR SEMP~ ESTAS MARCAS 
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA ._Itlt;.-_ ............. "...,... O••·...: .... 

Representantepara. s_ Catarina f'<'ll' 

"MOTORES A BlCPLOsAo MARCA cOTIO'. 
 Syriaoo1AthBrino aIrmao. 
•. IGUSTAVO D' COSTA PEREIRA 

Rua Tiradentes n. 12 	 ;::: MOTORES ELECTRICOS cAlI» toI'OtISSÕES-REPIlESENTAÇêESEtoNlAPROPRIA 
FlorlanOpoUs Rua Conselheiro H_a n- 29M..hl... par. -clat!....... , .. 
._ ...... _... -1. ,ar. "'.11Il .... beLTeL: ATllERJNO·Calxa PosIaI.tU 

....'111 ...... 1'_l1li11'" FLORIANOPOLlS'· SIA·caTHAII''I• 
011111",_ ",.tlIOYLE" AGEN'l'ES.MASSA FAUnA DE LlRANJEIRA& ca. Corroi" di tr...nm,iI __ro ........ " ..._ ....... 

_dlorldl ___lufl..AViSO AOS SEUS DEVEDORES 	 das In~llsfrlªs Reunidas F. latarauo 
_hl..,1II ....................ra.........IIII&IIII,... _,.. Farinba de trigoLlUeCLAlIDlAedeu.aDartigos.


Tendo adquirido, em arrematação, a maior 

pute do acervo da ma..a falida de Laranjeira '''Chlnat p.r. HOfIoIar ......... ... 
 da Standard Oit Company OI Brasil:& Cia., tal como mercadorias. moveis. utensí. 

Gazolina STAIDARD e keroze...e .lACARt.lias e diyjda~. conforme alvará do M. Juil da : Orç.....t ••• _tal...... til......"'••••• 

1 a. vara da Capital•. convido todos os devedo l·a...' ............. 

res detla firma. conforme duplicatas em meu 	 da Panair do Brasil S. Â. 
poder. a virem resgatar os seu, respectivos I;. SMITH I tompaubla de Ú'ansporJes aereos 

tulos com urgencia. sob pena d. serem os mes
 é prererüa Preew. de lenha em A viõeslldlS OS 5eXlis·lelms de SUL Dlr. I

cobunça judicial.mos entregues à 	 ti' nacional porem é tão boa tóros;l N8RTE. Um Arlll IHI'iI • SUl seaundil.Jelra. 
Fpolis, 27 de Novembro de 19.31. .ou melhor que a estrangeira ManilaremOl á sua ás 9 lt2 hs., recebendo-ae correspondencla até a 

f.' mais barata ;O~/o, vesper.. da partlda e para o SUL ás 14 hs. reee-
Feris Boabald I Seja patriota I resideneia. bendo·J!e correspondencia até as 11 ho. do dia ~a 

I não seja ladrão Ide seu E' só pedir a Smlle.'l partlda. Recebe passngelros e encommendad. 

RUA CONSELHEIRO MAFItA N. 61. I proprio bois" Ltd & C Vende·n VELAS PARA NATAL. 1$800 • CaIxa 

•:j~~~~~Mi~~~iM~~~Ü~~~~ José 1" NESTE ESTADO I a. T.'.:i...... 1.490 111~ltilJUliliRiii.liiiiiiiiiii·iiiõiiii;uiiiJI~IREPRESENTANTE Glavam 
.0.... Pos'al 42 -fLORlANtlP()L!; :.!....________ ..............iUiMJet;IJII.OUtt••" 
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