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A oração do I I
• 

Foi esta a oração qne d SIUl Não temos, meus concida- l>reparaçào pata levanlar o proclamando o primeiro regime Idaquele•. que 
chegada á capital (la Repu- dãos, aqueles que assi!'l Il!'n. ma!l~mento da nova ordem. democralieo, se deu 'p~s~a pm eU.. leal'os. , 
.fJlf~!J proferiu a sr. dr. JofúJ sarnao e S(Jbreludo. os cldadaos pollllca. " o povo brasileIro no , Por nu,. '~Rl''''_' 
Ne"es em resposta ao. ora- do Rio Grande do Sul, a me- Lã vae, porém, senhorrs, 11m todas as franquias p'" 
doru1 que o saudaram: Dor soma de restrições ou de ano decorrido e outro prova .. 

preconceitos contra os outros vclmente nos sc~rarâ,C(IUand Não, é. meus concidadãóS·":~~~:l~:!~·j~·.~'~~!1;;~;rti~~~ 
c Meus concidadãos: eslorçados b3taJhadoTeS que même>, da reumão da assem- nem a hora nem o logar de 

As emoções desta tarde ma,. conosco pelejaram a jornada blêa constítuinte~. . ,traçar diante de vós um pro~, mente, as 


ravilhosa não me permitirão de outubro. Que .. in,conventente verUl.~ graIl'!tl de reforma. Nem me~~ I toda 
-endereçar ao povo carioca se.- Estamos. a~na:,•. em frent~ os brasllelro~ que, neste maIS mo mvesti.do da vonta~e do 
niO' breves palavras de grati- de um claro dlssldlO de Opt- um ano. a ditadura honrada e póvo do RIO Grande dq Sul eu 
dito e de afeto' niõl!s, dissidio este que ,~ npe- hQnestu. nas mãos impolutas me animaria a dizer-vos, a mOll a 

Bem sei que· os raios sola· nas aptíre~te e que- ~) d~ve de GetuU? Vargas (muito v,ós que, soi~ a sintese do Bra· mo, o 

res das vossas aclamnç6es nào ser resolVIdo por uma ent!d~- bem) (;onti~uasS7 a desuravar $.11, as dtreçues que todos sen

buscam. na planicie, () lidad~r de sob~rana·- o povo hrastlel- o caminho":, . tlmos palpIta! n~ fundo !ias 


:numi1de d~ls aSlliraçnes brast- TO. (Mmto bem). . ,Senhores: nenhum homem. nossas concu:mt':ldS repubhc",
leirus. O apreço, a estlm4l e {} aft'to atento ~t~S deveres v~n~ c0r.n nas. pertenCia 

EnxerrtQ bem com os olhos que nos merecem os nossos ti coletivldilde, podem Jamms Nós, entretanto os que pre-- rna~. 

uc he:S me d~u e com esta t'ompanheiros.. com furda ou desprezar .IS lkões que nascem gamos o advento da reformu O que 


dupla Vis. ta que Deus tambem sem farou. qu~ pe~se""! diverw Idas prof~ndezas da historia constitucional queremos, s~ir é. como . 

'me libcTalisou~ que as v(\ssaS sumente de nus, naO e ne!n do seu paIs. _ . do m~Tasmo da den:ocracm m- enche a 
acInn-.ções brotam do voe:so pôde ser estorvo para que IlUO Pensae que esta e ét terceira orga.mca pa~a ét luz ~a de~o
lleito roml~m as fronlcirasüos pensemos de acordo com (I vez em que nos encontramos Cnlela orgumca e SOCial (MlUto 
voss~s labios. em busca do I<io nossa concien~ia" (Aplausos) :10 largo dHS dlficuidades~ sem bctn). . 
Gmnde dn Sul (aplausos). e Estnmos ummados. nCBta ho- ~eí~ ~ ~em hllssola~ sem ordem Queremos consignar" num ~ 
ele uem merece que. nesta tar- ta de Hhertufa de ;;?Iene de- JUfultca. p~eto sol~ne, o consorcto per- sul~ado, nao de 
.de historica~ lhe mandeis. mls uatc: do mesmo cspmto ~if> fm- .:-\ primeiru foi quando es~a f~tto da lIberdade c,!m fi auto.- sofJcas, mas 
mmS do ,"esso pc:nsamcnt(.~dcs- terntda~e e de conco.ro.H~ que na(,'ão predileta de Deus ama- ndnde; qu~remos cpnr ao mo- dos fjOVO~_ 
fraldados. os diplomas da gcn- ~os unlmou..pata n InKIO da nhecia para a cmancipaçãe. En- deJ'.J de,caldo pela <lolorosa ex' Beu.! =,_el que ha di,'en,en,cia 
tilhomcria politica. porqlle, nes- 10~~~Hla (lohttca., tão: se ;18 terras e os ceus desta p.erten~la" de 40 a~os do pre- de opl~loes_
tn hom de glorias, é :"erdadé .henhum de nos pretende. de gloriosa capital fnhlssem. ha~ s;d~nctHhsmo tlmencano novos Que rmportn, senhores? Tan~ 
_ (IU~iram ou n.l0 queIram - certo. lan(,'ar hgn nos {luiltw viam de dizer <lllC um monarcu, fretos ete controle para o pOder to mf"lhor. 
aquele que. postado nas ravi- cantos .do templo, por _ am~r impregnadQ de cspiritode ~Iven- pessoal. Poincaré, que sa1vou n Fr:m~ 
nus do pampa. cncost:-,do Il? dus alfauts. Quercr:nos. tao SC!"" tura e chero. ao mesmo tempoi Desejamos refundir os pa~ ça da ruina financeira, asseve
corset historico. simhoh~a ti fI- n:~tlte. o debate hv:t" da Opl- da voJubHidntle natural a.os do drúes do federalismo, para que rou~ um di~, no Parlamento 
g:ura estelar em. que L<.usel re- nmo. tlue {\ o deSagUild~uro seu san~tlt', pretendeu 1m{1e~ o Brasil inteiro possa gvsar de sua patna: Qn ne s'emend 
sumiu todas as renuncms e c~ natural f~8S r~servas morrus d~ dir que o (lovo bmJ:1\í1eiro or- com propriedade e verdade, os que tlans le malentend'u. 
sacrificios. o Cavaleiro do UI.. uma naclomthdnde tJue l'aml~ ganisasse as suas#inslituíções bene-ficios da autonomia local. E' em meiudadisçordia apa· 
reito. . olm. lJOJilic:ls. Mas, tiÃ.o certo f! que Queremos que o povo cola~ rente que os brasileiros hão 

Não tenho, pnr fortuna ml- Neill nos impele tamuem para o povo brasileiro tem, por vo- bt)re na fatura das leís~ mas de encontrar à formula: feliz 
nhu. nenhuma no.vi.d~de_ c ne- eSSH cruzada o fetíchismo das cação natu!al, O fanatismo dHS não queremos a vi~ôria do in- cristalina das aspirações do 
nhum sabor de ml('1(lt;UO nos leis. leis ~ue, dIssolvida por Pedro divíduaJismo estenl nos cam- maior numero. 
vossos frementes aplausos. . Todos nós jú transpuzemos I a Constituinte do Impeno, pus da estrutura economica. Bem sei que está á frente 

Nela c~ a primeira vez. cano- u(IUele limiur da ingenuidade ele mesmo se deu pressa f':.rn (':H.!- Queremos a integração das do Govêrno Provisorio 

cus e brasileiros, qu,c nos en- que permite acreditar que os torgar ao seu puis um estatuto, ~classes; queremos a sociaHsa~ homem que, pela 

"conlf41IDOS na encruzIlhada das os costuOles se pu~ supremo. ção do trabalho (aplausos); que~ do seu carater. 

mesmas dificuldades: e, se I?eus Caminhai comigo um pouco remos que os çonselhos técni~ sua concienciat 


'quizer, não hu de ser a ultima. HOS golpes da vara e vereis esta mesma rnctropole cos assistam aOS legisladores das suas 

(Pafmas), legislação nascida dos parla- generosa te,ltt" de nOVa al'1ita. r'l' <laboração . das leis. 


No dia 3 de novembro, por mentos. 'ção pól1ticá.;- ...··.. , ~ Queremos. eth suma, que a de 

m~ gesto de renunciu! :~}ando~ :\las, . senho~es. se _di~m que O p~me!ro chefe do govl!!rno Carta d~ amanhã, guardan· lhe 

nel as alturas das pos~çues PC: o Bras)] precIsa, pt1111etro. re~ repubhcano, esse soldado leal do as tradIções de um passa

lilicas e preJeri imergir no Si· organizar a ~ sua vida e.cOno-- e bmvo que não quiz) nunca, do conservador, caminhe, co

lendo dos que.aplaudem e na mka e financeira, ant~s de sobrepôr a força dns armas â mo tem caminhado, o Brasil 

tnmquiHdade dos crentes; ma~. entrar no regime úa ~ei, per. vontade do poV"o,esse que, com e como tem caminhado o 

desta vez. o mandato t?c veiO h'1mto aos meu:.; c.:oncldadtlos: sua gt:ner'lsidade, com seu pa- mundo. para o terreno das COn.. 

diretamente do povo no-gran- ond(~ o incoln~enjente de se triotismo c COm seu liberalismo quistas sociaís. 

tlensc. E' o f!l.~nda.to de 1!m proc«:s~ar a ref~rma. s_ob os forçou hS portas da fmortaJida.. Queremos. por fIm, que .num 

povo que Ee ~Jtlge i:l~ povo JIl.. ausplcI05 das dlsposu:oes le~ (Ie, esse Ikodoro flue ainda ve.. estatuto org mico S~ defmam 

teiro do BraSil! (MUlto bem! gaj$-~ . .mo. nos (IUadro!" histOfico~ deveres e atribuições. se eu

Bravos!) . AdnHtamo~ todQs~ por umlcom abarhaao vento_dispnei_ co-ntrem direitos eJiherdddes 

, ~lal pensam aqueles que tI"ftr- c~msenso umforme, que t,enha It"o e_ glorioso, fi frente dos 1n- assegurados e que, sooretudo. 


mam estnnnO$ querelld~ ltm- Sido ner,e5sano um estagIO de fL,nutos soldados da nosso pais, diante dela, estaque H vontade
çar o paíS no deJirto pengoso _______________I
de uma ngitação de partidos_ 

~ão. brasileiros! a agitaç[1O 


. ~~rfini~: ds:mI~~o eG~~~~d~~ == Santa CatarinaSul e os brasileiro!:' de lodos 

os rincões da nacionalidade. (. . 

a agitação benelica dos prin. solldarla COID. O pensamento de res:dtuir a Nação

,cipios, o choque ardente das ..... 
idéas_ e é a lrepidaçflo do mO- c:a posse de seus direitos 

vimo:uto c da vida. 


Só as nações decadentes é 

que têm imobilidade de morte_ 
 .Não é mais possivel, sem graves danos para o país, declara o dr. Nerêu Ramos, coarlarlJesgraçado do Brasil, se se 
tivesse levantado em armas, e lhe esse anseio inequívoco ! » 

de pé. para recair na apatia 

dos descrentes e para dobrar 
 (Do GLOBO. de 4 do cor_rue) 
o joelho ante o tabíl de algu~ 
mas idéas <Iue nem sequer Sauta Catarina ê e~l}olgada, neste instante, com anseio inequívoco, l!ando,lIte fôrma li corpo, o Rio 
aiudá se beneficiaram COIU a o resto do pais, pelo mOVJmento em favorda volta ime Graude, na conjunção de seus dous gloriosos parti

. lu. do só!. diata ao re~ime Jega1. Nerêu Ramos, propagandista da dos, SertIP. ao Brasil numa compreensífo haTlllOniosa, 
Muito menoS ainda estamos campanha liberal no Estado c; depois, soldado nos cam~ nitida e exata dos males que á ordem civil podem 

servindo a paixão do imedia 1'05 de batalhu, estéi ã frente. aindu desta vez .Qos novos advir da procras!ín~ do retorno ao regime cons;i· 
tismo_ legionarios~ presidente que ê do Partido Lib~ral Catari.. tucional, ' 


Neste instante da vida bra.. nenSe. E' o qu~ deixa claro a entr.cvista que nos conce~ 
 Fundamente peneIrada das enormes 1'/Isponsabllr 
slleira, podemos dizer que ser deu e nos enVIOU dá capItal catarmense. Eil.a: dat1ea que lhe cabem nesta hora agUada dos desemo. 
vimos a uma causa amadure -O movimenú> a favor da voUa do pafs ao 1'/1 nacionais, a -frente untca. TIogNlnde4Se. elevando·••
cida na vont&dedos nossos cQn gtme constitucional, que a .frente unica. acaba' de á altura delas, desfra/dou altivamente o BlItlJndarte 
. cidadãos. ." " . da r.con.itiaçll/) do pa(s ""m asmas traflú;lle. juridesencadear em maneira tIlfJ ":&pressiva 1'IIp(Yrflu


-< A batalha que hOJe aqm 1m· ti.. eloqucnlemente na terra catarinense. Sànta Cata
ateus e cum (.Ui tUtue:Jsiúaúe.lf de ....u.u. retUIt.o<tru(uiu ri~ 
"ciamos. no t..'Otaçio ~C! ~ Brasil, rina solidariza Integralmenle com o Rio Grande no 

· é uma batalha de oplntOeS, um sadio pensamento de restftulT a N~ á posse de seus 
 nance'Ta, 

· combate de ldeas, Sf."m choque direlÚ>s. Isso mesmo eu adta;nlei a João .'Veves da NfJ.o se pret'nda, com/udo. que o movimento de 
de ar-nC'ts. porque. senhores. Fonú>ura, o ineguaú>vcl lider da <'ampanha IUlerat, q". a conferelwia de Cachoslra foi .narco inicítú, gol
não valeria a pen~ ter. subver no lelegrama em que lhe mandei a mioha enlu.';asti. peasse UJn qualqu(w tniu.lo a autoridad.e e o pre.'itigio 
tido a ordel!l constltu~lon~'. ~e co: solidariedade ao banquete de Porto Alegre. do chefe (ir; gOIJCfU-J proulsurlu. .\Íu.Uo ao coutrt.trlf1. 
os compartimentos da oplOtao Entregando ao grande tribun/)o numa solenidade O pámpa u.nida e coeso tem. IUI (Jtltete. ~ leglt.ll~'j 
-continuassem H ler fechaduras. de aUa expressão civu:a e patitico:, a direção do mo. ex aente de suas a.spira9(je . .;, A (r<tu.le lUttCa é c;J:pre8~ 

vimento. o Rio Grande, com esse gesto, significou nao 8fúJ magnlfica do ct"bntu gu';.,,/), ,l(a" para ela coa·
(PlJ;:':~' uma ,('\'olu«üo Iinla luw". esqueddo os comp.on,issos da ÁUança Liberal. trllJuiu em maneira áf:clsiva um fut· r peSSQal:, () ler 
.tica que estam~s abrmdo nos Do me~ ~(J que cultuou o valor moral, mental Varl/OS_ 
Bancos do movime~t() de Ou e potUico de seu tlustre ,e preatigwso !'Uho, o Rio ma da 
tuhp~ ê, no contrario, a pes· Grande apresill.au o movimento pro-constituclonaliza. 
.qui;~;'t. fiO f s~)("('lrQ ~o!Hr da von Ç<I'o aO.8 imperativos civloos daquela cruzada, que (o • habilüslmo e " adminfstradpr eminente e ,.vlsizda que 
tade do povo iJrasliClfO, daque o ambIente de fogo em que 8e preparou o golpe de :I .ld ~, Formldavel li a,obra de guvêrno que ele ""m 


; las tintas definitivas com q.ue de outubro. realizalldo a dli$pello dos enwaraços que ambiçiIU 

ele queira matisar . a ~and~lra Á Nação, pela maioria d. mas forças vivas a'pefermentadas lhe vêm opOMO á gloriosa caminhada. 

comum da recons:utuclonahsa.. la p"ra, ° 1'/Iglm. legal deflni/ivo. Nao ~ mais posPrestigftJl.o ~ dever d. t"dOIl 08 brasileiros de Ma 


· ção do pais I (Muito bem). sivel, SEm grn_ danoll para o pafs, coart-"'e .sse vontade e d. conciêncla desirrltada., 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9 de dezembro. de 1931 	 • 'fi 

A oraçãO do lider :Iiberalvenha anós a C .....,-:"",., 
&penas, e 50, a realização emde de seus filhos. afirm~da nas 

marcha de uma idéâ vellce~ urnas de 30 e nos camp'Os de 


, renovar ?s processos po- batalha de Outuoro, diz ajuda: 

O dr. Cardoso de Menezes, delegado flscai. no. do BraSIl e !1ar-Ihe no' C?"tmuemos para cima e para 

tavel teatrologo e ~eta. ofereceu á ilustre escrito. va ~s.tru(ura o,gamca, de~(ro dlanle I. _ 
tiluição 

de cUla!" tronten8S coubes!'ie a ConcJdadnos' n'tO saberia 
ra s~a, M. aura de ena P ('reI~a L IImote esta bela felicidade de lodus os brasll",- luosseguir. A' ime;',. í.diga 

o Bra.1I inteiro pede e Ide!lnida no circulo poesia. Ilustrada pelo sr. Taclsno Basadona: ros... qu~ se "flQdera de mim l. 
qucr lima C~n81ilulçâo que o das. masmu caras e &1 radiante! Mês de Dezembro, Nuo ~Credlto que nenh.l1I.!lu maior do (Iue (} meu desejo 
governe. Uma constituição d. Invariavel lamiUa Mos em que todos. com devoç(lo, rev~luç.lo produza a perfclçuo. de elevar, no võo das ptl)(l~ 
qne legitime os direitos d~ que durante quarenta Festejam sempre, se bem me lembro J.u observava ,0 yell~o Blunt· vras•. Htf·~ vossos corações, a 
todos 	0$ cidadãos e qne 08 mandon e desmandou «Nos3a Senltora da ConceíçlloJ- chl, tlue B; perrelçU? e um ~o- eternIdade do meu reconheej.. 

caminho do tralIa· Tócam os s'itw, festivamente. nho est~rd de espmtos cheIOS menta. . 
em Igual. OS..J1assarinJlos oiço a cautar

j 
de ';l1,?cldade: Estamos, . aqui, diante do' 

- C(~e ha de 71Ot'O, diz toda gente • ..? E !mposslvel. s~nhores, que povo br'l$lleml. e estamos na 
-E dona Moura que vae casar . .• ! os utOPistaS. ,cheIOS, de ,ooa metropole do nosso paiz:- ci~ 
-Jlaura escritora? Mau,.o poetisa? fê e de s.mcendade. Imagmem dade generosa, cidade amavel' 
Pergunlam rosas, lirios, Jasmins. que 21 <\ms de campanha ar' em ,!u. a beleza que Deus lhe 
_ A"' ela mesma,. Tesponde a Brisa mada selam capazes de remo-- doou, em suas montanhas ad-
Que espalha a n6va pelos ja1'dins . .. ! ver a soma das nossas difi· ~iraveis e em suas praias fas~ 
-Sem mais demóra todas tU flores culdade.. clDaa!es só é equiparada. pela
Saber quizeram qual fJ «prlncez lIJ , Ha, entretanto. coisa de. que- bra~ura de seu pôvo~ " 
Que a fim ~lais bela de lindas cores todos estamos convencIdos: Ja uma vez. nas agruras da· 
Roubar t-iéra n'aquelt mes . .. " marc~alJ1os para uma idê,a e luta poHtica. disse que, se nâo~ 

, e'SS3 ldea se ha de, l'oncretizar fosse mandatario dos fógões" 
Yeih~; .~ ~~f~; d~· ;~dd~d~z~~ . . . . . . . g:la. yontade umversa! dos gauchos, quereria ser deJegn~ 
Séguem correndo para a Matriz; rasll.,ros. do do povo carioca I (Palmas).
O céu fi todo de azul turqueza.. AS rugas que encrespam. Agora, scnhorest que o Rio: 
A nave é branca da cor do giz . .. , mome!1t..~nea~ente, as .àSl:taS G.runde do Sul aluiu seu CQra-
A naturEza mais esplrmdente da oplmao suo noy~s inCtta- çao, ele vos diz. por meu in... 
Que n'outros dias P!lrecf. eJJmr, mentos para persistIrmos no termedio; Brasileiros. a hora: 
O~ tloit'OS chegam, diretamente~ grande debate. é de meditHt;üo e de fé. Pense-
Ja se encaminham. para fi altar . .. ! V~nham cono~co touos mos na ohm a ren1izat;.e ncre-
O sacerdote. paramentado. servir sob a lmndelfu da mes- ditemos na c'lpaduude dos ar.. 
SegUindo (J "ri!o» da Son!a Sé, ma causa. quilélos.
De Delts em nome, por Deus louvado, L,á. ú beira do Atlantico! as Não vem longe o dia em 
Os abençoa com muita fé .... I pratas de C?páCnbana nmdu que nos encontre~~os todos,. 

~~ard~m a figura estetar de o povo hrasileiro, em'iando Se~ 
SIqueira çamp?s emblema 115 mandntarios a uma grande,;~hU;~ ·de· ;';'$~;»: '~~i p·e~;~~"a~:· ~ . da . energia racm! ! (Bravos; assemh1éa politlca.

Coe sobre IIquele ditoso par, mUllo bem). A verdade do sulragio teso,
Quando, sorrindo, desce as escadas Lá. n05 sertões maninhos, te'munhará a grande evolur=i:o. 
Que jd subira para casar. . .! nas extremas da patria, esses cívica do povu r 
Alguem um hino no «Coro» entua, bravos nlpazes das lutas de antes disso. ri 
Emquallto Mauro suspira e diz: 24 e 26, aind~ ,falam be-":l alto um marco gran
«Que C/luva boa! Que chuva boa!» ao nosso eSplrtto de feStsten~ l.ermost como Getulio Vargas
Tenho a certeza. serei feliz . • , ! da, a toda~ ns desilusões! na hora da arrancada supre: 

(Aplausos)., ma: . Brasil~i",s, de pé, J,eJo,F. Cardoso Menezes I Por todo O Brast!, a 	 vania' Bras!l •. !Palmas p",longa as}. 
I;LORIA;\,OPOLIS 

5-12-1931 
Declarações do Ministro 

Color Assis BrasOLindolfo 
Regressou a bordo do avião Condor para a O/ORNAL proeuroullJU!1 após as férias que' 

ve.:da.lelr'al Capital da Republica o sr. Llndolfo Color MinIstro OU'lnr, antes de seu em· ~ra passar e/n Pedras 
do Trabalho., • barque 'f}ara o sul, ante·, Alias irá a Moutevidéo 

'd~:~I:;1'.:t1:~~1 . O embiente polÍtico,' gaúcho, que foi aPorto oraJe1/'!. o 'fiIinistro ASsiS,' estudar.aU, a convite do: 
DPI""P"".'R ,sanear Alegre inaugurar a exposição industrial, agrlcola e B'ràsil. .' .' chanceler uruguaio, as· 

uma pastoril. recebeu ali dos partidos politicos e de to- -Nestalm:nha vwgem,bases de uma conferen
" aOll 1:viotavel8 ~I~=a~~ das as classes sociais expressIvas e Ilalorosas de- ao sul -.disse o chefe: ~'ifZ adua!,-eir~ Ess~ con
povo dentro da moral 80cial monstrações de apoio á orientação que vem impri. do PartuJ.o Libertador,vde havta Sldo fmto ao· 
e da'moral poUtlca. mindo á pasta que em bôa hora lhe foi confiada ao nosso companheiro'sr. Melo Franco, Ma.ç, 

Uma ConBtllalçAo de tal na· pelo honrado chpie da Nação. - faço-me acompf!n.har na impossibilidade de 
tureza. capaz de 8~U.r8Z~r, O ministro ColoJ.' recebeu a bordo os cumpri- d!1 técnicos. do M~nlSte- se afastara ministro dtJ. 
Intellameate os bem IntenClo- II!-entos do dr. Nerêu Ramos, presidente do diJ:êto. no.da AgrwulJura; pa· Exterior, o gover,no co
aados, aue no central do Partido Liberal Catarinense e diretor ra ~nÜJiarmos tmportan- meteu ao sr. ASSlS Bra

08 	 d~s~e di!lrIo; do dr. Agripino Nazaretb, delegado do tes pesq~isas no su~: si! aquela representa
Mmlsterlo do Trabalho; dr. Nerval Silva consultor solo, ° sr. Bead.. que ,a çao. 
técnico da F, R. dos Trabalhadores do P~raná' Nel- fez grandes instalações °ministro da Agri
son Machado, secretario da F. C, dos Trabalhado. no Chile, e qu~ se en- cultura deverá ir ainda,. 
res de Santa Catarina e Antonio Penalorte de Sou. contra ha. multo ~azen- antes de voltar ac Rio,

delegado geral. 	 do pesfl/!-lSas aunferas a Bue1Ws Aires, onde se'
1!0 Brasd, está bastante esforçará pela resolu

-en..".... jelro IRe is'~ d 5 -"-- ~ntere8sado p'eta, expio· ção definitiva do caso· 
~~.. ..."'.. '. V... o apen,u", ração das laztdas de do mate. 

- da- Tribunal de Jusüça Lavras, no Rio Grande A lei do alistamento 
,bonança! Recebemos o fascículo ,tio Sul. Espero que sob O SI", :Assis Brasil dfz· 

que .e não acblncalbem Não se pOde lêr as orações lI) do volume y. da Re· minha orientaç~o se nos. em seguida que su
dlreltos da liberdade do povo. rém, vlbrall\es prollunciadas porIVISta do Supenor Tri1m- pr:oceda~ ali, a .nstala· gen~, a~ governo a or

Fez.se a revolução para 110 pensar, n~ agir no senti_ João Neves da Fontoura - o nal. correspondente ao çoes mms modernas. Os gamzaçao de uma nova 
que ro••em destruidos os va. desde" terreno .ágrado da~ advogadO daRepublica-sem mês de outubro. onde se terrenos auriferos de comíssão para estudar 
lhos e arcaicos proeessos que pratieas religlo.M, DOII tem- que o nosso corpo tO,dO sela, vêem varios acordãos do Lavras eram de ha IImt· a redação definitivo. do, .. 
se tornatam Indec,,!~soS e pIos <: nos lares até o 11M Invadido por aquele arrepio Tribunal e s(lnten"as dos to explorados mas por "'I'ojeto do alístamenta 
deturpados pela amb.çao, pe- conqUIstas e Dobres suave que geralmente nos . . d'" Y.. • • "d d ,~ ,
lo despotismo, pelo desprezo tições pollticas em toma de a ••allo o organismo, JUlZ<;S . e pnmelra ms- stst!ima,~ arcawos, co· even o de.a tl!zer par-

completo de todos os sogra. guom, sem odlos e nos momentos de grande e., tanCla. ;'além do parecer lomais. O sr, Bead. de te como pres~dente, o 

dos e legitimos principiaS dos xões ambiclosB.ll, o xallação patriollca! do Procurador Geral da observações que proce- $1'. Mauricio Ca1'doso. e 

direitos e liberdades publi· ro presllglo moral e Intele.. E' que " ver!,o q.uenle e IRepublica. sobre o caso deu no local, concluiu o sr, João Cabral. de 

cas, etual dos homens de boa vun'l ~oderoso do Inv.cto 1'10 grBn' da Delegacia Fiscal des. que os terrenos se pl'es·' sorte que em principios 

t~il~~~~~ praticas loram :~;:.e'ti\~~eseqr~I!:ll~~ ::~:lere'i~isa~~::':::~~~~~I~~~I~~~': te Estad? . ta_m para uma instala· dej~neil'o possaseren

abolida •. Formulas abstrusas berdade que pos.am g&sar do lõrte 8S libras de puro A ReVIsta do Trlbuual rao moderna, embQl'a eununhada, ao governo; 

foram postas á margem. !.ies. todos os ctdadãos. ardor civlco de todos aque· demonstrou a sua neces- não das maiores, e em fin.· do p1'oxilllO 

nudou••e " cenar!o por de· Que venba, pois, e seja los que têm a suprema ven·· sldade em nosso meio E' tambem de mel mes se inicie o alista-

traz do qu31 a velha e roti- bemvinda como a madrugada lura de ouvi·lo! fore e t, d t d . . t l b
nelra. maquina gemia DOS en. cheia de luz, após as Irevae Joao N~v',s da Fo.ntoura, ns • "n.o s.e orna o, propos~topat-r0cmm' ~e- mell o. em ora com, cer· 

ferruJados gonzos. Destruida de uma noite tempestuosa o emlssarlO das aspIrações já agora, IDdlspensavel melhantes znstalaçues to caracter de e1tl81gen
foi essa maqulua em Que "enha, assim, a nós: a dos alias ~erebro. pensantes aos estudiosos do Direi- no Maranhão, na fóz do cia. Nesta primeiro, fase 

forjavam, ávontRde CotIHUtmção. do destemIdo R.() Grande, M, tO. que vêem nela uo:; au- Gurupt e em Minas ou poder-se·(J.o considerar. 

de meia duzia de C!,!"O todo mundo sabe, glo- xilio valioso como re- na Bahia automaticamente alis
08 c8nd.ldalos de O.!IWAtOO MELLO rl!lcado 'lO 8eio da metJ:opo- t ri d' .. . tad t d ' 
le, sendo 8 sua chegada á per o () a no~sa Juns- Conferencia ad'!anei- os, por ex., o uS os 

pr!n~ipal arteria da capital prudencia, ra em Mont&vldóo que tenham qualquer 
"7""' _ t= ""'....... da Republica, uma apoteóse Agradecemos a remes· ~nflY1'mOu-no,! a s~. titulo de cultu1'a ou de, 

deslumbrante -expressão de sa. gutr O sr. ASSlS Brastl1insl1'uçeio, 

COMUNICADO AEREO I gratidão de Um povo ao pa·


ladino da bonança! • -

REPUBLlCA estampará amanha mais II ,Isante, poIs. batalhador! Tesouro do Estado 


um dos magnífiCOS comunicados aereos, Efiques cerlo dISSO: o teu Arrecadação efetuada pela 

em que o lalentoso jornalista gaucho que ::;;me rutUaote e bem·amado Sub·Diretoria de Rendas no 
 o IMPOSTO PREDial 11, PREFEITURI 
ilustra colunas sintetlsa a se- gr8Varã-eom a tua obra dia 8 do enrrente mês! TerminardI amanhã o prai!o para o paga

mento Elo 'imposto predial urbano. beirados e
grandI'lsa -nos corações de' v • 

Jlt"""""""_"",_""";e;"""_,,,,"_,..~!!;,,,,,,,,,,,,,,,,",.,,,.,,,,,,_~ltodO. os brasileiros I ' Do Estado 16:358$137• 	 A. S. Pundo Escolar 756$300 taxa sanitaTw, na Prefeitura Municipal. ' 
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Instituto PolileClicD\ Ellaee LallDte - Sena Pereira o :n.!rO::c:v:.:ml Cllegio J~raCã8 de 
Cola do de g.ão do.• ciruT- \ Realizou.sesabadOpa9·lnha~ del'rat~ do sr.~oào D.o- O sr.o.waldo as 

ç o/ties dentistas sado, na rcsldencla da doemno Regls; um ',lin<> cha· Aranha I 
~ . exma.vluvaAmeliade Se. p~o de senhora, da VIlIV~' Bem· . ResDllad08 de, 


R••Ii,on.,. ,ob,do à noite, no "'U'I P . á rua G "mda de . Azevedo ReSI.; um I Esteve ontem no Minis- , exames

tu\/) polttrcnico a ~ltne colaçbo 4e na ermra, ene.. hno abat~jour para (Juarlo do t I d F d 
.,io da .urma 'de alou.. que ali ""_ ral Bltencourt n, 17, O en· sr. Saul Duque Gnnzo e sra,; er O aazen a, 
m""'o o eono de Odoo •••••ta. lace matrimonial da sua uma pintura do sr. Gilberto longa confenrencla com o 
.~':;i.~;;:' r;~.i.:~tt:'J:..~ filha Benhorita Maura de Braglia; lima estatueta de ~ar.! sr, Oswaldo Arllnha, o 
to. di"'or d.q.._ ..be_I..... Sena Pereira brilhante lfIor~ das profe.s~r." Deha "lsr.João Neves. O trlbu
... iu'do pela te!tu.. das notas obtldu - tel tu I 't ri Maria José Reg.": uma fma, no gancho chegou ao 
...IUmos.o. pel.. aI • ..,. da tu...., lU ec a ca a nense e 	 bomboni"r. 6. srla. Carmen 'T 
qoe ... os seguiu''''' redatora deste dlario, com Ramagem; uma azeitoneir. do! esourn POUCO antes 
c.~1~':urJ!~!'".l:"::t.,;;~ o academieo de direito sr. Laereio Caldeira de Andra-I hora de,almoço do 
Ml\Óa.d•. fl:Ndo, F_", Zukowslly sr. Oorval Lllmote. d .. e sra.; uma crerneira ~e, tro Aranhll, ali 
.. 5'.voa,e. W<fl'IIdt0wald. O aeto elvll realizou se cnstal do Sr. Armando Ferrd. rando até ás 13 
'U=~t!~-:S:lst'1&.=.~: á 19,30 sob a presiden. e sra,; um lindo praloda!srta'l A's lã horas 
rlb& Uta Ferunda, 0Bd0Ja da tar.. S. I'! Carmen Baruosa; um ínusstmo d 
..., q.. PrOferia. _:.'e alncllÇlo; ela do sr. major ",ustavo .bot-jour de cabeceira das d o 

"Cor... M..ttea, mh...enboru..... Pereira, juiz. srl.s. Targin. e Fanny a 
.....""~ Serviram de padrinhos m;. uma azeitaneira da 

Superior lal.,", ás mt.1w; lorças E da n o i vau Rr. 'dr. Phtlome.no um 
!:r:~~m~u!.~=,~: Nereu Ramos. presidente :el~II::~sd~ ~~a,: uma 
::.;~'::. ~:~:t h;::'.'7~~ do dlretorio central do de papel (!~ cart~ das srtas. 
g..<lle,., "".. di"" o • ...., od<u. ao PartidoLiberal Catarin.-n- Zulma e Zlila temüs: a "I~o: 
templo .ugu.......11...".", ....... se e diretor deste jornal fada dos nOIvos da sra. [).d, 
guJa~ o etnJ)6nho e I: ded.bçIo que e sua exma esposa d ~tira Gomes: o houquct da 
lllremoS no cumprimen10 dos nossos •• ~ noÍ\ra du srta. ]ulieta Torres 
~;;e:!.s ~~l~s:~:!\::toqU:ltbt~ Beatri~ Pedernelra~ R~.. Gont.:alves: !1ma almofada dn 
o nome da casa. querlda. onde eusâ\.· m~8 e !' sr. OtaVIO Oh- STh," Athcnn Bersou: :.!ma crc
mos os passos para. t'121radana vld.t velr8. diretor do Tesouro mClra do sr. .105(; ~lontz e fa
pre~C:-i1te$ da pro~es$a lustoé quert- do Estado e sua exma. tulHa: um. vidru de extrato da 
cordemosumpoucoda~O$Sttvldae.co esposa d. Edwirgee Tor- sra. :\lat~lllde de Lemos Salo
11lr, rcmlruQfando os dias alegtt!$ e fe- res de Oliveira mé. ~erelra; um. cleg:an.tc pnf

~::~.eo:f~~: ~~es~,I\U~:rs: Por parte do "noivo, pa.. ~~-;~:~s dS!4f~~~t~na ~J:r:! i ~~~ 
r80infaram o a~o civil o ti m }l a r de v fi S o 5 d a 
sr. dr. Mllnoel Pedro da s.a. Yolanda Caural: uma 

Por que. ato nos iludamos: ou honra· Silveira, seerptaricl do In· :hsil~~!l ~l':n:m'S~~brin~<~ Ld~:ri ~ :iJri3ell~~a:rnd~pr:X~·:'!stlo: tE!rlor e Justiça e a exma.. seda d~~ um grupo de .. ltlnus 
1!alremos venddos. vluva d. Amelia Regis de Ida E...c:ola COlUplementarj um 

A. "lda profissional ~ "pera e diticll, Sena Pereira e" o cirur- estoju de perfume do sr, Ro· 
,.beloo'·., Nas .."., ..c...llhadas gilio dentista sr Achiles borla de Sena Pereira' lima Estamos segurament6I~"hmltlt"uSl,n
~~a::~o~~~:~~O~q~':':ud!~t': \\Tedekin dos Santos e linda almo[ad~1 da srta. 'Zaura informados, diz O Jor
viaion?S iutxpttttos. Eai denôs senos sua exma esposa d Re.. d~. Sena P~retra; urna bombo- nal, que não foi ainda OOIl\fi)Ll~MI~N'rAR
desemparasSC' o exemplo behldo nó tem- Mil' d S· llleTe de crlstat e IJrata da srtu. 

pl'i!.lIzmente, ••rmadur••dqulrlda. glna and!,- OS antos. Alit'e Guilhon Gonzaga; uma efetivada a indicQQlio do 

rorl•• dum...ml....d.no.çodod.d.. O ato relIgioso reaU Jilrra de cnst.le pmta d/l sra. comandante Ary Parrei

""lo. d. "",di d.. . zou..se ás 20,30, na Ca- D'/lmela G/l~ZO de Castro; 11m ras para o cargo de In
la~r!!"r'::::.~~~I~:::.~~.d•.exl'. d. tedral, sendo _eelebrante ~i~r (~e ~I,t;~::hl~~ 1:i,;!;" :~; terventor no Estado do 

o revmo. !rei Eval'isto mase,,!e da srta. Carmen de militar 
Schurmann que leu ex Senil Pele,Til; um colar de pc- pela 
pressiva mensagem do rolas da srla. Rosinha Fioren- pro· 

Ire .....d.., qae qoando ... COIlIes- exmo. sr. Arcebispo Me- zan,?; uma.lí?du toalha d. srta. Comissão de 

toa.mos gratos, qualqm qu~ stja a po. tropolitano. D.ma Carrca, lI,m I1'tlmo~o portuw liClrr""."..". 

oiço. d•••rpo a ai_50 ••""'... O templo estava llte- "Iolelas de cnst.! e prata da 

ajoe1hada, ~OOélnO$ dtzer que IIbtes Im h i . saudosa srta. Maria Henriqu{!w 
~ac; e$q=~~d~:';': ~~; ra ~ C e o. . ta Genti~i um pulverizador :lap..J;or:.'" _ Servll'am de padl'lllhos Srta. Na" ,Manlues; uln artis' Parrelras,não pôde, 

Ao prbn<lro 1""0 ,,"_iO cari· na cerimonia religfOill, tico Vaso de. sra. I nes de Amo- IU!sumir desde 
~:?:'!.J::I. agasalh. conlo""'te de por parte da noiva, o sr. rim Slmas. a Interventoria, uma 
:,dosA;~. I Luiz Gonzaga Valente e CQrbel.lles que seria dlflcil e I:-""~;;" ~-:_'-:'~,~' 

epêla.oa a eX!Da sra. d.Mal'ia Silo Dr, Henrique ItuRP Junior" mesmo desa«?O~Belhav&1 

E' com ..I.. _'li., que dei..,... va SlmlU! e, por parte lamilia: sr. Alv.ro Campos Lo- dar·lhe subsi1tuiQão na 

:.:::~~ ::ed:t'::'5= :l!~a~ do noivo, o sr. dr. Nery bo ~ sra.; srta . .N~hir de Ab~eu Comissão· de COrreição, Alzfra Succar, 


Co'.gas: ,Kurtz, chefe de.policia do e Lu:,a;,sr~~. Hllda. Pedr~"", quando esse .aparelho ~~l~ 
EI..._ OI ........plrllo,.. Estado e a~DtIl senhori- G.lIna d E\a, e Mana lz... hel está na iminentlla de ser lu d Lo 

E' hOfa do compromisso saa'atlSst. 	 • Gama d'Eça; Clortnda. M. o ~ 

n •• de bem ....1r • nobr. p"'n.... nha Yarade enaPerell'a. (;auzo e Imuilia; Sady de extmto. urdes Custa, S.l,... Fernandes. 
~~e u::'-=ect:qt:~o haja pois, Conduziram as almofa- C<lstro e sra. .-______ . GRA'O 6 
. u_.... u••IdOil pela me.ma fé. das e alianQII8 as interes, _ Almennda E. B. Trlodade, Eva 
F. Im_..... na nona l1amola. a te enin M . d Ramos PARA AS" 8!STAS Sue,"". Ly~' 14omos. M. lnah 
dM,. Imortat d. poeta: Oe pé, e em san s m lU! 8I'1a O Vaz, Moaclr Lima: Muja Castro,
::.'f!:'.:'':1riOla para • Idea., 6"'" Carmo Mira Go~es e Ma· pj{~~~~Í:::'d:\~~;~tI~~IYill~~ru~ ...... ,;; ~-;;.. ... _ NeUy Koeb. , 

Uma sal,... de ~lmlll apláudtu as ria SaIomê PereIra.. Escola Complementar anexa, ............ .-,-~..... OftA O 5 
$U" doqu<ota p.t...... Na residencla da exma. srtll. Cucilda de Oliveira; dr, osmais mo- Alba Orljó, Onn. T. Porlo, 
1.~"A'l'';::.eo~":"';=:f::"foPr~ g~nitora da noiva foi ser- Achylles dos Santos demos na BRASILEIRA ?,r!na Torte•. [rene Lacerda.~: 
torma. Alfredo Ara.jo. q.e '!lrade. VIda aos padrinhos e con- Hereilia. Graeind. e R"~ Cons.1L~- "a~a n. 51 ,.lia RIbeiro, M. de Lourdes Te. 
"'" .. hom...g.... ft.....da. pela id d I' d d '. SI' h - ,,,,,.v m, '" va, Sylvla Neves. 
turma a 51 e aos dt:mÍl. profeJsorea V a 08 In a mesa e mt"mna o ange Sane es Reprovada I. 
com. Inctu... do...a, _ no ocdes e bebidas, trocan- ~:; :i~;•.;:>~lag~e~liv~I~~tene. alugar uma I 
qu~:::, ~=t~~~:'m multo .plau. d:!,l-se afetnosas saudao. gro de Oliveira; srta. YCIVD casa para pe
didos. Qoes. 	 Gentil; v;uva Lvdio quena farnl-, 

IsoHna Paiva; José 
Na corbellle da exma. sra. ~!~~ea;~ sr~~'\'(~I~it~da

d. Maura de Sena Pereira La- Cap, Cantidio Regis e 
ar eu VI de paltm.J. to<:éfrOU~ mote encontnt\'um·se os se~ sra. DiameJa Ganzo de 

da,& bS;:::o-~eat;:=~~:eo:e:: gtJintes ~re~en~es:. _ 
tantes daslUtorbWles civis e mftltar~ Um JmdlSSlmo rosana do RepretlerdaçOes: O Tte. Du
profetJor", e alunOl do Instituto PoU~ exm~. e revmo. s~. D: Joaquim arte Pedra Pires representou 
tecu[co. Domtn~es de Ohvetra~ um fiw (} sr. gefif~ral Ptolomeu de As-

CO estOjO para escritorio do sis BrasiJ, Iotervent()r Federal 

dr. Nerêu Rétmos e sra; um neste E:dado e o sr. Manoel 


ti" centro de mesa de cristal e Ferreira de Mello representou 

o sr. dr. Candido ne Oliveira 

. Dr Pedra IIlmulda I!rata. 
::;.dveua; um 

da dr. 
ch~que 
Manoel 

do dr. Ne- Ramos. 
Pedro da 

Secretario da l'azp.nda.._ . 
ry Kurtz; um hno aparelho de C •1IIIISe ch~ e. café do sr. Octavio de Telegramas e Cartões tos e 
Ol,lvelra e sra.; uma no~eira dE' Viuva Lydia Lamote; Zoro~ va; dr. Carlos e sra.; 

"'li B t h 11 cnstal e prata do 51: LUIZ Gu~- astro Lamote; srta, OUvia Pi~ Sd.lastii'io. Cost;t; proff''':!toraDe o o e1\?, c ego~_ zaga Valente; um hndo. ves~. rá'curuca; comandante Cami- ~fante Figueira; familia Eugc. 
,ontem o sr. dr. I edro Ral· do da sra. Martha da SIlva S.- nha e sra.; srla, Juliet. Torres nio Beckert; Odete. Lucy e He
mundo ComiDese~ mas; um par de vasos de cris Gonçalves; Eduardo Victor Ca- loise Livfélmento; Waldemar 

Clinico e cirurgião com t~1 e praIa do dr. Achy!les bral _ sra,; dr, Oton (I'E\,a; SCh"lc.; Vivin" CabTáI e Ame. 
um nome estimado éque- Santos e srai um par de tape- srta. Nathercia Silva; Antonio liH l,lonteiro; ]uranrfyr I il:ha· 
'd t d t d' t~s par;; quurtoda VIU~ Ame- CoeIh? e Sra.; Americo Souto res; CtorindlJ Uanzo " familia;

ri o em o o o Dor e o ~Ia Regls de Sena Pereira; um e f~mlha; desernhargmJor José sra. Ondiou :::imone Glteur; 
~ Estado, nto só p_ela sua l.?go para fhá da. srta. Yara de BOlteux e sra,; úr. Cleto Bar~ srta. Ana Augusta Dia!" <lu Cu
competencia p,'o!1Ssiollal, ~en!l Peretra: uni cheque dQ reto; Baptitta Pereira e sra.; nha; Henrique e Eisa Selinri.c; 
senão ainda pelo seu des- s,. Zoraastf'O Lamote; um ser- Ornar Rupp; Biagio j)alnsc:o; viuv. Bertha Sclinke; José 
interesse o úr Cominese vleoRde Icadfé pabra quarto do clr. Oscar Ramos e gm.; 1,"0, Almeida de Olíveim; JOSé ])re· 

_ .. ' . d ttc. au e A ,reu e Lm\a e ressora Léonor de Somm Ne* here Cima Schmidt;
é lndnttdualidade e rel~- 5Ta; ,um. porta-loias da srta. ves.; srtu. M.uia rolentino; c I\V'o••lhau."o 

VO nf, ~.,io do Partido L.·_ l\ahlf .de ALreu e, Lima; Url\ll Alice, Alceste e Cecília; fumi. R~p",vQ,das:

bentl Clitliríuense, de cujo bandej" das memnas Ncdd., lía Sardu; Olympio M."hado c 

diretorio municipal em E~aJde e rza~e~ de Abreu e srtl.j Almira e Walter Moritzj e sra.; 

S- B to é prestl.llioso Ltma; uma t01lettc ,da sra. Ru- João Cruz; ~ Mariquinhu e Soares; Isnura e 


ao. en th d(' Sena ~erclra Campos L ti i :5 i n h a Couto; Viuva nio d'Acarnpora c 

,preendente. I Lobo; uma dllzIa de coJheri- Ramagem e I i I h o s; José mundo Moreira. 


·ENüE:SIi"p;,,"miiiivo"ii."iiiü:Y~an~: 
QUlrto d. dormir. 
Mob'lias d. vime. 

Maqllina d. ooslurar. d. 1"1_ 


Brüu Rua PreSfdeute Ct'u
thdJtl,76. 
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:·l~~ t~·~~I~,&&'Ó&..t...·:ttA·...·.:tl~~'y~~~E~ocial i Pagando r~~~~~~''"'" 
~ oerl3S S ie-. DT. Humberto Peder· J sempre, fl - EM - l'rR~ ti n eiras -- De Blumenau, 4- 5 6 2 l,,) IIi.) 
4If ' • 1.1 ~ ond!l está desempenban· é ° numero do bilhete ~i) 24 DE •. l(;"+" 	 'õ.6' do Importante comissão que na pxlraçi!o realisa. DEZEMBRO' ~i.:ji, 
~ 	 • fi. do Mlnisterlo da Viação, da em 5 de Novembro p. 

!.: 	 Yer~a~Clra li ~~~f.0ua~~:~n.ab.:g~ c:~ ~o ~~es;~~~:!~ ~~ ~~~t..." 	 ! I NHA DAS LOTERIAS" 	 , . ....,. . sua exlOO. amllla o SI', coube p ~t~ lI,,"!Ide de I ..~; 
, . dr. Humbehrto Pedernei tOO:cJOO$OOO )f( ~~.\(
"': ras, engen eiro da inspe· e acaba de 8er pago no iJ ,!
E fi tona federal de eetta· 1lI0 de ,Janeiro pelos art!. 

E *das Angelo M.LIlPorta·&C1a., fJ 

~ 	Santa Catar,-na·~ ~arcos lfonder De co...,.pon. ~!.." 	 ~~~c~~~~::,~~srf:te~:;;: ~(dio dos seu. 
"'1' . .'. '.'" !taja! chegou () sr, Mar- dent.. naquela Capital, hJ 
~ . ". ~ CUS Konder, ex·leader da Bnr•. L. Costa & ela. Lld., ~~(!t~"1'<E :a:______________~_ ~ Assembléa estadual. e"lab_Iecldos 4 rua Chile ,( 
4il . .' u.. n. 8, ao 8ur. Rogerio Ma' 

t 
-4I!i::	 A m.als acreditada e a ~ DT. Alberto Sales-De ~~m~:::~~:rM~ó~:~ac:!t 
. • ~ sua viagem a São Paulo lO. 	 fqque mais it regressou o sr, dr. A1ber· ,(:) 
.. vende em todo o Bras.' I ;.. to Sales de Oliveira, en- Espera-s" saber quem :U i 
_ fi' genheiro eletricista. .çerá o felwar:j() dos 	 =~. 

Contrib".pa.. O E.lado.; Regressou para São 500 ~~TOS ~ 
no. ' .. ini. _O, 00..... 1.2 it Francisco o sr, Carlos N Ã T Ã t () •.•..,._ 	 .. 08.....

oonl_ d. ..1. anual.;' Buchle Junior, academ!- ~.J::o-- em 24 d" ~ 	 TOS ~' !! co se engenharia do ins-' IlABWTDf-SE '" ,'lJ 
Extr~~ões em Dezémbr~ dC:'1931 '" tituto Politécnico. 9 ~ ~M~~ ')
(!!\ o.lado • .",elo I ':".!' l"-IIIhisII[' :PIaao it João Caldeira -Acom- ~ 
....... 	 ,~:::::: d~mb~~co~xm:o Alclrio Figueira I N A T A L LJG;"'~?)'

23.a 	 Qv.....,..... 2 1_1001: 11510001 ....... \1 8-13.aLot. ... li 
~ 	 ílAna para o Rio de Ja. e 

4Jli. 24.& Quarta.lelra 9 1')(),OOO$OOOI5$000. tl-14.. • i neiro O sr. João Caldei- Joana Flguelra 	 \;;"1 
.... 25.. 	 'ra de Andrade, seoretario' 11 PLANO D '1 
..~v.I Q"""'i<l,. li 10(',000$1100 1610011. 8-15.' • .'do Superior Tribunal de partic<pam abS seus -Jl,,)h"~.~" 

_ Qv."••lclra 23 211<'-11001000 _ • i 9-'" > .... Justi"a. parentes e pessoas 18.000 bilbetes a 7!o"noo I ? ",tir.'1 y de sua amizade, que ...... ..60:000$ 
27"1 Quo""";'" 30 lOO;()()(~0(0115$000 _-'- 18·16... , DT, Antonio Pereira sua filha Mante con- Menos 25 .,. 315;000$ "-'I

I: e Oli1leira-Viajou para tratou 	 casamento I~~ ~sI1 ExtraçoBS as Quarta·fairas I~' :r~~~t~~i:~C;;~~~a ~ o~r: ~~~a~i j~Di~r~nriqUe _ 7; ':r::i:r::ipREMIOS :~:::::: ~ 
t

:I urnas de c~.tal movida ):~;~~~lI~~i-;J:~~~ c~ H::: : ~ : I~!~g~i ~Em a electricidade :.E; P~rs:lo. o· N-....~l rurgillo-dentlsta. APRESENTAM-SE NOIVOS ~ 3 premiosde 4;')00$ 12;000$ ídj 
- - c:a.a_ I - florianopoUs, 5-12~93J. ~,15 9 2:000".p I S:ooo'"~ ~~ 

~:: CASI\MENTOS 21 » 1:000$ 21:0008 
~ EM 23 DE DEZEMBRO - Soberbo Plano t'" Enlace João Cominese~ 57 400$ 22:800<1;
'!i I Eropina Campos'" ~ 106 » 200S· 21:20(,$ i:l 

i 

200:000$000 por 30$000 f,; Realisou·se ontem, na- DR. MILTON DE 740»» ]40$ 103:600$ ~'I 


Z'!" capela do Senhor dos MOllRA fERRÓ 1260 2 U. A. dos 7 ~(

distribue 2.lIO premio. ~4Passos, o casamento reli· primeiros pre- _.j 


, gioso do sr. João Euge- -Medlco ~ mios a 140$ 176:400$ ''''' 

• Bilbetes ã venda em toda 11 parte e na ":nio COminesf, co,mercian- ~íi\

ElO 	 séde da Companhia ã rua Conselheiro Ma- ;. j te em Paranagná, com a HOUlSIIAS INTERNAS I 2200 premias no total de 945:000$ ~ 

Ira n, 9. ~i~~:~o:~~~g~tgo ~;.op~~ Consull~ ~eãs8 sãs 12 e ~ dequ~~:;t~o'i~:;~':-!::'~~T~:~=:o~.I~~~!~:;~ . 
I 9 de Deze." i;~i!f~S:~ d~oCaTe'l~~at RES. RUA ~E~HEIROMA. ~ ::Wl8:Ji:R~'OIJ'::::~::'~~1a~::n= !~!.':1;~Ral;.al;; ~r~~~!1 
:! tOO:OOO$OOO - Por 15$000 lt!po;e~~~:md:~g~~in:~~: c"'.UO~:J·R~~·TRAlA.~O U L DI fUIDI Df ~L UrL lli!ii ;I1defonso Munboz da Ro- r.J. ,,,. 

~ • I cba e por parte da noi- C ~ 


I
No preço dos bUbetes j6 estA lndufdo IfI"lva, o sr. dr. Pedro Nas· 	 ~ onc...sslonarlos: , 

o selo; Y.!-'. cimento Comines!, servin- Balizado li ~nl"'l""o)lt."'a "O-''(JA n1·a,'. .~. 
~ Ido de madrinba de amo Foi ontem levada á pia ..,., ."'1 0&.1 r I fi' '" "'I l,,) 

o. pedidos de bilhete. !levem Ber lellos pelo ~ 'I b09 os noivos a senhori- batismal, na igreja da 
lIumero das extraç~e. e dirigidos á ;'ta Semlra Campos. Irmandade dos Passos, a M~~~~\li CONCESSIONARIA: ~ I Serviram de padrinb<ts tialante menina Eunice, 

iI! 	 [omg!lghl'!I IntnnrJ'd!ldn fluml'onOfn ~1~~o~t~oC~!\a~~ed~ j~~t: F~~~adedsO\!ã. dr. Gil 
~ 111 U Du u r;y OMOr; 	 r; ~r; ~ \. ça, o sr. general Acastro Foram padrinhos o sr. A T A L! 
~ ~ de Campos, por parte do engenheiro Angusto FaDa
.. SE'DE: I<ua Visconde do Rio Branco, 499 !+ noivo e o sr. coronel te- to de Souza Junior e a 
 IA' SE ACHA ABERTA A GRANDE <1i 	 ~Ionardo Jorge de Campos exma. sra. d, Celia Faus· 
4S N I T E R O I ~ 1Junior, por parte da noi· to Gil, esposa do sr. Jo- ExposiçãO de Brinquedos 

~ "'1 va, servindo de madrinha sé Gil, fnncionario da a
~ F1UAL: R"a Cons. Mafra, 9. Florianopolis ~ para ambos os noivos a gencia do Banco do Bra· da Livraria Cenlral deAlberto Enjres,

'!í. ., i(t senhorita Semira Campos. sI! nesta cidade. que acaba de receber as maiores nOVidades

'!i Endereço telegraphico: IN TEGRUS ~I No avião 'da Condor - em brinquedos. Grandiosa coleçã') de 

-E .. í*' que ontem de manhã pago VISITA albuns e livros infantis e artigos em geral

$,."li\lW~~~"li\l1tl0·,f§'4iife.1f1~iF~li$'i.ni~W*~ sou por esta capital se- Deu-nos ontem o pra· para as festas de Natal, bem como ex,--------------__.....~_I!!!!!!<. guiram os recem-casadob zer de sua visita o nosso Iraordinario sortimento de figurinos e gran;· R b · para a cidade de Para- talentoso colega de - imor. a . Ola í elro naguá, onde vão residir. prensa sr. Romulo Faria, des albuns de modas das ultimas creaçõet.O S b 

I 	 redator d'O Dia, de Curi· :: PROCURE~i VER NOSSAS VITRINES::Bodas de prata liba.
Ex-mterno.:le clinica da Faculdade de Medicina I O sr. João Moritz e Agradecendo a gentl


cC••• da Santa Misericordiada Bala (192311 1926) sua exma. esposa d. Ma- le2 a do distinto confrade 

tLlNlCA GERAL Especialmente doen~as de ria Moritz comemoraram desejamos-lhe muito te- '(erreRaS a' maJas' Ve"lua 


.ontem o 25. aniversario Jiz estadia nesta capital. li e de José Veiga, á. rua docrianças e doenças dos olbos. Cu.so especia '\deSeU casameato. - Do Gabinete do sr. Pre-, mesmo nome, previne-se· lizado e ai.slado: praUea de 8 a...,.. Muitos cumprimentos ENFERMO feito de Florianopolis, re- : aos interessados que a·
TrataD.'lento onedlco. clrurplco e ór_ recebeu o casal, por es- Acha-se ba dias enler· cabemos a seguinte nota: planta de arruamento éiopUcodas doenç.... elos olhos 18e motlv:o, de inumeras mo I! sr. Antonio Olavl) «Tendo cbegado ao co· ;lote8 ~e tais terrenos não . RAIOS;:ULTRA-VIOLETA pessoas.' da Silva, tabelião em S. nbeoimento da Prefeitura' está. alDda aprovada, ha
(JolIsultorio: Tiradentes, 56-Da8 13 horas em diante I Ao sr. João Morltz e José. que estilo· sendo vendi-j vendo mesmo sensiveis 

FLORIANOPOLIS 	 exma. esposa Republica . Fazemos votos pelO seu dos lotes' de terrenos, de modificações a fazer no·· 
envia felicitações_ restabelecimento. propriedade de herdeiros projeto IIpresentado.> 
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RESOLUÇÃO N. 11 85 
o Gener.l Ptolomeu deGoverno do Estado 

lrlt~rvenlor Fe·I,!!~-""'=""-_""~='-.1
deral no Estadi) de SantaTESOURO DI ESTADlDE SAITIÊITiRilA Assi. 8rasil 

:atarina, 110 uso das suas 
atribuições.Movlmen'o da Teso. 8de·:·Ür...ma. em , ~ESOLVE: 

dezembro de 1931 ' EXONERA~, a pedido, 
H '.annah da Cosia 

RECEBlHENTOS da servent.a vitallcill ao 
Renda Ordina.la 20:6~~ cio' de E.crivào distrital 
Renda Extraordlnarla 73llS839 C.pão Alto. da co)marcaMontepio
Depositos 13$867 Lag<s. 


._-- - Plllacio do Oovêro~, 

?1:434$610 f'lorlanopolis, :I de 


3a8 bro de 1931 • 
...._ ... AIIII_ 

Manoel Pedro Silveira 
(Rt."pI'Ofiuzido por ler ukM f."CM incór-
l1'fÔt's)PAGAMENIOS 

Secre~rla do Interior 
DESPESA FIXA Alfaldela de flu;;VadsDmoos do fumioaaUsmo. de No

ftmbro. pap em cbeqQ$

DESPESA VARIAVEL 


Folha âe.vtadmf:olot do pcstoal dia
 rilll,ulis 
titia da Dmtoria dé Higieae do mn: ~ = 1:7011000N~bro 

ajuda ~rê~~~: ~~~~:ll:e'!:~ s~vri 
• comalt~. de &m Retiro


• Corm .. V. SOflt'S.t gratlfkaçJo como 

SUbstltDUl de: professora, ao mel de No-...-. 
Secretarl.. da Fazenda 

DESPESA FIXA 
Veodmmtos 40 fuDcioal.tismot de no\"ezn.. 


b.o, pa.&"O ml cheque 

DESPESA VARIAVEL 


Corsinl & Innlo. 5- prestação do (Oll 


tnto da POlIt:: das Plsuras 

Corsitd & Imlo. 4·.prestaÇlO do Ortt. 


po Escolar de P.UIO('a

RflilO CorsiuJ. oonttrVa!õllo da Ponte 


HerdllD Luz do mtz dt: novembro 

jUtoS Je apotic:es do i- semestre de 


1931 

An'lerica Pinto da Lut, gratltklçlo 


que deixou ele nceber qaudo prme$5ora 

.dida 


Fausto Ctmillha, gr.lilieaçlo de 12 

~~t~':11::0d~tjioo;r:fob!fa t:mis~Ç~: 
218$100 


ChI, Ttaç'IO, Luz e fo~. de FpoUs. 

de vu:é5sI0 de ilundaaçlo de .Iunoo. Se.. 

tembro. e diversos $~O$ feitos aD EstadQ 


Diretoria de Terras. l!indinncla) 

11~9S7${i2(j 

Oh11Mi & Irm'o, Pie de: forne:.imcu~ 

tos ~ho em J93Q. 

RESTOS A PAGAR 


CON!3i'GN:\f:7,t8
Deposltos

Euripedu R. Lope$. gta:IiUcaçlo de 

atOYembfo eomo auxillar de Almondfe da 

hts~ de Estradas ' 


Alvlm CaJdO$o, salarlo de" cba1Jfftttr_o
da IOSpdorla 4e Estradas do ma de QO~ 

SALDO PAlIA o DIA 9 DEZEMBR.O 

SALDOS para

NaT_-' 


De Df,posltos 25:383$129 

Do Montepio 25:33H~1ió8 


Do Estado 
 273:361$263 

NIo IIIUCO 40 Ikasll 
Do &tado 6.414:351'100 

De Dep.sitos tS4:052$100 

Do Monlejlio 100:000$000 6.668:403S200 

10TAL RS. 

LfM Sonc1nf VISTO 

T"8""reiro 
 Luiz Mello 

PREFEITURa DE fLORIAIOrOLlS 
-0 AVISONol'llDeldo da TesoUl'aria DO dia 8 


de dezembro de 1931 
 Os abaixo &§ínados. proprietarios das ser
RECEBIMENTOS .rarias de lenha desta capital, tomam a liberdadeSaldo do dJa 7 (em wu) 


PmUal Urbano de avisar a06 seus distintos fregueses que resolveram. 

htduS1ria fi: proflss!o
Tu.. de ~xpedtcnlt: de comum a<ôrdo fixar em 10$000 (dez mil 
Multas por móra: de pagamentos ... réi,) o preço de cada c.nada de lenha em loros,Lalldemios 

Tan sanitaru. 
 a partir do dia 9 do corrente mês em diante. 

Outrosim. pedem á sua amavel freguesia o 0
-0 bsequio de saldar 05 seus debitos 8 té o dia 1 O 

Juros d.e ôlJ'l:OUCH, 19;><J de cada roê, vencido. improTroGavelmente, para 
Pagenn.entos. 

Dhava O. Cavallaul, ap. n. 61 
Dt. P&ro de Moura Feno, portaria ti. D90 deste modo pcclerem solver os 'eus compromi.. 
BALANÇO sos com a devida ponlualidade. 

A pro'leitam a oportunidade para prevenir queo saldo total esU. asslm representado: 
Em caixa: 16:781$'&68 deixarãO de f"fR"e movo. pedídcs de lenha a todo 
No Banco do Brasil f'>Ql()OO$ooo--_...!. e qualquer consumidor que não haja liquidado, em 

Rs. 76.7SI$SUS tempo a sua conta antenor, não sendo neue CIUO.
Prefeitura de florlaoopoUs, S de dezembro de 1931 

LefJnldas de S • .II.de/ros Pearo Duarte Silva permitido a nenhum dos plOp.ietarios de seu.rias 
TESOUREIRO CHEfE DA SECÇÃO DE CONTABILIDADE facilitar a venda a quem quer que seja,dada a .evera 

fi.calisaçl1o exislente para o bem u;ilo do centlalo 
5llL AMERlCA CAPITALIZAÇÃO leito. 

____~c:~~p~.;t~~~~~I-------- (As) Adhemar Garcia dtt Silva 
Amo Brincos-~Favorecer a Economia 

Si'ff::'~I'f:t;~êrit:ft~
C:OHBINAÇÓES SORTEADAS Francisco NaPrrl 

Z O JI" J D X" M X 5". G P f" f J G t-rl~~iflff!"'"'''~4I!ltH~~IN!f;tfK)"~ 

PT"",[.•,ó''ln ri.. 

gens
dos da 
poses de 
das concurrentes do 
de Pyiamas tudo isso, 
seção Nos domfn'ios da 
exprime o brilhante esforço 
1\05508 colegas no sentido 
uma cumemora,üo ri altura 
grande"; do Natal. 
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6 _____________REPUBLlCA-Florinnopolis, quarta-feira 9 de eezm; -_O~dl$~1~9;3~1~iiiiiiii~Iii~••~iiiiiiiiiiiii.:iE1ii~@] 


Irman~ad8 do Sellhor ~::!:S!~ -:;b:;~:;1 DELEGACIA flSCU JURla Cumercial d. 

do E"fado . EDlT<\L N 8 I E I oiJesus ios Passos - . : De ord~m do sr. 'Delegado $ a.o , ,. 

E D I T A L /' FIScal do Tesouro N3c,onal Mês de novembro de .~ I d neste Estado, faço pu;,l,co, 1931e HDsplla e ","FlCAÇãO Dl! PRIlO.O· mais uma vez, para conhe- Distrato 

C 'd oi , D~ ordem d" sr. Dlretor·Pro- cimento de quem interessar Do João Boyer ~i1h"
In alie :.i lente do Montepio dos Funci· posta, que pe!o sr. Gu·"er G dofr,·doEntrrs.lloctOs 

; onarios Publ!cos do Estado, me Webcr, rClIIdeme em lia. oúnentes da sociedade 


Fornecimento .ach.·.., .~ertl. por espaço de 30 ja!, em petIção d.tada de 30 qu,)tas de 

" Mes~ adTUinistrath:a desta gr~~~~ ~a~n~::~~lada:!::n~ de m~rço do. ano p. passa~ l:m,tHf~a, 

lrmanbde e Rospitol, em <lhe- 'dific.~!l. de um predl. á rua do, fOI requenda por ator.· e EJif,lra C.fl,jf1Jr;n~m" 
dI••el. ao q.e pr.,eitu. o § 11 Fell•• Schmidt esqn.i•• da r,," me!210 perpetuo uma area de ,.s IV'm dissolver e 
do arU~o 4U d" Cumpro.mis~o, Bento Oooçalvés, nesta capital, terreno de mdl'inha, 110 lu a ,.fcnda sociedade. 
r.. pubu<.. para co.he.,menN c?nlorme planta e orçamento ... gar Praia, do mu.1.clpio de do-se o sacio O"dofre,d~
d'" interossadúS que. alé u dia XlSt..... nesto se<:çAo l.:amOOri· d' d 1161 6 ,. d 
21 do corrente mil .. de dezembro, 05 conenrrentcs de·positU'lo u, me 111 {J I r-:ntres; sem na a _ 
às 14 'horas, reetb. M Con.ls. noS cofre. do To'ouro do Elta- metros quajrado~. com fr.n- v"to a sociedade nao 
to lo do mesma Irmandade e do. Um' .ou'lla da quantia de te ao mar, onde mede 35,30 dado lucros e sim prejuizos, 
Hospital, p..po.·.. em carla. duzentos míl reis (~OOO) em metros; faz fun~os em terras, f cando o arquivo" passivo 
fechada',pa .... • fo",ocln:en!O,1u- dlnh.". ou em apob:", estadu· do requerente, extremando a d'stI'Jbuido entre os socios 
r..... o semestre d. Janeiro a ais Ou federais afim de poderem N W o arinha . d II á" f I'
iu.1!O dO proxlmo ano, dos .rlt· coocorr~ jOlliando à proposta C m m s ocupa· 'o que IZ re.pe o s o 'c 
lIo, segUlalOs, p ... r.I""s ao lIos' cer!td{,es 'd" que oada deVtml Ó das por Hermann Pa5shold e nas, con;rato Je arrenda
..tal de Caridade: . I~·azend. Estadual, F.deral e a ,8 E. com lerras requeri- mento. maquinas, tipografia, 

Assucar refinado .Exlra. qu.lo; Municipal. provani. ainda a sua das por Victor ((Iein. E. co· moveis e utencihos etc. D"s packende Hollv . 
dlt." d. "",unda, quilo; dito .rI.· léoneid·de prof!ssional. mo tivessem emitido pare:er O socio 'Ur. João Dle gU:ln2iende~a:rstellung
tabuoo, de primeira. quIlo; dttfl Os concurrentes poderio eJÇa- f 1 d t 'I . . Dle hervorragendé Regle
redondo. claro, quiiu; Arroz de minar nesta ltecçao a tllauta ~ avorave 05 eparta:nen OS FI h') assume; por s: 8?, Dle prtichtlgen AulnlllhQIII.OlOD
primeira, quUo; ~melx~s pas~a· orçamento, bem como Ih.. .e. de que tratam cs arl.gos~. ponsabl.dade de .deb,lO 
das, quilo; A1et"•• qullQ: AzeIte rilo mlni.trada. outras Informa· e 4. do Decreto n. 4.10<:1. sociedade ora exImIa. bürgen für den ERFOLGd. L.i'!,oa.lafa de qUilo, dito çl!.es que d..ej....m ~ara a apre· de 22 de fevereiro de 1868, , . 
&rlolh. Ia o de quilo;. di," Sol ••nla~lio d. propostas 6 exeou· sem Impugnação aií(uma, vai . l~obel'lo Pcdrull e. ANFAUG
!~~n:~~~:~,:.20't'..;~~: ~~c.~~: ~A& d'r:b;~~nle cuja ropost••er deferida li. sua petição, si Pedrioi, ambos h,,".ilp/,·os. 
do"te d, 2&. lI'r", Anil extran· for !..il~ depo"lIa'à Df. cofres denlro do prazo de trmta 5000S c,:,mponente. da . 

gelfO, .'luilo; Amendou do Rei .. do Tesouro do Estado "impor· dias, a contar desta data..não R Pectrml &. Irmão, da pra.j @~!=~=5=1~~IJ==a;~~=='"fi~nlJ, qUiloj Alctttrao~ htro: AJhQ~11 tnncla. equtvalent: a 5 0(0 SO~ fõr apresentado prOtesto ou ça de Ct~zctro cio Sul, fê- j' 
nstea; Batat••, soc". de 5 ' qu.- b.. r,. primeiros dez contos de reclamação que embarace a solvem dIssolver a mesma 
lu~, Sonba. quilo; dll...m sa,. i rêlp (10:000$000) do coot'3'o. concessão redlda -não sen- sociedád", sob as ' 
quiJo; 8ac~lbau, qulloi Bananas, i para garantir a cQnsernç:to da '. _... d' _ . COlUpalbia Traçâl,um,,:; C1ifé moldo colJt assu:ar, iobra pêlO' espaQo de um ano. do t... mada em con:;tderaçao) \.on Jçoes. • . r~ 

qullu; dito pur•• quilo; Chá Li· I See~'odo Montepio dos Fun. a reclamação que iõr apre- . I) O SOCIO Eilore peq.i-, 

I'too _me e preto, hlAs de lHO; cion..i,•• Publicos do Estado, sentada depnls de decorrido O" recebe por saldo d: seu de Floriaaapulis

!.aC!!·&~~~'~~~~l~~ec;;;i:t q:~! em 3 dI! dezembro de IreI. () prazo ne~te estipuls,do. cap tal. e lucros. a qUflotla dei! Para concertos e instalaç(Jes- Os pedido 
• .:". quilo dita molda em la' I Para que não se alegue .5. 25.000$000, , devem ser feitos n" cscri.olto (Secção de Re· 
ta, de 112 q,.i1,;Crovo d.lndia,1 o ...rHo,.,ro ...........d. ignorando, publica-se o pre- 2) O ativo .e paSS:V'1 dai clamações). á Praç. Quinze de NovemIJro, 19 
q,ao: Cominho moido, quilo; I Malloel M. da Cruz ,Tor. sente edital durante tllnta filma exLnla f,cará a cargo (sobrado), até às 17 horas. 

<$
..:roolina. Pe.rson, la •• d~ quilo; vezes conse~utlva!, como e:;.. do socio Robe,to P"drtni. ~ 

Para falta de luz á noite-Os pedidos ded.ta nac,onal. lata. ã. qu.lo; Ce'l tabelece a lei por conta de quem ;orrerá 
bula.. restea' Fannha d. man C' r 'd ão da sociedade vem ser teitos pelo, telefone n. 11'3. ou o.. 
<liool. dos B~rr.l·o,. s.co de 44 FoP"a Publica ontadorla da D=legacta, a iqUI aç , , , parle lerrea do edillcio da Companhia. 10.:&1 '** 
quilos, dita das Plcada-, saro du "li' FlorlanopoliS, em 7 de de- sem a mén,ma resp')nsa~.h.- assinalado por uma lampada el'trica, até ('!?4l quilos: dita de toigo d. p.!. . sembro de 1931. dade do.oc!oEttQrc Pednm. às 21 *boras.melra, s.co; dita d. arar.ta. q~l' ÇONSE~HO DE_~MiNISTllAÇi\O O 1. escriturario !l.eclamaçiies urgentes, depois das 21 horas
~~::::z.d·q~~;~i~~ ;:'~IO~i~~: EDITAL ,.Lllpercio Lopes TR'NSft!.!!:cW.Õ~~ QUOTA deverão ser leitas pelo t.lefone n. 1218, (re * 
quilo; dita <lo aveia nacional. ----_.- Bernardo Klaes, aa Em- sidencia do sr. Cascaes). *"* 
quilo; F.ijlo preto e óutras cc' ConCIITrencla Adl1linistraJiva Cia. Hav. Lloy. preza Cotari'U!nse de Sor- 1'>-, 
res. quik; Farelio de trigo, 'a· • • . teias l1mitaJa, desta praça, A Compsllhia pO!jsue um grande sorflmtnto de Jl* 
'co; Figos pa~sado~. quilo, J;:ran- I De ottlem do sr. Teneo!e Co· Brasileira transfere '0 s'. ;ooi" Jv!ê lampodas de varias intens.dades e voltageos J:<' 
gus, um: (laUn'1tas uma; .Cottlbll' Ilonel Heitor Lopes Caminha. pre.. _ G 
d , lata; H~va mate. quilo; H.er~ sidente do C. A, desta eorpora- F. lsvJ.m a 511ft qUúta nu r-s para "lender aos cOIl$umidores dos d.strilOS N 

... doce, qu.lo, In.cens." qUilo; ção, faço publico, q '., a partir Relação das passagens vah" d, rs_ 15:0UO.;;()OO, dan G e ZOlldS onde ha linhas de distribUiçãO, com ~ 

QU""',!,oe, lata; L'lte.~urn,1itr";ld' hoje, até o d.ia 20 do rorre'" f?1'llecldas por esta Agen· dO-lhe plena e geral quita ;i;l oltagens diferentes. "" 

Manteiga de Han>a. qutlo: Macor· te, serllo recebldos.a pagado. eta, de 26 á 30 de 1'10- ção. 

rAo, qun.", Marmelaa. hhs de ria de". forç.. requ :rime,t.....embro por conta do Joã() O""çalves. socio da 

quilo; Mllo saw; Marcas par'! de inscrição para o forneellnen~ G ' F' d I I '" C t <Mnse "eSor $m\~::ll&:a.==."~·~E=*'é·%· 
lampaTinas. eaixtij OVtlt!, dUlia; to de artigtls de CJnsu.mu habi- ov~rno e era, con or- c..mpreza ..a arVH;', u, 
J'ltmenla preta moida~ qutlo; tual, durante o exercido de me o Decreto n" 19.962 ateio Umltada, d .... htR : raça~ 
P""as quilo;Papel I.lnassopau- 1932, ficando marcado O dia, 21 saber. tranSfere ao sr. :;; teio José 
lado. rea;na dito mata borrão, do Iel,rido mfs, ós H boras, MINISTERIO DA QUER· 1'. Olavam, a ~l\" ~uota no 
falha: dIto caTlão, Mh'; d.to par. a abertura da. prOjlosta. RA' _ \\usieo Frllncip(lo Vii!." Ile r". 1;:000$000. Tinturaria da Moda 
azul e pbranco pu. embtuMlhO, á vista dosrespCllvos Concurren· C da Silvft Etelvina C d10d 1 Ih" l.I"~" e geralresma: enas de escrever at- teso •• p., .., _ ". -------------D&~'----------
lat ~: 12. e,,,xa; Fos!.~os, m.~o; As normas a serem obdecidas ti!!. ~tlva,. An!enor SIlva. quttaça... . 1) b 'l' I f""'c ' ..J 
QueilO de Hansa, quilo; S•.bão na pr...n1e concurrenela e as Mana Silva e Lourdes D" I-Jans f L'lrunz e frltz '1U ens . .va ."::IranUe 
de JoinviJle. caixa. gran~e. ea."a; respectivas listas de f'tlateriaist da Silva. Lorenz, amb,'s bl'dSileiros. o 

S,bao .de. <u<o barra; :;.1 moi, aCham'" nesta repartição a di,· O Agente primeiro r<s,d.lit~ ,·m e tl"nge-se emSão I' -lnY;-se 24 horasd~.. QUd,10- dito f:ftnd::d~. qUI{rí pOlóiçâo dos interessados, que ... _. Pau),) e o ~t!gundn residen· U 

~~~taVi:h~r;:ep,?~; IIÀ3:ian~, ~ie~sl':~s)~O~:~6tO:~:as~S d!as TESOURO DO ESTIDO no dIstrito de TIOibó, muni~ 
garrafa; d!1O de LIsboa. branco. Quartel em Elorlanopoll. 3 cipil> d. Siu",en.u, resolve- Altracam, Seda, Luvas Caaemira de qualquet 
garrlfa; dIto de Uru..ang,. bran' a. Dezembro do 1931. -- ram,de comum acordo. p:or· _ .. etc. 
.." e. flnttl, garrafa;,dito tinto é. Pagamem. de vellClmeDlos rogar por 10 ano., a soeie- • • -r- 
C.x.... garrafa: VIOagre branco Antonio de Lar. Ribas O Tesouro do Estado, n08 dade em comandita simples Servtço. garantldOll - Por proceuo Chimico 
gatraf*,; Vassouras de Palha 4 e 1, TENENTE ALMOXARIFE _. PA. dias abaixo mencionados, ele-. .... 

5 fios. du>la; dl!!& d. PI~.s.va, GAGOI! tuará das 9 ás 12 e das 13 ás sob a ftrma de Lorenz & eta. 

J 

FlorlftDopolls

duola, ditas d. ppó. duZl' X.n- ____ 1& 00_ (aos sabadOll das 9 da praça de Blumenau, con-; 

qu~ Slslema Plati!'. de prim..~a, r 1a"1 ...... I as 11) o pagamento de ven· tinDado em inteiro vigor lo- . ' 'I 

quUo, ~le. de,lrl'd" C~t<;"i' rell;1 ura. mUlltlpa cimentos do mês de Novem· das as outras clausulas da Rua João PlOtO. 34 -~~31 
Ro.eas,p alias, torra torra,s'd .sco· de ladobro - funeionurloB Es- rel:r:ld~a~S:0:Ci~e:da:d~e:;'__~~.~M~=-:=2-!:~_:=~!!I\!:""~!!I\!!-=-~""!i~!!~!!~~tos e lo d....ot o. pr.· • ___...<111'................ 
ç"S por 'I"ilo. Caroe Verde com • NONO DIA UTIL 

do 

~o~~~=~· quilo; L.,nha em to- Fl8riaaopolis, cU~!~O~~B~e dezembro=Pro- [F N K [8 ~. 
Fi.. enfendld. qae todos ns NOTA: O pagamento será 1rrE fL\ ~ lU 

artigos .,tnll discrImInados. se- Juros de apolices eletoado até o dia 12. ~ . 11 
rAo postos no Hospitat. pela 11. . . 
~:..ma a:l'~, ::. :e~~~!n·ttm~: Previno ao. interessad... frelellura MUDIC!pal de ----------- ,----------- 
::r~~.:.re;;~;~~.n ~~;:n~: que\,S hdiariamedote, das 13 fl.ria~.p.lIs Receplares - alta-fallaates - apparelbls cllkilldas 
das DQSeU todo, ou part., ou ás' oras, everão com- Imposto predial uróo?o, bet
.",da TeC'!"'las I.d&!, se as par~cer a elIta Secretaria rados e tam samta,ia .1 PR S"1 P R 1.. 
::.~: ~~oJ::p~~il~m aos In· afim de se habilitarem a Prevmo aOí ioteressados Uli E E n E A A nA liL 

Consisrorio dA lrmaadade do receber os juros vencidos de que o praso para o paga· _ _ ~ '" _ ~ 

Senhor Je ••• dos Passos e R.s· apoliceiI da divida publica mento do imposto predial 

~~·l ~; ~t,.:::!",d~e rJ3;~anopo. do Município. relativOll ao urbano, beirados e taxa Stock permanente :de appar~lho., valvulas e material para antenDU 


primei o e segundo semestre sanitaria, prorrogado por or _ Representan.tes exclusivo. 
OUST,WO PEREIRA , de 1923. clem do sr.'dr. Prefeito. ter· 


AdJto. do s.,reta"o ,.- ..., ..- ......~. "..-,,~..t minará a 10 do corrente 


Secre~a!ia da Prefeitura mês. I Carlos ?coepcke SI:.!! -Flortanopolis.
Precisa de lenh! em !óros, de Flonanopo!s5, 4 de de. Tesoura,ia ,da Prefeitura 
Mandaremosá sua residellcia zembro de 1931. de Floriaoopoli•• 4 de de

E' IÓ ped" a • flLlnES em: Blumenau-São francisco-laguna e Lages
zembro de 1931.Euclides Vieira MalraÇ{mlies &: Cia. Lido. Unaida. de S. Medeiros 

Telefona "40 ESCRITURARIO TESOUREIRO 
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7 REPUBLICA-Florlanopollll, q~€ a 9dedezembl'Ó de 1931 

Estruturas~Dm~ anbia ftl[inal de Raulltal lntein 	 IHIEHOR MORAES 
d'e aço·

iV\aritímo ~.._.......................__--.1..;;;:
-··········_···{'1ovimentc 
B _ o r:l. 1; <> 11:" :l o 

PORTO DE FLORlANOPOLts 

__..iço d. p••••g.I~••~. c ...... 


p.\1tA O NORTE I PA.R4 O ~Ul 


Paquote !TAQUATIA' sohirá a tOlo corrente IPaq.etelTASSUCE' salúrh 12do corrente 

p.t. 

Itaja~ Fra••lsca 

Par_Dagul 


Antonino 

s.ntos 


Slo SebastllO 

RIo de .J..,eIr. 


p"qute ITAIPAVA ahlri 10 do corrente plt. 

ltajalrl 

P ..... ll\lá 
A.tanlna 


Santos 

SIo !lebastlJ.a 

Rio de Janeiro 

FRE"'t: DE CARGUEIRO 

para: 

1mbiluba 
RI. Grande 

Pe!t·tU 

Porto Alegn: 

PaquetA! ITAIPAVA sahlria 8 do corre.nle 
pAra: Imbltnba 

FRETE'DE CARGUEIRO; 

l'tecebe-" ..... e ---w. atll. _. da ..hida do. poqaet....AVISO: À'Iad.... __00 dia do ..Lido dot _teS. i 'fiJta ...._lado de ....... 

A "".g.. de r-...." "'nlheV..... Ann..... do Co8lpOllhi..... _pera"'"

..hid-." -:101 p.qotttl. atéi•.17 hOl.. par.IU ccaduzida gtahKl••eate pua bordo 

borcaç{>eS ..peciMo·PAltA XA!S lNFOElIAçC;rs. COM O AGENTE 

. J. Santos 1S11IÕ()$(I 
Rua Conselheiro Mafra-33 Tel. 1250··End. Te!. 

Empresa N. de Navegação Hoepr:ke 

TRA....SPORTE RAi'lDO D~ ASSA0 ElROS E DE CARGAS COM,.,OS PAQUETES 

CARL HOEPCKE, AN~'A ~ MAX 
SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE 


FLORlA.NOPOLlS 


LinDa FPOL1S,-RIO DE JANEIRO Llnha FPOLlS-PARANAGUA'1 Linha 
_alando por Itajahy, S. Francisco e eseal.~do I:',r ~tajahy e FLORIANOPOLIS 

Sanlos. !la. rou....,.,. LAGUNA 

"aqu'le .CARL HOEPCKE. <!la I' ---Paquete -MAX. Paquete "MAX' 
Paquete <ANNA. dla 8 
PIquete -CARi. HOEPCKE. dla 16 dla. 6 e 20 dias 2. 12. 17 e 27 
Paquete <ANNA- di. 23 

Sabidas á. 7 hnras da manha S.hidas ã. 22 horas S.àldas'"ás 21 hora.. 
-;.;.;......;......;.;.--;.;.;..-----...;...-- --- 

-D~_ 

Enlenharia 	 CI,II. e Arquitetura
-01$_ 

Jacoh .Çoellnrann 
Orpniza projetol e orçamentos, encarrega-se da 


admioistraçAo e fllea!izaçAo de construcçOes. 


ProfiMiooail fompetenlet e concie!lciOSOl para 

empreitada de trat>alhOl rapidas, economicos 


e aallUltidot, 


Refert>ocUls de POTto-A legre, Umguaiana, Sano " 

ta Maria, l/aqui, LaRuna, BlumUlau. e outra,. ' 


,FLORIANO 

RUA JOINVILE,18 


Cia. 	 ~e NaYela~aotlo,~ 
AGENCIA DE FLORIANOPOLIS 


Ead. ,.I.IU -DirectorI.·[)yoIl-A ......... N ••eIoyd 

~ A, B. C.5.. ed.-Benlley'-WOII....rnlou 

Partlcular-MateotlO 


VA.PORES ESPERADOS DO NORTE E SUL 

Vapor Miranda 	ChegOl' d. Laguna no dia 10 do ccrr••t, 
Mndo DO m"mo di. por. o. porlo. d. Illj_1 
São Fraueleco, SlJl'itns e RIO de JaD~iro. 
Recebe cargas, valores e pe5sageirol. ' 

Annibal Bene1l()/o: Chegarà do Do,t. DO di. 12 do torl..lo• 
••Indo DO m..mo di. par. o. portoS d. 
Rio Grande. Pelota•• Porlo Alear•. 
Recebe cargas, encommenda., valores e 
passageiros. 

H.llo' B/um 
Age... 

COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO 
11CA DO PARANA' 

• 
AVisamos a quem IDteressar pO!Sll que esta Agen.1 

cia està' autorizada a conceder o abatimento de 40'1. 
nas passagens de ida e volta deste poliu ao de parana.11 

e 50'1. no frete de moslruarios de.tÍnados ao cer· 
da Exposiçãó Industrial a realisar se no proximo 

, I
19 do corrente mês, em comemolaçAo a Emancipa.

çAo Politica do Paranà. As passagens terão valimentOII..._______-I 

AVISO Todo o movimento de passageirO!! e calgas é feito pelo lrapiche Rita Maria pelo prazo de 30 dias, impr()rogaveis. 
PASSAGENS: Em vÍtta da grande procura de accommodações em nossos vapores O agente 
«u:mllniclrros 80S $[$. interessados que só 8ssull'.iremos compromís.o com commodo 	 Heitor :J3lum 
dos relfrv.dos, ai'; ao meio dia da .alUda dos nossos vapores. 
EMBAFQUE: Para facilidade do serviço s6 d.remos ordem de émbalque 
u:eio dia da ••hid. dcsllcssos ".poru-p.SSlOgens, beles, ordem de embarque e 
mais informações, eom os proprietarios 

Carlos Hoe1!cke E. 

Cine" Teatro "Centro Popular" 
o mal. hlglen1co, .Iegantt. unhtrtavel ,pr!!!rldo peJaI famllin pela ordem , ,..,.lto 

HOJE = quarta-feira, 9, de dezembro 

festival da Mocidade 
'com o filme 

Fóra da lei 

DoMINGO: 

ArQila humana 
Uma soberba produção da Fox d!alo· 

gada em espan/wl-MONA MARIS 

5a. feira, 10 de de:zernbro 

D:Jl"'ácul.a 
; 

O f'ilrhe mister-io, que prende,
arrebatá, subjuga! 

Sinistr{J e tremendo I 

LugorJ, Helen CblUl
Mannar!!. 

UM SUCESSO! 

maravilha! 

DlIlI\.(;VJA é totalmente diferente 
o que se tem visto 

O NATAL EM FLORIA.NOPOUS ESTE 

ANO SERA' FESTEJ<\DO COM UMA 


GRANDE SORTEI PROCUREM SE 

HA.BILITAR NAS CA.SAS LOTERICAS 


EM 19 DE DEZEMBRO UM FORMIDAVEL 

SORTEIO JilA LOTERIA. fEDERAL 

1 Premio de••••.•••••••••••••.••. 500:000$000 
I Premio de ......... _............ 100:000$000 

1 Premio de •••• ,........... ••.•• 50:ooo$OQn 

:; Pr~mlv de ................. ,.... 10:000$000 


10 PremIo. de..................... 5:000$000 

35 Premios de.......... : :...... 2:000$000 


loa Ptem10s de •••• " ..•••••••••• ,.. 1:000$000 

e mais 6.224 premios num toral de IAiO:OOOsoon 

o MENOR PRE~IO E' DE so~coo E o BILHETE CUSTA 


APENAS 55$Ú:(I, VI0eSSlMO 3€OOO 


VAMOS TER TAMBEM 200:0005000 D.'. LO

TERiA DOS POBRES, QUE E' A CONHECIDA 


LOTERIA DO ESTADO DO RIU 

ELA CORRE NO DIA 22 DE DEZEMBRO SÃO 
200,000$000 POR 18$000, VIGESSIMOS 1$000 

NAO ESQUEÇAM E' A LOTERIA. 

DOS POBRES 


N. 	B. ESTA LOTERIA FOI A QUE 
VENDEU AO CA.PITAO LOYO
LA 50,000$000 

.. Habilitem-se em tempo 
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s 	 REPLdLICA-Flor!anopolis,quarta feir9)ie de•.<lmbro de 131 

Loteria do Esla.do de~~~~~[pe 

CC:»:I1cess:iCio:l1a.:rt.c::lt& •• M. La Porta..'.Oia. 

Firma Commercial estabelecida em FLORIANOPOUS de ac· 
eordo com o conlratlo registrado na Junta Commercial de Santa .ca· A's qUintas-feir~.~'i~~t~~~:~gjS 
harina. 100 n regisuo numero 346 de 24 de Abril de 1924. :.,.I-IF&I>......,io maiortn,,:ôoô$

2080. de 15 de Janeiro de 1931 e certidAo sob Do 2.100 de 16 dê 

Fe\'ereUo de 1931 da iil$lalJaçlo de uma filial na Cidade de Araca

jú, Capital do Estado de Sergipe. Ex~rac9ão 10 de d~%~fubroide 1§31 

:E»L..A..1IIirO a 
324:OOOS 


mellQS 2õ por ceoto 81:000$ 

18.000 bilhetesr. 18SOOO 	 O. bUlI.t•• tr.Z.. iIllP...~~~..I:-....1II d. 

Santa Cathar.Ína:"rnlOf ee.to em premlos 	 243:000$ 

PREMJ0S 
1 premlC d. 	 100:000$ ........PC••oh..... ~.· "1ia.af61"",. 

1 	 10:000$ 

1):000$ da lei. p.rt.no. a fir~. .......M:U ralTn. CiI.1 
1 	 2:000$ •••1... ca...o •• pálav••• 
6 	 6:000$ 


b:OOOS
10 "" 30 6:000$ 

100 11 11 15:000$ 
 A Rainha das Loterias 

2'.!.'OOOtt~ pro'::. 2 'ú A dos 10 prlmelr•• premio... 	 1'.l:OOO$ êxtracçóes em firacajú cf Rua Jo.o Pe••a., 12a 
2550 )lremios Rô total de . lls. 243:000$ 


1ft 111111_ ... 4'vltlldn ... ;ItoI.... "" 1..00 :ârnlereço lelegrafJhir:o da matri: e filial ..- LOTERIA~ 

H' vendo rep<liç30 "OS 2 ultlmos algarismos d$ qualquer. dos d .. primeiros premiOs

passarlo aos numcros lmmediatamente Auperiorcs. 	 N. B. Esta Loteria não é filial da Loteria do Est~dó de Santa Calharin. 

~~$~~~~~~~~~~~~~F~~~~~~~I (!ors;n; ~ Jrll1=;;,e-1 [ J K l O IH Of , [ Kf IIf ~ ru,· w,çu.tda de econ'1mi.a. V. s. nlo deve fazer -I>; 
~ suas compras sem lllime.ro visitar a ~ exposiçWh ~ _~CONW'RUCTORBS 

11 

HÇÇÀO OE ."CHINAS 

P .... J.ct.,S • 0"'aIll8n\.,. FLORIANOPOLIS 
Coostrucções civis e hydraulic'j8 FIUAES EM: BLUMBNAU, SÁO I'l!ANCISCO. LIlGUNA I Casa Miscellanea ·i·..··.·.·...•......~ A' RUA JO'O PINTO N. 23 e 2S (Enjren-

E LAGES•. :t;~ te ao Thesouro do Estado} 	 ..'....Onde podem .dquirlr por preços Interlures que 
qllatquer outra pane. lodos os artigos a ClIocerDtntea 

(LADO DO CONTINENTE) LOCOMOVEIS electricidado, taes como: Lampadas de todaf$: as :qul- ~ 
FI ................ I' ~ Udades, fogareiros~ {urros de engomar, abaf...joufS,;:'etc..' ':4/~'

CAiXa POSTaL 87 ~ artigos por. R&dium; .,tlgo para eserípto'ioj fllal p ..... I 	 I"..-.: rnaChlRRS de esçrever: at tigoS de Yidro.;de todas u 
~ classes. como; vasos, fructeiras, fatlnbalras. -man&egu~ ,êno. 'C'elegraphico Corslni ~ raso assuc:are1rns, brinquedos grande variedade. Porfa- - , 

~ marias, bijllutl.!tiali, artigos de alGmlniuaS:de todasai: ~ ',' 


fLORIANOPOLlS qualldad., e m,is uma infinidade de arllgos plOPrlns 'v..': 

pari*:: presentes qu~ stld& dUfleil Innumerar. I ~ COMPRAR NA 

Adega "Pezzi" 
DE ETTORE PEZZI ...• CAXIAS 

E_monto •••Icol. lo""""" _18 do Ollllb,. d. IB21 


Fabricante dUi Afamados vinhos '"' Perdigueiro- e Bar.. 

beco. brançtt tipo Heno e Oraspa 


EngarrafaJD.ento es:rnerado 
PRODUTOS DE PURA UVA·ARTIOO SELECIONADO 

.......... oe......U._ d. aura .... ..poalç6e• 


..c-......I..... 0..:1••, Po.....1.".... n • 

...tel"".«d..... de A.........i. (Belviaa) 


PREFERIR SEMP~E ESTAS MARCAS 
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA ............... ••~.toek1 tetlaa •• tp......... Ia,e-


RepreselÚalÚepar... S. Catarina ~ 

MOTORI!S A 1!XPLOSJ!.o MARCA .ono••GUSTAVO Dl COSTA PEREIRA .... ,

Rua Tiradentes n. 12 	 {:: MOTORES ELECT~ICOS .lEI. 

Florianopolls 
.1IIlI1_""",~_r.. 
...Ift" ,.. eftlOf...............:. ,.,. "111tIr.. 


_111 ,.. Ir_I''''' 
01___ .. IAIII"LE"MASSA --FALIDA DE LARANJEIRA! ca. c.rrt'" "" Ir_tio "" _ ......... __ .-._ 

AVISO AOS SEUS DEVEDORES -_..... _-_.. 
Tendo adquirido, em arrematação, li maior .-...-. ar...... " ...... _ao, '_1'.' 

..._ ,.. lItIMIIIIor _ ,1ft,.parte do acervo da milHa falida de Laranjeira 
& Cia., tal como mercadorias, moveis, ateusi
lios e diyidas, conforme alvará elo M. Jui1: da : 0 __.... _ ....~.I.... 
1a. vara da CaPltar, convido todos os devedo	 p ....j_..
res detta finna, conforme duplicatas em nleu 
pod".r, a virem resgatar 0$ seu. respectivos ti· SM.TH Itulos com urgencia,' sob pena d ~ ser!'Jm os me& é prelerUal Preciaa de lenha emmos ~ntregues ácobtança judicial. naCional porem li> tão boa tóros 1Fpolis, 27 de Novembro de 193 i. oU melhor que a estrangeira MandarelllOl á luaf.' mais barata 50°'•. 

Feris BOabaid Seja patriota I . residencia. 
nílo seja ladrão Ide seu E' .ó pedir a SmfJe$ 

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 51. Ilrollrio bois/) Llda. & Ca.REPRESI!NT"ANTE !!lEstE llSTAOO ., T.'••h ••• 1....0
~~~~~M~~M~ã!~~M~~M~~ICa!u p.!::U~2f:=~oPOwl

t ~--------------~ 

~ Casa MiloBllanu ~. 
~ redonda. em proveito proprio, porque o (emma ~ 
..., de.ta ..53 é veni.r bardo para ..e.der muito. ~! Vieira a Llinha.... Lda-i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 
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