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AQUlNZENJ\. POLITICA Partido Liber;al ,Catarinense 
(Pelo correio aereo. para ~CA) D'O Liberal, de S. l;ranci~CO; ftrelmann, Franciseo Neves, 

O anseio pela volta ao re"'\('jOnais que o. hltlerlsmo vem Tomando conhecimento "da João Horminio j alem de OU~ 
'gimctl constitucional já havia encoutrandt! na Europ~, que () reclamaçào que figémos na 001$" lroa de quem nào nos recor
tomado todos os espiritos. in~ espreita mUlto desconfiada, re- sa última edição. comunica~nos ânmos no momento, e o cor
dusiye o do senhor Getulio celosa do seu a~vento n,a Ale.. o dt. Juiz de Direito que, jt\ respondente desta folha. 
Vargas. peJa convicção que manha. 9ue dJZeft pOl~ .do tomou providencia~ no senti.. l'eitas as apresentações e 
se fonnára de -que õ periodo nns.5o paiS, pouco con.hecldo do de lazer com que cessem trocndo os cumprimentos de 
ditatorial havia dado tudo que e sItuado em um C?ntin~nte. as arbitrariedudes do suh·de~ "boas vindas ao eminente che
podia dar no te~reno das _re- j~ classi.c? pela pes~lma sl~ua~ legado. dt; Barra Velha. $r~ !re liberal e ã sua comítiva. ru .. 
fnrmas. simUcanclas e sançoes. vlO poht1ca de quasl tod?s os AntOniO Gunzaga, que. preva. n.1aram todos para o hotel Tho .. 
O fU"ande mal da rf!voJução~' seU$ paises. entregues, ',15 a- Iecendo·se do cargo. ~em per· mazeUi, onde se demoraram 
sefY'undo os nmis abalisados venturas dos golpes militares seguIdo os liberai:; daquela lo· ;em longa palestra. 
proceres e estudiosos. fúra o e aos azares dos governos de caUdade.'" I A's oito horas teve lugar o 
lato de que, quando n mesma c~udi1h~sÍ' E~ta~ e outrascon- _ Snntar oferecido ~ s. exa. p~r 
foi preparada. Il!;!nhum progr,..a- s!der~çoes, ainda de or~eJ!1 S?~ U'li Noticia. de Joínvile: um grupo de affirgos e adml'" 
ma teria sido idealisado. ~ nao Clut. levar~m aOS P!I.n~tpatS PAR.'"\.TY, 6 <'duinta-feíra radores. 
ser () programa. da Ahan\'a resllonsavel~ p;la pohhC~t do ultima esta vila teve a agrn- Terminado O jantar, regres
Liberal. o (}ual 10l, com muUa pai.~ a conv.lcçao de que e~a dave! sllrpreza de receber a saram: a São Francisco os com. 
infelicidade abandonado. pela m~sm{) mUlto urgente que ~e visítn do ilustre chefe liueral panheiros de viagem do sr~ 
miragem de uma refnr~a cUt~assc ,~c f~er terrrunnr o cHtarinense~ sr, dr. Nerí'u [{u- dr. Nerêu Ramos. emquanto s. 
de rond elt. combie. ASSim perlOdo dlt.t~~mat., a mos. S. excia. chegou em líln~. e .;:da. continuava em cordial 
ê que. emqunnto ~e pcr* ,A. prudc.nc!a .. a UO~ von1 cha <Hltomovc1. da firma Car~ palestra com os Seus amigos 
dia tempo em tcntn~l:as de d.e. à longummldadc! li hones~ los Hoepcke S. A., pmceden* daqui. Por essa ocasião teve 
toda a sorte'. o espmto po· tulade e c~m~ete?Cl'" ..,do s~ te de São Francisco. ,_ s. ext'ia. oportunidade de ser ví~ 
pui~r começou., ti descr~~. fl;hO.~ Getuh~ 'rrargas, n,H) ~ons: Acompanhavam o ilustre ho- ~itado ainda por mais alguns 
esfnando o am~lente pohtt. tJt~Jam um dr~ument?~lu.; gu . do Estado os d'lS seusadmiradóres dePara
co. pondo·,? num,'"o do p.on· d~::ise contrabaJa~çar as r: z es ieira. prefeito de ty.que lhe foram levar os cum
tO' de tusao, limpo 1~(}~SIV'~1 eXI)Ost~S. embora o. ~cr.tll'~r~ ~ Cid Vieím, se- primentos de boas vindas.. 
para se consegu!r e lcu;ncm conheCImento tla(IUel<l1:5 (~l ~ I~ cretario da p, Liberal daq~ele A' s nove horas rumaram to
nus medidas desejadas. Nest;:J dade~ IH? chef.e do Go~ern? muniC:pio. jOSí' CarvHfho Fi~ d05 para o trapiche, depois de 
situação se eSCOO!,l um. ~no. Provlsor~o. i~!cm do m~lS eM lho. presidente do DiretorIo do pa~sear pela vila • .llomentos 
~o govcmo central as (~[hc~l- n~ces_s~r~o ~or u~ c:br?~ l~n~~ P. 1.:, Olivio Nobrega, \Vaide-- depois, com os melhores au
dades brótm"flm. do chao co- L:lr,!eJra ao. p,~lIndo~ d.:!: a os mar Silva. ar. Carlos Gomes gurios de hoa Viagem, zarpou 
010. ~ogumelos-?r~l o~ casos blf;0C:S pessoa~s. t;)s candld, !as de Oliveira e Alfredo G!')mes. $. excia.' na lancha com desti~ 
l'ohtlcoS es~a~ll1ms ~nnumdo 50· de SI rne~!11H .iS Inte,rIentori,s~ No trapichcfh, firma C. HQ5'!p" no a Joinvile. acompanbado 
bre a !1dm.Jnfstraçao•. c,omp?,n+ t~em cre.cldo de ,moe o a~om cke S. A. e:-;peravam a s. exdu+ dos sra. dr. Carlos Gomes de 
do e dlSSOlyendo. nmustcnos: t~d~r. ~~ flue se Jul~am~ c em e a sua comitiva; os seguintes Oliveira e Alfredo Gomes. 
ora os pronunc~amc:ntQ5 de dtreito .1 recompensa:; sao srs.. cujos nomes consegui- Pelo que pudemos saber. s. 
q.uartcI5. e co.nttnuamente él g~i!lPe n~mero. e >;aIS lmer~ mos rf!p;istrnr: A. Ramos AI· excin. saiu otimamente unpres
$Ituação cambial. reb~lde ~ nanos da rp.voluçdO t )fotao- vím~ Juvenal Pereira \Valter~ sionado com a acolhida que
tod~s os .trata~lcnt~s. l~cluSI- ~o.mo co~umelos~ no pano P Eduardo Sprotte, Pedro da. Co~~ lhe fízeram Ob seus amigos lo .. 
,~e u horn\·c! dlete,ttca Impos~ J.ttCO atmd... ta Pinheiro, Eduardo Korman1l o' . foram receber no 
ta fi. economm ntlcl:mal. enfta~ Apezar de tão pode~osos Quirino Henrique Ferrejra~ Ft:·

1 

e o cumularam de 
queccndo a sua pUJança. Nos motivos para que se desejasse lipe )"lusse Jm10 Christiano 
Estados, com mul l)Gucas ex~ u volta ú constituição, um •
ceçüc:s, os iílten'cntures, des- certo nurnt!ro de militares ide... _______-.__-..........._________ 
ambientados. incompatib.i1,isa. alistas puros e aíndt. muito 
dos com as rorçaS, poltticas esperançados, na fecundidade R I d . E'" C -li 
dominantes que fizeram aS re· <10 penadu fliMricionario, não eorma o ·ISIRO ome'"
vOluçõe$. izolados, não passa. desejavam a volla á Coosti· 	 " _ l'" . 
vam do.s expedienh!!:!" nada tuiçito. "_. XII \ 
tendo feito de verdadetra~e~~ Surgimm pois. aS dmculda~ ,." ,. •. . 

,te revolucionario na admmls~ des. tendo fracassndo as pri~ ,JI:! vunos qual o prl,nc~p.al extgencla de~cüblda ou o ~Ie. 
tração. '" . . . mei"ras lentativ<.is na uele sen- motivo da cam~anha .qn~ Se, Jo1~ 9ue nao fornece· f!lelOs 

Em tal sítu~~ao J<t se pod.Ut. tido, AgravandQ...se \orém o ~~ve contra o hVt9 Dtano: a ~e sahsfa,zer ~ss.a formahdad!! 
com toda justlhcatlva. arraOJHr mal c;tar Q Rio Grande do dtftculda~e de se po~er m~f}- Imposta,. Isto e~ ~e ser_ rnanh~ 
fortes argumentos pa!ól ~ vol- Sul. resp~onsaveJ pt'lo atual ter em d~a a sua ~scrtturdçao1 da.em dm, a esçrlturaçao_ 
ta. ao regimen const~tu~l~nal. estado de cousas. resC'lveu dar como eXige a Lei.. SCO! a autondade que nos 
lIas não era tudo. \ e.f1flcou. o passo dedsÍ\'o. . Para sanar esse..mconv~. podena da~ neste. 'f!10men,to 
se que o melhor rcmedJo para 	 mente o noss() patrIcIO J. Mt- um P'!rgammho ofICial para
a situação ecotlO'mlca seria a Estudo~l a !,?ldauura. da ~and ... Valverde imaginou um desde logo convencer os que
volta ao referido regimeu. frente umCl1:, venflcou-a sólida; Díario mecaníco, isto é, - rJati~ nos Wm acompanhado? dado 

Efetivamente. os estudíosos cons~llto~l o chefe do Govenlo logrnfadõ~ em fõrma, de copja~ ,0 maravi1hoso .efeito que esse 
-da política internacional sa~ Pro'~JsorJOt c~nstatou SUH bar- dor. ta1isman costuma despertar 
bem muito bem que o mundo moma de VIstas com o Es- Para o mesmo fim foi que o na imaginação, ainda não e
não suporta os regimens dita. tudo. prol. Hugo da Silveira Lobo. rnancijJada de preconceitos,-a 
toríais· não tcem confiança nos Não hesitou. Com aquele pa- em uma conferencia no Jnsti~ experiencía, que tambem é 
mesm~s_ nache carareristico. saiu a tuto B. de CnntabiHdade. mos~ "':01estra da vidal>,-nos conce

UI:~;~~~~)~~itgi~i~~~~~!ed: ~~d!~o a~ ~!!re1~~de: e~m~~~~. ~r:~~ ;l~~t~:a~<!:s lri~~:~gseen~ ~~)j~it~~~jtde~~~~~t~ar~~etai~ 
djtaduras amedcanas. Citau.. trario. Nada m~nos que uma formul,as técnicns~ "lue para mal não procede nem do Co~ 
do-se a JUdia. verifica-se por segunda arrancada... ficar em· dia. serja escritura- digo nem do Metodo, mas sim~ 
exemplo que a ditadura fascis~ Jú agom, os contrarios se do por qualquer lp.igo em mn~ plesmente d.l ContabiJista, que 
ta, além de governar Q pais resignaram. O país voltará teria de contabiHdade, e um se vem afastando. do processo 
tom um grande e iormidavel mesmo muito breve ao regi. Diario com essas formulas mais aconselhavel de escritu .. 
partido-o que Jhe dá um pres- men desejado. E o termome- para os efeitQ$ legais!>., rar aquele livro. 
tigio e uma sítuaçiio de soli~ tro da nossa situação econo~ O prol. Francisco d'Auria A escrita: atrazada do Día~ 
"dez inegualaveis, tem. de quaJ~ mica, o cambio. já acusou a tentou tamhem resolver as rio é um Mto comumente ob
quer maneira. a lhe controlar primeira tendencia â melhora. dificuldades c servado, não resta duvida. 

:01 ação, a presença cntulitlca do Vivn o Hio Grande e ... gra' envíada ao Certa vez fornos consultados 
monarca e a constituição do ças a Deus. Chegou nova.. Internacional sobre as condições de um Dia~ 
país que está em pleno vigor. mente a hom da Aliança Li. um rp!ano contabíl especiah ... rIo, cuja escrituração estava• Apezar dísto. porém. todos bera1. A hora será dos parti. Ao finalizarmos o ultimo parali7..ada ha muitos mezes. 
sabem as dífícu!dades interna· dos liberais. nioguem se iluda artigo, interrogAmos si teriam Examinámos a situação. 

x.. Y ... ' • razão os nossos contabilistas O movimentO' da empreza 
_____________________ de iulgarem inutU esse llvro, era extraordínarío. resultante 

. h -- só por tallundamento. das operações de diversas la ..Fim de uma vel a questao A~d.ce. f?rtuna juvat.., b!icas com .suas filiais, agen-
Nao acreditamos, íraocamen .. elaS bancartas, de vapores. de 

Est.'t de parabens a obra dos de credito. te, que essa dispensa pretendí* seguros, casa comercial, ex-
Ha tempos. o inten·entor Brasil elogiou da traga vantagens~ antes nos plorações agricolas~ pastoris,

o cooperativismo por ela orga Santa Catarina. parece que a queda do Diario etc. l~tC. 
Agora, volta a obra a obter ganho de Causa pelos de- seria desmantelar o mec.mis· 'A es(;riturnç~i{) era elabofjl' 

'cretos de 18 de novembro e 21 de outubro do corrente ano, mo d. Digrafia, tra7.éndo al- da toda ela pela jl'drtida da 4' 
-que aprovaram os estatutos do Instituto de CacCto, da Baía~ teraçôes profundas no sistema formula. 
assinados o primeiro pelo chefe do governo provisorio e o universalizado, inconvenientes Contámos as pagind:s dos 
:seguudo pelo inten'entor tenente Juracy Magalhfl.es. sem duvida, pois, «sem a tis.. Meroori<lis. tent{un{)~ fi [mrte:

O art. 11 desses estatutos determina que as votações calização automatica do Dia- organiímr os lHuÇ:Hment,}~ de 
serão por escrutinio secreto ou nominais. cabendQ. um vqto rio"", nos diz judicíosamsnte o um dia, ca1culnmos elll<io O 

'(L cada grupo df! dez ações ou fraçãO desse grUpo, na pro~ ilustrado prol. João Luiz dos tempo que gHslariamos para 
porção do capit:tl já rf'alizadõ. Santos, «os livros auxilIares terminar a t<Jrefa. 

Fica asslIn resolvid~ a ,questão s~scitad.a _00 ultimo,qua~ adquirem completa ind~pen~ ,Adicionamos tl necessario 
trienio do gon:omn constltuclOnaJ, por l;nposlçao do gabmete dencia. com todo o cortejo de para recuperar o nOVO attazo 

,do ministro ria ~\.grícullura, que creara no assunto1 contra- perigos que oferece uma es.. resultante do tempo emprega· 
riundo a tr&ldíção, uma mentalidade restritiva, contra a qual crHuraçào livren. do com o primeiro serviço. 
nadn pudemm ;lS reclamações constantes da parte dos insti· Mas não pretendemos discu· -Não seria possivel vencer 
tuto\'! p',r f-i;l íHíngidos e prejudicados. tir aqlll nunudosamente essa tamanho trabalho, por maiores 

05 atoS goverr:amentais em torno, d.a creav-ito do. Institu~ questão. . esforços que tentassemos ! 
to de Cacfto ~da Brua ~e~tabelecetn ~flClalmente fi hherdade Apenasqueremosc:xammal.~
de organlzaçao e presllgmm fi doutnna dos congressos de "sob um. ponto de Vista da te- E qual a ~azão ? 
credito. cnica contàbilistica; 'Si- é o COw 

\lJo 'ouelo da Mll'Ilhli, de 3 de dezembro). dif:o Comerci.1 que la< uma Venceslau Muniz 

Esclllrece depois a Companhia' 

trato vigente não se refere a volt"''''''TI 

minada, 


Mais uma razão para ser 

examinado. 


. :EssaollliSllJó, se é que ela 
mqmento, não ,nos é possivel

sUlta o Interessé, público? 


O que é curioso é o 

se não refere li voltagem de1te,r1ni~lada, 

«das depressões que nel~ 

Havia, pois, vultagem cOllheeid.a 

Ele depressões, 


Quanto ao tal regulamento 
da' para receber sugestões, cOllllunica-IlollÍ 
companhia que ele loi sugerido pela 
de obras publicas. 

Seja.
Em que é que isso altera o que 


mos, e é que eie é um «monstrengo»,

terrado com as devidas solenidades. 
.. 

Conclue a Companhia com a afirmação 
que «só por equivoco se poderã di7..er que 
tem agido com desatenção do Interesse 
Uvo". 

Quererão por ventura os senhores 

Companhia nos convencer 1\ nós e a 

popUlação desta. capital de 

interesse coletivo, quando arl~ãuj~am

nimo» que nos Jeva os da 

. Tenham paciencia: 08 senhores 


seu negocio, visando o proprio interesse-.e 

o da coletividade. 

Acastelem-se no seu diN'jto,
obriguem a recordar a historia do ~'~._V'~~ 
bom Padre Vieira, 

* 
Agora, para terminar, uma pergunta:


que mês do ano de 1911, foi 8118i1lado o 

to primitivo? 


Conhecemos o de 1910, lPas ainda nll.o 
painos o de 1911. 

Mandem-nos, pois, um 

n0880 estudo. 


o 	 sr_ Arcebispo 
agrAdece 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil possue ~~~~~!ExJlsiçãl de Traalkls Escola Marlal Ils e,leiçãesdi II,S-\ h~:~n~-::r!i:a:enaahnrate: ';'sA,;'a 	 • 
oi C .i I t5.47t,000 laranjeira 

- DlARIO MA1tl11NO -	 Visitamos ontem pelá ma· Resultado do exame de tlt118.0 Ife 
nM a e.'posi\·ão de trabalhos Ai " L' . I Os estudantes de Floriano·. S. Paulo (Serviço Geral de 
dos alunos da primeira escola emao e attm - polis vão promover dcntro em Imprensa) A Socí.,l;lde Ru
pública e mista que funciona (Serviço Geral de: breve uma grande festa, em,ral Brasileira fornecp.u nados 
nesta capital, á rua Almirante l' ANO IInprensa) Ihomenagem á senhorinha lza-Ia imprensa sobre as laran!(ei-

I 
Laf!lego. SQb n proficiente (~i. Alha UIi séa Tei:tcira·1 9, S« Paulo-A nota mais in~ bel Leal, e~eita h,a pouco. e~m 'TaS existentes no pais. 
re(,'ao da. exma. prol. d. Eooe 60. Cd6steBrldon·B.7o~9. tere5sante do fim do m~s d... grande pINto, Ram)m dos l!.s~ .S. Paulo Jloss~e 7.236.000 
Coelho Schutel. za. Ribas Pess ti. I) • 'd d cf ' . ludanles. pes de laranja; RIO, ·Ujoo.ooo,

lla \'isita que filcmoscolhe· eia 10,00.10,0 di e .n~~en~r~o. na ,CI as e. eO~ra I'~oi organizado um livro de Baia~ 400.000; Pernambuco,. 
mos otirufi impressão de tudo S.lva-S,55.9j'.J:o. Helt<lli Caminha. ~!~~~~s ~{) ~ h~s1i:;::;od ~aI~" ouro destinado aos donativos 25.000, Espirito Santo, 4(lo.oOO 
(!ue nos foi di:ldo vêr e pude 9.4-1-9.~õ. Juilo Wen 1a.U$OO de E e .' . ,o I . dilS pessoas que queiram con~ .Minas Gerais~ . 1.465~ooú: RiQ 
mos aquilatar. pelos traualhos Ohveira. 6,557,05. rfónet Tau- JutaS~ar~~:~~~i:Çã~t~~~aJ a ~~~- tríbuir paril o esplendor da Granda do Sul, 1.000.000 t). 

apresentadost o alto grão de ) l16« 9,-40-7,45. Marít. 1. Guima~ d res n:as vei (e ~~ d~ projetada festa, nu qual, se,. tlivesos ESt<ldo:$ 200.ooc 
aproveitamento das crianças rJes. 9,70-9.21.>' Maria. Ligia Va.. v~to ~u~uJaUv~ ~ef~~:i~o pe- gundo nos informaram. será Esses laranhl'-:s ocupam em: 
tJue freq~entam.aque)u ese?la, lente. 9,85 9, 90. Maria Rib '5 to .GruP-O de Catanduva .. com solenemente coroada a Rui· R Paulo.v W.?7i h~ctares de' 
C'~ que pue á VIsta a dedJ~f!' Pessoa. 7,40.20. ~atia J. Perrei" apoio delelementos dafSocieda_lnha dos Estuduntes. t«;rreno; no h.lO. Il,;')oo; na Ba
ça? e o zelo de quem as dtrt- ta 6,45.6.25. Mana du DCa." de RuraL 	 ~Ut, l.o~o;. ~m pernambucoI ____ 
ge _ ., pela. 6,35-6,60. M ... lo C. Raso. E" resultado loi que todas 1"2' no, ],spmto Santo, 1.000; 

Soo mUito mteressantes " 6,30'6,65. N!I~a Barreto. 8,35· B. as grande. correntes da lavou. Celh de Pn1fara lea- em MIIl~s Gcr.,~. 3.962, e!" 

y 

bem executados todas "s tra- 50. Osny P.ullna dt Silva. 7,00' ra estilo representad lIii.J!I Mato Grosso. 360; no ]{,O
balhos de agulha em ".XI'05i- 5,80. Ondi.a Flores, 1O,'X)·1 0, I t't t as "gom trai G.,". n.de do S.UI., ~ ••ioo, e 50". 
ção, constituindo um lindo 00. Zaura de S. Pereira 9,25- no ~s I u o,. . ,!los demajs Estados. 

:l~~;=:~==.!~~ilmostruari" os J'lInos de mesa'189S, Laie Carrei-ao 10,00-9,60...A.lmpressao geral c ~uese A 'platéa palb'l6ensé leri, _ 
toalhas. almoladas,veslidinh?s, Ecila Colonlo 9,55-~,10. Ivone ~~;,;rnl~~::ç:~u:;;:y::ed~o 1,': amanhll no palco do CI,," 7 ---:---" 

tudo bordado com mUita ~.n!lJ!ll1ann. 8,85·7,9v, AnnaMa. repreensivel moralidade adm', de Setembro, em uma ollms Demelrlo RI"ell'l·C; 
e 	 bom gosto, cal!' fli Wenc!auS. n. 8,556,75.10130· uistrativa I repreaentaçAo, os conbecldos • 

I aos visilantes agrada-Ida Wendaus,n. 9,55-7,60. •• amadotes Que oompõem o - . 
I"el sU'P,resa,. - Centro de Cultura Teatral, Falpceu ontem, na ca-

ApréctamOs tambem uma 20. ANO daqui. pital Fed~ral O dr 
variada s~cçgo de trabalhos Albertina Ramos. 9,25-9,55. 'Será levada & cena a obls- Demetrio Ribeiro propa:Sac",eol.oI. de S VI' 
em cartolma, destacando-se AmbroZina Macodo ~ 75'99) I I • - tosa comedia em trea ato. ' . 
uma coleção de figuras geo· Carmen Veiga 9 S•.870' EI~ah oi Á Família Faqulldes, Inédita gandistil da RepubJica e. 
metrica. habilmente conleceio- Brito. 9,95,9,4~. il:er~ellnda BI· ~elte.e Palia para o piiblleo de Palboça, e unico membro sobrev!. 
nadas pelo~ ,alun~s.. . a.quin'. 7,95·il. HUm. Baixo. 9, quequandodasua"premlérie" Ví'nte do governo provI-

A exposlçao 101 vIsitada por 50'9,85. Hlld. Dutra. le-Io. Hr- lleata capItal obteve grallde Borio presidido pelo ma-
um grande numero de pessoas nonna C da Safa 990·980 Quarta rQSta regule· snC'.l880. rechal Deodoro da Fon 
q~e não regatea~am louvores iueira Bc" zinha. to~9t95.t J\J~efã me....r Naturalm~nte os nossos _. 

aos alunos e :i dITetor. da re- Spoganllz '.I 95.9 90 laura Amo mnadores trmalarão mal. uma seca. 

ferida escola pública, que se!- rim. 8,40-9,:5. Ligl~ rcr.Bndes. No proxlmo domingo, vez, alcançaado novos louro~ Individualidade d!l.rele-· 

ve a ,uma vasta wna da P"'1a 7,55.6,<}5. M.<ria Abroham. 10.9, 13 do corrente realisar- para o gt'Upo dramallco que vo no mundo politlCo e 

de Fora. 	 ~dirll~~~~It~~~~ ~:fi-6E;: se·~ na Cated~31 Metro- re!:e;:,':~t) dará o Centro no mundo das finanças,. 

'. I 935-935 Od I' M ti li politana, na missa das 6 novo espelaculo naquela cio o brasileiro que acabarR~.6,65. 'Oilndl:a o:~q~~.: horas Comunbll.o ~eral dade com um p..ogran::a com. de desaparecer •soube· 
I1ID exceleD~e produfo 9,65'9,75. Orlandin. Melreles dos membros da SOCleda- J:le~.mente novo e bu'.ante honrar, dentro e for!,> do· 

1i,~9,U5. Sabto Oilveira 7,35- de Vicentlna, dos seus variado. país, o nome da patrla de 
D~vemos&gelllllezadaC:a.a 7,00. In.. W.nda~en. 8,82-9.10. subscritoreS,8ocorridope- _ __ que foi filho eminente. 

Matos Lima, á ruaJollo Pinto M' D - 1 Gi las -Conferencias» e dos 
;; A. a olerta que nos Ilzemm uswa - esen w- "C d . , t d It' I' B ·1' 
de alguns J'lIcotes do .Iama· nastica e Trabalhos ongrega os I mãarlanauos ra aa ala· raSlelrl ColDissão Coaswüva. 

slalharim da conceituada Fa- l' ANO ' q1!e se assoc ar o . -0- de Bigullssú 
bric.a Lueinda, de Curiliba. Albo UUssola Teixeira. 9.10'S' vlc,,:ntlnos. Rio (S. G. 1.) Foi as~inado _ 

:r.vemoB .. oportunidade de ""-9,90'9,50. . A s J5 hOfas (3 da tar- n? ._dl3 28 o tratad~ de .xlra· Será instal",la hoie no edi
experimentar eaee produto e Celeste Brida.. 7 10-535,6 de) terá lugar a Assem· dlçao entre o Brasl! e. a Itnha r·' d P !' .:' . " 
podemosafirmarqueelemuito o-54 ' ~ G 1 al d sendo p)empotenctartos res" leIO I:~ reel1urd ..• ~~omlss«? 
honra a indue\l'!B brasileira de o ,5. 

J 

bIéa ere na s a o petivamente o dr Afranio de consull1va do mumClplO de BI
ma8s8ssllmenllclae,jâpeloseu sli.... R. Pessoa. 6,80-7,90-8, Consistorio da Igreja da Mello Fraoco~li~islro do Ex- guassú. 

agradavel saMr, já pelo seu Fél:'OI. Hatzky. 10.to-Io-10. ~rdem ~a. de São Fran- ter,ior e Vitorio . Cerruli, em- - 
laell eoslmento, o que 1109 Haroldo Born da S,lva. 795- CiSCO. A assembléa que b!,lxado~ da Italla. Deve ter Crl·5ma na Capela 01. 

leva a recomenda·lo como fi 60-6 90 ' será celebrada com toda stdo assmado na mesma dala ,!li: 

cOlma.nd·ante em verõdei,,:, . especI~litl8de no l'lIe'';'';Caminha. 8,45;8;9$·71" mpilcidade PQderão. as- pelosmesmosplenipo~enéjari~~ Sa-a LU"II 6'.7l1li1 
forças em 0- genero. ~5·9,45.· ., .. ; , Itstir alem dos vicentinos um. c"nvemo' cO,m,fCIaJ proVI ~ 

"'"I1'Ir(Içties t NA!, .ó es.e produto como J0300 ir deOllvelra. 61".;· d h sono que subsbtum\ o <mo· 
.. con Ta o go- oa demal. fabricados pela ';,00-6,10: . , . ·OS congrega os e sen 0- dus vivendus> de ..1900,. flue Será ministrado no pro

do Parugu!'y, os conhecida casa Lueindo, tais Ivonet 1'a1l10;'. 7,90-5,85-6,95. res que pe;rtencerem a nos garante a tanl' mlnlma ximo domingo, ás 15 ho
r~s catarmenses como mscauão, ma_de se· 7, 05_ outras assoClaçl}es cato- d;> c..alé pela c1ausul~ geral da I d Sã. 

da Gama Lobo mola Aletrla, pasUnllas com J. Cuimar!IeB. 7,65.7, llCali. Naçao malS lavorem!a, e es· ras, na cape a e o 
d'Eça (Barão de ovos, bÚ!coitos, elc,. ariigos 8.85. _ Por essa ocasião 06 tende toda esta g~rantl,a.'p~ra Luis Gonza~a, O sacra

. ta d ) que multo se recomenõm, L. Valent•. 8,15'8,00-8, P'd d C. _ ? res.to da produçao bras!lelTa mento do Crisma que, de
maiS . r e e deda a BII& esmerada fe.brl- reSI entes as oDleren Imedlalamente e para o IlIlu· vldo ao mau tempo, não 

Fjl~o. cação. .Mari~ R. Pessoa. 8,20-7,00-7, clas e os das Ob~as es· ro. . , b . se rellJisou domingo ul
,a.ece no Apresentamos os DOSSOS 95.7,80. peciais farão a leitura de As nossas te",vets arrel·. 

conselheiro Jo- melhores agradecimento. a Mari. J. Ferrelra. 6,85-5,00' seus Relatorios. r3s allandegaí!as tem deSPir. tJmOos' bilhetes podem ser-
de Souza. Casa Malas Lima, pela gen. 6,9v.9.3Q. tadas represa las em quast o· . 
nesta tllezs de seu gesto que mujo Maria da D. Capela. '.1,00.5, do _ os palses do. mundo, que procurados, desde Já, no, 

to apreciamos. 25·5,4.,(~45. estao fecbando v"tualmente a Ginasio Catll1'inense ou 
Marln. O. da lIosa. 7 20·5 00· BALANÇO enlrada dos nossos produtos. no consistorio da Cate

595 ' f _ Chegou mesmo a se falar flU- d• 

N: 2 5 5 9 Por determmaçao do sr. ad- ma represolia dos Estados dral, reverten O O pro
67511 •• Batreto. 7, o· ,1 ·6, o- minislradordos Corrdos loram Unidos contra o café, por que duto das esmolas, por·PrB-moallmeala de João , O'n; P. Q. Silva. 6,75.5.3•• balanceados ontem. os valores esse produto não paga direi· uma concessão especial, 
6,90. ferid~~e~~r:i~~~~lrelTO da re- !ri~~/~i~:Ü:~ 2b:u~J:s c~:b:; de.8. revm!l6 o sr. d~ Joa-Pessoa Ondlna Flores. 9,15-'.1,80-9, Foi encarre!lada desse ser- tDdos os produtos noite.ame- qUlID Dommgnes de OU. 
8:J~1{). viço uma eonussão composta ricanos. veira, e~'} beoeti

.Recebemos do sr. I?o, 50~~~:~.~~.S. Pereira. 7.40.6, dos srs. Fernando Costa, ch.· E' pois auspiciosa a n~ti~ia elo da cQnstrução da 
• t r, mm gos Rocha, preleltv Lair C.rrelrl\<) 910·6 80.7 	 des_. convemo com a l.aha, nova capela.
7un o ao eS!luro, se- provisoriodomunicipiode 90-8,55. .", Gilberto Co· sendo u,!? passo s~rio, vara _ 
guiu para Rec%fe, se7!d0 Urussanga o seguinte te. Eoila Colooi•. 9'00.8,10-650' ai e Carmen· Barbosa, ama· as reduçoe' de .tarifas sobre 
nomeado lente subst%tu. I ma" 8 40 ' nuenses e Maria da Conceição o cafe e reduçao de tanlas FOI PRORROGADO ATE 
to e depois catedratieo e~ra . 'Iv:.n. Brugeman. 9,00-7,60.6, Costa, auxiliar. ossabre produtos Italianos. O DIA 15 O IMPOSTO· 
da Faculdade de Direi- . <! resultado da subs· c5,6,50, • " PREDIAL NA PRE-
to dessa capital. Apctis C~lÇ~O pro-mo~lU!Dento do Ann! .M. Wendausen. H,35.8, C Ih C li' FEitURA 
sua juvilação, foi ctire- glOrIOSO "t!ra~lIelro João 45·8,6"1,40. • _ RETIFICAÇÃO ulse O (IOSI1 ·'YO O sr. Prefeito de Flori 
toro P~ss?a a~mglU neste mu- 6oJ~:~f:'â,li"end.us.n. ),02-1, ."" relação::, do resultado d? l1íl!I"'-l 111- . nopolis res,?lve!,l prorro-

Deputado geral em di· n~clpl,? ate o pre:rente qua- ~xame de,ma\.mat~c~, . do 3. 'Esttlve ontem reunido gar, até o dia 1~ do cor· 
v!1Tsas legislaturas. Pre- SI a Impor~l!-ncla ~e um Alemão 3' ANO ~~~ ~,?s ~~~n~::'dnC~;~:~~~~~': O Conselbo Consultivo do rente, o praso para 1\ ~o' 
side.nte de quatro pro- c<!nt~ de reiS, !ISS!m ?ls- AI'a.ir. Ferreira da Silva. 9, ~evisão ,~média do alu.'; Ata- Estado. brança sem multa do 1m· 
vindas. Ministro de es· tnbUlda por distritOS. U· ~~. ~uE;~h~:::.i·9,95~'t';lr ~~~~~ IibalNeves.tllilhol do gerente De começo procedeu-se posto predial urbano. 
trangei1'os. russanga, 6005000; Cocal, 1 ~'r A I 5 deste diario, que obteve grão á eleição definitiva da 

.I. B. 	 200$; Nova llelunn, 100$ ~'úlm1;~"'Ar:~~":' 8'J~~' c.;,~~ nove. mesa qhe ficou aS8im ----~~~._. 
Falta. o resultado deN!>va Ramos. 7.10. José M",iel 8,40. constituída: Dor causa de um troco.. 
Trevlso, que mandarei lo· Reprol"ada: 1. nente Idino I 

Resullado da extração go que receba. Sanda- 9,1,5. Zulmir. AranteS 7,25 L.u secretario de 2$000 
10 de dezembro de ções». 	 Psicologia '0 Ran,os 9,l5.José Maciel 7, VaMO d'Avlla.s' ANO 45. >;IV No logar Fazenda. no tilU.. 

1931 Altaoi,. F. da Silva 6,&. Foram distribuidos nicipio de Higuass", oCorreu 
Lot,.·ria da Capital Dulce Garcia 6,90. Jul a Co.... Musica-Desenho-- Ginastica S ante ontem un::" Cena de san-

Federal fESTA ESCOLAR I.a 5,95. Mari. do C. Linha- e Trabalhos Federal gue por motivo de um troco 
32.457 50:000$000 	 res 11,45. Nair So.za !l,20. Na' / 3' ANO to de re de dois mil fi'!' num paga
23.932 ~-.OOO"OOO Realisa-se no proximo lalia AmaraIS,25. Zulmir. Ara.· A1iaoíra F da sn.a fi 30-5, an's~o adml'nl'stra" mento de uma carro'i.dl! de

" "" 	 tes 7,05. Lauro Ramos 6,55.Jo- 95695.88o'D,10, Gareia·620' org I - lenha 
18.1149 4:000$000 domingo a festa de en- sé Ma.I.1 7,90. 9 50:6 9~:8 t'5. Julia Cortlla' 6. tiva do atado, outro de ~!a~oel Carvalho, conhecido 
7.398 2:000$000 cerramento das aulas do 	 sfi.s9Õ-695-6,80. Mari. do C. consolidação da divida por Déd"ca, agredido por um 
9.1 »6 2:000$000 Grupo Escolar Lauro Mül- Higiene Linhare; 9,50-7,50'7,75-7,80. Na· do Estado e um terceiro pardo, cujo nome nào foi pos

(,snumerostermlna-	 ler, e para 8. qual foi or- 3· ANO ir So.ali 9,10-'.1,90-9,50. Natalia de transformação do cam. sivel apurar, deu·lhe um lira 
tem 10$000 ganizado interessante Altanlra f Silva. 9,25. Amaral 9,8!i-7,30·8,4Õ·S,15, Zul. po de sementeira de !ta- no peito. 9ue o prostotl .morto. 

Dulce Garei Correa mira Arantes, 7,85..1,55-10,6"40. . 	 A poliCIa de Bl~uassu com~ 
OS nu meros termi- programa de canros, re· 5,55. Maria do C 10. La.ro Ramos 6,f/5-5,80.7,95. Jo. Jahl em Aprendizado A- parece.u ao local e deu as ne

nados em tem 7 5$000 citatívos e ginastica. Nair Souza. lo_ Nat.ll. Amaral sê Maeiel.6,35·lo·S,95. I gricola. cessanos prov,denclUs.:.,.,~....... 
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Vida Social 
Fazem anos.lwje: 

A exma. vluva d. Maria JO. 
'sé Carvalho ~lorUz; 

a senborinha Eulina 
Cardoso, ftlba do sr, Quintino noel da Luz Fontes 4, Oaval

, Cardo.n. . Ido Carvalho 4. Paulo Breve. e força de florianopolis 
- 4, Alberto G. Pinto 6, Laud ... 


Marlinha Simas - Trans- IIno Cardoso 8, Luis N. Stotz 

correU ante·ontem a data na· ,. Omar Berendt 5, Osmundo .oos seus consuml'!lore'p


. talieia da senborin8 ~Iarilnha Dutra 4. Carlos José Gonçal. ./" (7 .. 

Simas filha da exma. vluva vet! t. Alallba C. Neve. li, 
d ~1.~la Lulza 51ma" e ativa Osvaldo Heuai 4, Osmar Pa- A Diretoria da Campanbla TraçA0, Luz e Força de 

REPOBIJCA-Florianopolis. sexta-feira 11 de' ezembro de 

Gill8s1o Catarmense A PEDIDO 
Resultado do exame de 

Latim do 3_ ano A Companhia Tração, Luz Emllio Daurl!. 5, Aldo Al
melda 5. ~!8X P. Baler 4. Ma

1931 

ExallS 

Informações, diariamente, das 14 ás 17 
TUa Fernando Machado, 30• 

aúilliar da gerencia de!M. van 4, Gualter P, BaiXo4,Jo- Florlan~poll. CUolpre.clenUlfcar aos 80US dignos con.um'·I~~~::~~~~:~i' 1:~'lllllrfolha, e que por esle motivo sé V. C6rte 4, Ioaclo Pelxo- dores o seguinte: 
foi muito cumprimentada. to 4. Ot" S. Dreer 4, Clóvis - que o seu coatrato Vigente é 0 mesmo que e"tA em 


_ Ao Gama +. Carlos fi. Rupp 4, vigor desde 19'~~, sendo que, as suas elall."I... sobre luz 8 

, PetroDlo Ramo. Burge. 5, lorça silo as meamaa prevlahs 00 contrato de 1911. com


Fez anos. onte~~ o sr, AfODao RibeIrO Neto 8. Arnal- ec:esolmo da taxa minIm. lelta em 1919( ainda com a firma 
José ,Celestmo Vl~lla, co- do Lima 4, BeUaario RlUIlOll Símmoods & WIUlamsoo), <lomo compe!l1laçiio da te.elai o 
merclante na PraIa Com- 4. ]oAo Ramos n. Saul Segui do coatrat~ para o lornecimento de agua, que passou para
prida, municipio de São 4 Werner Eberbardt 4. Nol· o Esllldo; 

José sÓn Moreira Neto 5. Henrique - que as tarllas silo 88 primitivas (de 1911):-;%0) por 
, , C, Cardoso 6. Flavio Valen,e K. W, H., lIara ° eQDSUmO por medidor; de $120 por velas, ,', '"é 

6, Wlllredo Curlln 5, Robar· pare. taxa·lixa e de $300 por K. W. H. para força motriz. " . ,
Carlos Berenhauser to Coimbra 6. Clarno ealletli esta com abatimentos proporCionais li! blocos de coosumo; fonaec:baento 

Passou ontem a data, 7 Alexandre Queirós 4, Geral. - que o eoatre.to vigente não se relere a uma voltagem "Meu administrativa 


nataliclll do sr, CarlosIdo P....os da Mota 6, Allredo determinada; Irma.dade e Hospitol, em • 

Berenbauser alto luneio' Bürn 7, J08é Müller F. 4, An, - 'Iue algumas depressões ocorridas na voltagem, por Idlencia ao que preceitua o 


I da Ca;lo' Hoepcke tonlo Batista .JuDlor 5, NIca· motivos de !nrca maior, previstas no proprio contrato. t,'m do artigo 40 do C~~~;;~~~~;!~;I
nar O 5 nor Souza 6, Cassio V, Costa sido levados ao cnnbechnenlo das autoridades competenteg f•• publico. para , 
S. A. ,6. Oséas Andrade 5. Aloaso que, como sempre, verificam a SUa procedencla; do' Inter<!S,ados que, o dia 

Gozando de grandes, Celso Liberato 5, Alberto A- - que a falta de. funcionamento de Rai'J X do Hospital. 21 do corrente mê. de dezembro. '-____......;;, 

simpatias nesta cidade, zevedo 6, Edison Valen(e 6. o".orrld!' ja ha multo tempo. por ocasião da sua Instalação, às 14 hora., recobe 00 Conllls. 

pela' suas qualidades de Togo Esplnbelra 6, limar 101 devido" voltagem daquele aparelho ser superior a da to,lo d. mesma Irmandade e 


• ã d ·r·t O Corr(,a 4, Otavio C. Sales 4. <,orrente que o allmentavo. 	 Hospital. proposto em carla. 
'coral.) o e ~ esp! I o,. Osvaldo Hurn 4, Abelardo Uma vez porem, que aquele estabelecimento adquiriu leeh'das.parA. lornoclmento,1,. 

sr, Berenhauser fOI mUIto Rul'P 5, Rubens Co.la 4, p. um transformador com voltagem secundari .. apropriada ao rante o sem1!l!lre d. janeiro a Cc ", ' 

felicitado {leia passllgp.m dolfo Floriani 4 Henrique aparelho. desapareceu o inconvenlenle do qual a Campa- junho do proxlmo ano, dos .rt., •~}~: Srs ..-aI 

tio seu anh~ersario. lJeastl 4, Danilo C. Ribeiro ;l, nhia. estava isenta. de qualquer responsabilidade; gos seguilltés1 pl'eeiao$, ao Hosw t:'praç . 


Ernesto HaWler 5, IUlberto - que, com relação ao Regulamento que a Companhia pital de Caridade: saram a~ 
. P t Luz 7 ~Franeisco Morais Bar~ submeteu li aprovaçilo do Governo, cumpre dizer que roi AssRcar refinado a 


Dr, Ribetro on es ros 6, Alcino Mlllen da Sil, ele sugerido pela Dlrelorla de Obras Publicas do E.t>do dito d. oet!unda. ~r..o pa~a

Procedente de rS. Fran- veira (,. p~ra satisfazer M exlgencias ·da Clau~1l1a 91 do Coatra!o Iralizodo. de primo".. m.. torm.n' 

cisco, chegou o sr, dt, lIeprovados: ONZE. Vigente. Não tem, nem pode ter disposições que alterem \) ,redondo, ela... , '1uilOi _____..;,;....;,;;. 
Tiago Ribeiro Pontes, pro- Contrato, pOis, apena0. estabelece a sua, regulamentaçãn; primeira. quiloi ~melx~. 
motor publiCO da comar- Alemão (lI ano) - que, em lodos os casos.a Companh.a terá o prazer em d.s. q_110, Aletna, qutlo; 
o de 8 Francisco ~t.rio Fontes. 7. Siegf<led dar a qllem interessar, as Informações que pretendam 80' de Usboa. lata de. quilo; 
~a. • W Artur Dietzold 9. 


Nolvados.To Lui~ Kocll.8. 

I'r WOlfgang WI!

I I h ,Iante ege Morll. 4 Ublno 

FICon; a ;.~~ lordn :r Alcino Gri~bler 8. Artur R.b~, 9. Ney 

F' Igueira. , 8p !oess~ra do S. )lacb~do, 6. \ValdYr Buscb. 


gue ra e lO • 4,
GtllpO Escolar ãe Camborlu. . Reprovados, 3. 

contratou casa~ent~ o sr: 

Henrique Ferran J.umor. lun Alemão (UI)

ciOlllU'lO dos Correios. , 'Landelin" C.rd.oso. 10, Paulo 

--- • Breves, 8: Luiz, 810t%, Ii.JNgson

Alfa' a"'" flarla.l- Moteira. lSoto, 6. Carlos.de 	 on· 
. L~.. I ~alves. ó. Qeraldo D. Kalza.4. , p"l'IS 	 4, v..O••aldo Heusl. 1'I.~io 

lU lente, 4. ](}S~ vieira CorteI 4. 
. O r Inspetor baixou a se-. "".Ii" N ftamos 4 Alelno Mil-

ti • • '. I' r....'Í._ Inler~ que se acha aberta, com 
gUtüte portaria: len! da Silveira, 4. AfunS(l' ~1au' o ptuo de trinta dias, a contar desta cC! CODCl1.\'rente c:uia propos.ta f6r 

et:N. S48. - Q Inspetor, em l...U6ratl. 4. dataI eOlJcurrenciapubllcapara a \le,,~ IlCeJt:t devfr;\ depOS1W, na Tesouraria 
comi.8~ io, eientillca aos Sra. ' Reprovado, 1. da ne Qlme ver4e nO' novo merud'l: da Prefeitura. antes da assiua:tura do 
Empregado;, inelusive Tesou- ... mu~pAl, duranle o proxímo ntlo de 
reirn e ~'Iei. e Dtispachante. Segumla praçe '~-;c propostas deve"o ser ."""'"ta.· 

Aduaneiros que o artigo 2" du EDITAL da, na Secretaria. até o dia 9de ianel
decreto n. 2v,3HO, de 8 de se.. o cidad!o JOiO M.cMdo PachéeO ro de 1!)3;?...as 14 horas, encerrada'i ~ 

tembro ultimo estabelecendo Juaior 1 suplente. DO Im~lmentO' f'nvel(1)(!S teebadQ" em duas \lias c: 

que QS direito~ aduaneiros fi .. do dr: Juiz de Dirclto de São José, na :I:~~ad:$ de documentos que de~ 

xados na atual Tarifa das AI- f~~~:edr.:~· !I~~m~rd~s tl~::'e: devedo~: :,~~~~:"~I;t~:~: 

fandegas sejam calculados em ~l1heclmento; que o toHdal de: lU$tlçll ai e Municipal. A Prefeitura se reserva o direito de 

mil réis ouro, ao cambio ·de ba de Iráttr a publi~o pregão de ven· Dessas propostal, deverlo Cúustar o ~r todas l:! propostas. se MO fo,. 


2i dinheiros por mil réis e :ni.:~rt::~'1~ÕIO:: ::a~ez:1rt'!:.; ~U::'te,d;5~~':':O~!Ilt;= ~:; ~!~~~!a:ae~~::!,esio de detem 
cubrados com o abatimento. 1 Prefeitura ManJe' a1 e t casa das kUo. das diferentes qualidades. Oevom't bro de 193L 

de 2&1. e :15'1, entrará em vi.. a~dlenclas. nnla part~ tte terras da ccl1:~maisqueosproPOtll!'nte9 se sub- Euclides vieira Marra 

gol' amanhil. de acordo com cuja Santa Helena, sUa no alto do i:t I ao rIgoroso ~mprlménto do 
O artigo t34, do RegUlampeDbltof d!~:S~'!:;:;o~o;=~:me!nf: dO:UA~~:'~.Jlltemo do Mercado e EStrltllrario 

Geral de Contabilidade u • tando ão Norte com o rio Í11gua5IHí, 
es. 	 ao Sul com. a estuda públIca do rio (a) Odilío M, AraUJO' 

Tesourl do Estado, , Os mesmos.
Ueaell'ceae,'a Maçoll"!'; 	 AtiI:- Poli 
, 	 li de Sa"" Catarl'liI I. ~....! Silva Jardim: Nestor tado, resma dito mata bnttao, rlda •• r 11\' folbo; dito cartão, lolha; dito DI..'orIa d. 'erras.de SII. Catban'na 	

p.. 'C', I i T' M I T' . aoul e brane. para embrulho, AgrlcuUura. , 
- . preços oferecidos quaisquer que se· rocuraaor~a rlsca . raJao?:: anoe elXeI- retma: Penas de escrever Mal-! fpohll, ~~=ct;:oC:;t!m 

Faz publico que 101 pago ..... E qu,m .a _ma qUI"" \'"",r De Ilcôrdo com o que Ira de Oliveira 1.1 n 12 calxO; Fosforos maço' I' ~ 
aos herdeiros do soeio ~Ia· com""reça no l.i!'" .cima decluado. dispõe o § unico do arl. 4: Vitor Meir~Ues: Anlltasio Queijo de HallSa, quilo:' s•.ba~: , 
(blas Corrêa de Mendonça a
Importancla de 8.'ióS;ooo Iiqul

, do do pe.ulio n. 41. 
Olllroslm declara ma!~ que

de acôrdo com os estatutos, 

foram eliminados as seguln. 

te. matriculas: . 

,5()'56-59 6O.jU3-116-119137·1õ5- 1••lor. E.t....form,.
164-166-245·200,2ú2·321·~49.327 o escrl.lo 
274·20/-217-283-16')-72'73'126' Jorge Adalber/o Rosa 
14;;_16g_.177..193·21O..214 ..223 

.327·348 351·869-373·368·117·108 
·333·169. 

FIOri"Il;~~~~: ·if..:-Jl..:-i~}.: PARA AS fESTAS 
- DO 

,O TE""'IPO . 'W.A. .'.A.~ . 

dl- I 710 de 7 ' E Iicl de Joínvllle, caixa granda'. "lUxa:, EDITAL 
li e1 n, • de, maoue es, SabãO da' .""0 harra; Sal moi- : De o.dem do Sr. su,>-a....",. ,.

outubro de 1930. convido' Herminio Antonio da Sil- do, quilO' dito relln.do. quito; de Rendas de 
ntrib 'te b - va (R'be' a-) R d I M linta de e ......,r Sardinha. li· do de Sauta 

os .CO um. a alXO te.. 1 I .U,",. o ova O· tro; Vinho do Porto Adriano. sr. José Pereira 
lacIonados a virem saldar'jto 

• 

Espez'm e José Braulb garrafa; dito de Lisboa. branco, de pagár a multa que 
amigavelmente, os seus de-. Alves, (Saco dos Limõesl garrafa; dito d. Urussang I. bra.- posta de ..nlormldade
bi' J AI J._ • co e tlnt<!, garrafa; dito tlnlo da',arI. ~9 dn regulamento

tos proveruentes de lmpos' elo exanure Alves. (La- Caxias, l!aIrala: Vi ••~e branco, cobrança 4e Impost? de 
tos de patent~ por vendadelgôa), Dacio Duarte Neve",!garrala; Vos,",ur.. de Palha 4e trlas e pl'Ilfissões, ou.m..., ..... P,,'
bebi<! lu I' (C G d) E 5 fios, duala; di'.. de pi....... a sua d.,.... denlro 


as e mO.le attvo ao I orrelr0 nu e, ,leVa0 d""la: dlt •• ,In cipõ. du'b X,,- de trlnla (30) dl.s, 
2- ~Ire do ~orrellte e- ADt~Dlo EJeT. (ttacorObiJ ,/' que sistema plat4l" de primeira, ""rmi._ o a t. 44. do ,~g.lam••
xerClCIO, até o di> 15 de DomIngos}. Tronche. (Trin- ~~~.lsJ~as~:.;:;., C~~':~: toS~b:~r~~,~~n~; dR~:.i~ do 
Dezembro p, futuro. dade). • tos e Pfto do Lot torrado, pre· Tesouro du E.I,do 10 Santa' 

Cri>pim Mira: Adolfo I "rmmado o pr-zo aci- ços por quilo, Carn. Ve'da' eom Catarln., em 2 ~e Dezemb,o de c., 
r.ertidões dasI;o~"!,~::'o. qUIloi L"h.As previsões do tempo para B1'1.nquedos os ma'lS mo- Probst. ma referido as 	 .m lo- 1931. , 

<> poriodo que vae até ás 18 Rd~~co~n~:h~!A:!~~~Rft 
boras de hoje sã" a. seguintes ,

Tempo - bom. com nebulo· 
"idade, varlllvel. 

Têmpera/um - estavel. 'rOlura se 
Vento, - ne .ueste 11 Dl'r· • 

desl~. fr"';I',}."l nor vezes.. . 
,1.' tempemluras ,:erlfrca. lia, 

'lia. ontem nesif2 QcaPItal. fa' Informações 
rum: ma"imu . é m •• ma d t· I 

'!Y.". 	 es e lorna . 

alugar uma 
• 	casa para pe

quel1a fami 

na gerencia 

bre a maneira pelo qual Vem cumprindo as suas obriga- a.ccolll. lal. de '1,tlo, dito 
çóea cOlltratuaei!, cer~o de que clentes das suas obrig<lQões Levante, lata de q,:,Uo; Alcool 
e da boa vontad, e !Uteress. com que vem serVindo ao d. 40'. latas 11. 20 litros; Aguar-
publico, oito mais se julgará, o que s6 por equivoco pode, dente d. 20', 11....., Anil 
rã Monte.er, que tenlla ela agido com desatenção do In. 
teresse coletivo. 

Prelel'lllf" M,im'IC',p2\ d3 fl'Drl'a,n~)II'~
11 , Wy. il ~ lU, ~ 

Venda de- carne verde no ,No ato da entrega da, propos...... 

Mercado MUnicipal" ria'" ' ....... slOgalarl.. deverllO deposl..... "" 


Oldade .. ..' ~raourarra da. PrefeU.ra,como cau,lo" 

EDIT~ w la Impórl••cla d. R.. 400$000 (quo. 

..fU4! • trocentos roR reis) em rnoeik eorrecte, 


f;ço publu:o,paraeonheclmento 405 ('oma garantIa da uslQa!ura do coq.,

tratO'. 

'. ~rancisco Tolentino: Ba divida~ .~râo,,:metidas á .fie. eni.oilido que to~os o.
"ÜC10 Polydoro.F 

elipe Scbmidt: Polydo 
ro do Amaral e Silva.F' C Ad I' B 

. ,rel aneca: e IDa .. 
VIena,. 

Praça 15 de Novembro:
·1 U 'M '& r:_ 
.nano OUf:.. """. 

gelto, quilo; 

n.), gullo; Alcatrão, 

restea; Batatas. 81C4lS 

los; 8&nha, quilo, dita 

quilo; BaclIlhau quilo;


f 

um.; Café moldo ..m 
quilo; dlt 

piOR 

~last 
dioc., 
qllllos;.

4i quUus; dIta 

melr~1 saeo; dita 

lo;.dlta de mllizen., quilo;

de arroz. quUOj dita. de ~nhol 

quilo; di~il de t.Yela naClonal! 

qllno~ Fet~l" preto e outras cQ_ 

res, quilo, F.felto de frlgo} sa 


_:~ !~?O=:\::~'d!~~:: ~.·d~n"d'Jro·p.nÍa.-;;';'·~'~"',~iP;:,
la H '.. a:t 

d, ta; erva mate, qUI 0.; er.. 

Va ...."""!~....~m,,,!,,,, n~ 


i - ..,..,._. --:-. -.". 
~[~~:i:~i!.~t~~~==f

quilO', Milo sa-.....~ Mareas par~~ 
lamparinas, caixa; O.os. duzia; 

Pimenta preta moída, quüo, 

P..... quUo; Papel .lmallSO pau· 


Promotona PUbliCA da Co art'gos • .Im, dlsorllflln.dos, .e. 
rã t H s .tal p la ______ 

marca para a competente co-. fo~m,;'~~~"10:0 de~.::'in.:.ta • c. --,.. '"- -_.
brl\llÇa executiva. Ibem .ssim. que a Mesa Admi- Con"Si«i. d.

S- d C . mstraU.. r"orn-S' o direito de Seno"r .Jesus dos 
ao o ontencloso.Iaéettar as propcstas apresentA- ~ltal 4'e Ca"idllde, deJ'I~"la."Op.,":

28 de outubro de 1.931. das U'I .eu t,1do. ou parl-, ou 11. 4 d. setembro de 
Jose ROLha Fe"eiraBaSÚls. alOda ree~...·la. todas, se as!'

P F mesmas nao <onvierem ao. lo, Gl1S'fAVO PEREIRA 
toe. iscal do Estado IIe,esse. do Hospital, I Adjto, do secr.larl.. 
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_________ ~PUBLlC~-F1orianopolis sexta-feira 1I de deZ I1I_"_Dr_o_d_e_'9_3_1_________________ 

r[ôiiriii~·-rEui t Or. L~ZGAun~?;~~t~erre(-r~~(~r~ 
~ .... I-=- Ao ••i", L"G,."'".E,,~ioM,' ~ 24 DE ~DEZEMBRO 

:I Verdade·Ira ;r. ler (.-.usente), Pedro 1.0 Cualberto, Annes H ~.i u u ECualberto, Almeida Cualbelto (au!ente) e Acelino Vieira ~ 0_
'- í (ausente), agradecendo a todos que c,?mpareceram IICf ~ ~!; Santa Catarina efunerais do saudoso e muito querido ~ Q

I~-==-~ ~ Ir- lUizlntllil hmin illllItI e ~ J que maís ~ . 'IID ~ 
4i vende em todo o Bra,iI ~ convi1am os seus amigo. e pess<>as de suas relações tm ~, 

: C.nlP~bu. para o E.t.do. !!ti para allistirem 6 missa de 7' dia que mandam celebrar ~ .' .' , . i~ 
'ti ....inb••, f;)!'m 1...... pelo des~anço de sua alma, no dia 12, sabado, na ~j O.'.'.. ",! ~ 5 ~ 

i ..."... ... ...... ..n..... - .JlI~)l, io. C.atedral Metropolitana, âs 8 horas, pelo que confessam I 

,;! Enra"óes em Dezembro de.1931 • ~ Para as (estas de'
'!i y ~ sua gratidao. ['j I ' 

Pli 1.1 Dal'do_1 ~! IPrf<O IDtvIstII t .... it Florianopolia,9 de Dezembro de 1931, ~ N A TA. L ~ 
J. Q.."ta.'''.. li lOMJOO$OOO!I'_ - ,~", ÊDlREIIIRII DETERRlS ,,,d..... ,."",~i~ '.' ~ P ... ANO D ~I2f•• 

!i :: ::::: ===: :~:..>', OCOLO.C'UZAlTCU....UO AGRI·~ ~::e W::.d:r!~ir. a~~i Dl 18~~rio~i~~e~~s a70$000 l.~~~~~~~~ § 
~ COm terras dievolutals'l lida0 ;rI) ---- ~~ 

.. - Le.te com o ote n. li' 75'1. em premios 945:000$ Ij ): 


.2 . EDITAL N. 6. dita linha, ao oeste com o ~ PREMlOS ~ 

i Extra'ÇO-DO as' Quarta fe'lras De ordem do sr. diretor lote n. 7. da mesma linha ~ : premio de 54~~~~~ r;;l

'4J "..' t da Diletoria de Tem», Co- co10ni.I, fica ~arcado o f'fa· \~ I» 2o:000t irí1
'! . IonizaçãO e Agrj~uhura, faço 20 de ~O d.as dentro do I» 10:000$ ?'~ 

; Em umas de cl}'Slal movida a electricidade publicoque, tendo Man?el qua! 08 IDter~dos que se M 3 premios de 4:000$ 12:000$ ~ 

.,j • N.:a.t-.. Antunes Teixeira reqwl'Ido senbrem prejudIcados co:n r.r1(ft \} 2:000$ 18:000$ ~!11 

<!li Para o _ c:a.a a expedição do ti~l., de li referida concessãc:, devem I~ 21 » 1:000$ 21 :000$ .~ 

... um terreno que lhe fOI con- apreseDtílf suas alegações '...:í 57 400$ 22:800$ 

... , L,.L Plan .J_. __ . ~ 106 ) 200$ 21:200$ ~
'4J EM 23 DE DEZEMBRO - o sedido por despacho do go- competelltemente om:umen- I í40 ; 140$ 103:600$ ['\ ISQ-
~ vêmo, de 24 de Julho de tadas, que julgarem necessa- i)1 1260 2 U. A, dos 7 ~ 

'tt; 200:000$090 por 30$080 1930, no lugar .Maloi~f. -tias li- bem de leusdHeil05, [b primeiros pre- ~
::I . . ' . '0,_ Município de TúllárlO. afim de c,u, as mesmas pos- ~ mias a 140$ 17.(1;400$ ~ 

~ distnbue 2.l00 premlo8 com a :are8 de 60S,028 ..m.ser tomadas 118 devi~ ~,I 

4\ Bilhetes á venda em toda a parte e na metros quadrados, conf,oD- conSIderação. •. , 2200 premios no total de 945:000$, [o 

'. séde da Companhia á rua Conselheiro Ms,-ltandO ao norte com terras Fin<lo o prazo aCIma " Have"áO repetiÇlfo "OS 2ultimos algarismos 
~ Ira .n. 9. devolutas, 80 S\ll, com terl'llS marcado ~ nao havendp ~ de qualquer dos sete primeiros premios, paSsarão ~ 
~ d I I '-1" 11 os premios deslinadO$ 00" do'is ultimos algaris- 'R-E evo ulas, ao este com terras con"", açAo. seaa o n;st'"C • I mos ao numero imedÚltamtmte superior. \J 

1fij tOO oo9 \$odeDeZe',1Ire 1$000 i: ~::!::~~::i:~~;~~: d~S~~~~!::~: ~ llIlll1 II (IJIII Df iRfi"f ~."0 oo: . - Ir 5 .. Iprazo de 60 di.. dentro Ionização e Agricultura, 13 ~ rIT! 

do qual m inlere<sados que de novembro de 1931. Conce••lonarlo.: ~ 


bK:I se s~nti.rem prejudicados Telemaco Costa ) ~ IM"'''...I...lI. n' 1: 

No preço dos bIlhetes.16 ata uldO. COll'l a referida concessão, I. Oficial. J.nge,o .",....a.r0nrt"" ..la. l,)


i 
 o selo. fi< devem apresantar sua. ale- - 
" Os pedidos de bilbetea devem Ser feitos pelo fi Igações competentemente do- DlreforladeTerras. ~,~~~ <; 

, numero das extrações e dirigidOS á ~ cumentadas, Que julguem De- ColonlsaçAo e A, ~l"'~~CI"M.i~"1illf'''''l~. 


CONCESSIONARIA: , ce!larias a bem de seus di. grlC~a fio ~ 

.. [OI'IIR'I·. Inllln''~I~e flull'Dlllle f afim de mes- ~ ;t A V I S O f . reitos, Que as EDITAL N.,«I ...... possam .er tomadas na pe ordem do sr. dlletor da :t .~:~ mas-E -- d"d Dlletorla de Terras, Colool- t~ '!' 

... ~ eVI.da c, OSI tlaçà~ .ação e AgTicultura. laço pu- i~ Os abaixo a~sinados, proprietario5 das ser- 'ii
E SE'DE, Rua Vi$COllde do Rio Branco, 499 ~~ Fmdo o prazo acIma mar- bllco!para que chegue 80 co- ~ rarias de lenha desta capital temam a liberdade ....

d b d nheClmento dos interessados J:&. • . ' ~! ca o e nãO aven o C~lD- que tendo Pedro Collodel, re. :-T de aVIsar aos seus dlstmto.lregueses que resolveram, ':!: 

~ N I T E R O I ,. testação, será o respecll,vo side~t~ .em Urussan1l" Baixa, ~ de comum acôrdo fixar em 10$000 (dez mil ~ 

.... ~. hado d mumclplo d~ Tubarao reque- til" ") d d d d I h ~ 

~ FIUAL: Rua Cons, Malra, 9. Florianopolis ~ ploce,so. encamm a es- rido a expedição d~ titulo I';'" reis o preço e ca a cana a e en a em toros, J:,.-41 ~ pach? frn~1. definitivo. do lote D. 1? dt\,u- i;l. aparlir do dia 9 do correnle mês em diante. ~ 
~ Endereço teleg,aphico, INTEGRUS ~. Dnetona de !"erras, Co- nh. R!b,Hrão ~a AreIa, ,'U' t" Outrosim, pedem li sua amavel freguesia o o. ~ 

- 4 I A I 11 cleQ 13 ele MaiO, do mesmo .",. • • . ~:~
1!Ji . <!4 ODlzaçàO e gnclí lUTa,' J municipio, CUl'O lote Ih. loi 1':i'. b.equlo de saldar os seus debltos ate o dia I O ~" 
_.~~l6fIii'~~."$\Ii'~~'fi'!F.'If'lfWWli1"';; de novembro de 1931, concedido em. lO de novem- ili' de cada mês vencido improrrogavelmente para 08

T, l Co la bro de 1892 fICa marcado o I.~. d d J '1 ' . oi2;
e emaco ' ~ , prazo de 60 dias dentro dOI.!'::' este mo O poperem 50 ver os se,US' comprom.s· ,~~ 

A!l;ino Figueira I. OfIClal qual os Interessados que se I';.;!. 50S com li devida pontualidade. 1'~ 
sentirem prejudicados com a :~' A' . d d . ':;;:e DR.. HlL'ION DE relerida concessão, devem a-I t:íi> • proveJtam a oportum. a e. pata prevemr que ~ Joana figueira Editaln.1 present8l' suas .Iegações i~" deIXarão de fornece movos ped.dcs de lenha a lodo ~ 

participam aos seus H01lRA fERRO D:' ord.em do sr. direlor ~::p:!:ntj:::::::0i.'!,r:;:!::!!t e qUl\lquer consumidor <lue não haja' liquidado, em ~f 
parentes e pessoas da Dileto"" de Terras, Co- rias a bem dos seus dlreltos,"~ tempo ti sua ..:onla antenor. nao sendo nesse caso, 'li!

-Medicode sua amizade, que IOniZaÇãO e Agricultura, fa· a!im de que as mesmas p?S-!~ permitido a nenhum dos plOp.ietarios de se"arias l: 
sua filha ~[ante con MOLESIIAS INTERNAS 90 publico ~e Augusto Ra- :':Sld":ri:~~das na deVIda Ii;. f~cilil.ar a ven~a li quem quer que seja,dada a severa ~'T3.t1'atou casamento 

Consultas de 8 ás 12 e sach .requendo 11 expedição Findo o prazo acima mar-I"t flscal!saç!oeXIslente para o bem exilo do contrato .4com o 51'. Henrique 
de 2 ás 6 Ido titulo de um terreno oado e não havendo coutes- ti!> leito. ,ãj.Ferrari Junior. 

que lhe loi distribuido no ':.f:: :;'~~~In1.e:::e:v3er;:: f.ío . . ~ " 
Mante ' RES. RUA CF~S,E,}rEIRO AlA_ tempo da colonia, na linha cbo !inal. ... (As) Adhemar GaA"iJia dBa $ih'a .s. 

e I '" . I R'be' 1ãO W d Direlnrltl de Terras, Co)o- i Si - :;t':;. rf~(:r ~ 
Henrique I T,). 1511 cOldDla 1 9 Mun . e!· nlsaçllo e Agricultura, 19 de í!I> ife'::.;trio fe'rraii:i ~ 

lAPRESENTAM·SE NOIVOS Consultorlo: RUA TnA)ANO v~, ote n. no UUlCl- novembro de 1931. Jf9t Francisco Nappi ..f} 
Florianopoll" 5-12-931. T,I. /S48 dlo de Blumenau, com a a· Telemaco Costa f9t ~ 

1-______~.LI________'1 rea de 222.600 metros I' oficieI ~'it.'Itt~l'i$~M~~'~w.!I~:f~~ 

-I 
.; 

• 

• 

• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:f~cilil.ar
http:bIlhetes.16
http:IM"'''...I...lI


----

. .. 

RESOLVE: 
c!luceder autorização á.. .... . . ~OS 

Juba Prá, professora daR....d.·Ordlnari.··...•..... : 
escola de Aguas Brlloc8s, Renela EXtraordlnatla 
DO municipio de· Bom Re' S.ldoS .Recolhidos 
tiro. pará.assinaNleJu..: Mo...wplo 
>ia Prá Neto. Deposltos 

rlhelo do Govê•••, em FIorI.
IlOl'OUs,1I de deZlmrto de 19lI1 Saldo _fel'lor 

......... _íí... 

Jl.anoel Pedro SflveirG 

Exp&cjfent.í do.. exrrio; PAGAHENTOS 
~.;,~~~~~= Sectewria do Interior 

.. .... •.. . DESPESA FIXA 

MEZ DE NOVEMBRO /u~~'::!_, de No-
V_... d. 

13:3681611 

DIA 24· VARIAVEL 


96$000 
A Co~pallhla possue um grande sorlímtnlo de 
lampadas . de varias IntensIdades e voltagens 
para atender aos consumidores. dos. distritos 
e zon..s onde ha Unhas de distribuição, 
oltsgens diferentes; . 

SALDOS para o dia 11 de Dezembro de NaT_ 
De DI'poaltos 25:384:11.002 
Do Montepio 23:290$595 
Do Estado 252:555$426 

,. BIuH:e do Ikull 
Do I!JcIado 6.414:351'100
D. Der.silos 154:052$100 

DoM••tepio '100:QQ!)$OOO 


O· saldo total tstA asslm representado:
EIn caixa: 31 ;285t6t6 
No Bal'Joo do B1ASl1 $0:000$000 

Rs. 911285$618 
PttfeUura 4e florleopolJl, 9 dt dezem})to de 1931 

ÚJonidas-r:o&#f#.odeiTOS CHEI'E!lA SE~'I..[fD~'i6~~ili'i\DADE as trsDsfierenéiás: 
CI!$ que 

, u • .reloria de endas, até paohadosRequerimentos des- Ernesto Stoaieck-..Como vida publica· 
.1 odla lO do mês de De· requer. Faça S~ a lransieren- fim de calcular· 

zembro cerrem.: Mêz de dezemóro eia mediante pagamento de e preparar-se- averbação. para o seuDIA 400 Estado 24:167$491 Eugenio Santos---Como Simfies & C/a. Ltda-..Co- dendo, no' entanto,
Fun do Em)l.r 764$30óequer. Dê-~e a bs'xa. mo re.quer. O~-se ~ baixa. feitas por eSCritura 

e Ohnd~ Kock..:Como re- ou pallicuiar
quer. De·se a baixa. vendas das ''1 QUADRO DEMONSTRATIVO DA VENDA DE GAZO· 

Artur Beck·-Como .requer. serio aoresen:lad!à!;'s UNA NAS BOMBAS SITUADAS NA CASEÇA Faça-se a transferencla me· . 
.' DA PONTE HERCILIO LUZ, LADO DO CONTI- diante pagamento de averba- segutnle, 
. NENTB,I{EFERENTEAOMEZDE NOVEMBRO DE 1931 ção. . competente 

Cello Veiga-Como re· do-se o 
quer. Faça-se a Iraoslerencia 137 doTm Isl••;ar; IT~:~T.I.I i 1 1Mez Agentes 011 Cla 11 mediante pagamento de aver· Admioislração· da 

oI, Brasil lIú. • • hação. Ettadual. 

" DIA 8!iivb, S)r~ l &kmhs 551000 bilidade di> 
{oão Cascaes--Como re.. tado de '::>onlaEdua'" Horn SOl 2,090 1.ó9( 11l$!IIIIl iàS9IO·" ~'t --- ..~-o qU(fscar M. Sohn--Não ha F1orjonopolis.

758900 que deferir. O predlo perten. v~mbro deI. I 
ce a oulro. (Ass) • Eleuterio 

Tesouro do Estatlo, em 2 de dezem"'" d. 1931. (Ass.) ladlo' fenulDdetl Francisco Nappl...Como Junior. 
Fjscal requer. Dê.s: a baixa. ,SUB.DIRETOR 

"~~-;\' 
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6 	 sexta·feira 11 de deztÍ1brú d~ 1931 

DELE6AUA fISCAL ~.' <1-' 'lHpl'WltElH1H!H!111-'lib 	 Quadro demonstrativo dá receita da ponte «Herci!i()I 
EDlHL N. 8 i: 	 Luz», relativa ao mez de novembro p. findo, (1931) 

ordem do sr. Deregado f.i. So' este
dtl Tesouro NlctOnal ' A Importar... 

Estado, faço PU;)!iCO,/ E. mez MEZ SEl\lf 	 cid 
uma vez, para conhe- .~ • 

de qu.em interessar Éii> de hOJe em deaJÚe 
p<IO sr. üUllhor'l ~ novembrO' i Pedesti'e 2:840$000 

2 Veiculo. ,<I I animal 148$500 
datads de 30 em lta- fi;.& &0-. ,; cl .2 animais 228$000ate' .._ de· 

4 cl 4 $ 
requerida par a!or~• .e. a a Imen o 5 . Automoveis 1:668$000 

ano p. passa- ~ b t- t 
perpetuo uma area Qe ;;:. 6 Camiobõe, até 2 too._ 705$000 
de mdrinha, no lo~ i  7 »de2I1Z.6tn. $ 

do mUüicipio de ~ Para dar ocasião a qual a Bidcle... , 111$500 
medindo 1161,6 ~ 9 T ractores e auto.. omnibus 295$000 

qU'idr;.dcl~, com fren- g. quer bolsa "de fazer suas 10 Mala., vol. clm...de, 112 m3 1$000 
onde mede 35,30 €o « I I Gado cavoU.r, muar, etc. 45$000compras nas

faz fundos em terras, ~ 12 Ca..lleiros 87$000 
requerente, extremando a ~ PASSES MENSAESW com m8rln11a5 ocupa· ~ 


por Hermann Passbold e ~ A P .... Escola, 

E. com terras requeri- ª' 	 B Veio.lo, <I anim.1Casas Pernam~ucanasVictor I(lein. F. co·.-;" C oI 2 an,ma.. 


emitido parecer ~ D cl4 

os departamentos;, E Automovei$ partreulares 


tratam os arligos 3. ~ TelDos reduzido n()s. ~ F Automovei. de aluguel

do Decreto n. 4.105, ~ sos preç()s G T factor e alJto""()mnibus 


dto !.vereiro de 1366. i:;' H Animal de montarIa 

im~lugrlaçiio alllu~a, V~! i'$.. j I BiCicleta. 


11 sua petlção,.1 ,<:;. a:té 50·'1. 
razo de Irinla :::: 

ar desta data, não ~ Llnda.s fa.zendas elD Te50t:i~·o do Estado, em 2 de dezembro de 1931 
protesto ou ~~ 11' dio f ernandesembarace a z: cõres flrJ:D.es Fiscal 

seno ~ 

,~ 
Rua Felipe SChllli.t, 15 

fti{!í rI, ,!H11 .tnb;:!? \'br!n!~l1f ~i!nH!M!I~!:·~lfl'~!fIf'$~ 

i.St 

jYata/! jYata/! 
d NATAL EM FLORIANOPOLlS ESTE 1.8 de DezelDbro!ANO SERA' FESTEJJ),DO COM UMA 


GRANDE SORTEI PROCUREM SE 

HABILITAR NAS CASAS LOTERICAS 
 2)ia de festa! 2)ia de alegria! 

EM 19 OE DEZEMBRO UM FORMIDAVEL 
SORTEIO &lA LOTERIA RDERAL Colossal sorteio

( Premio de...................... 500:000$000 

1 Premio de .................. _... 100:000$000 

1 Premio de ... _........... _ _.... 50:000$00. 

3 Premio de...................... 10:000$0('0 \ \\'Ccm;,o \\0 va.to~ a.e \:000'000 


10 Premios de .••.....•.•••.•• * • • • • 5:000*000uE.RANCHO 3? Premies de ... _...... : .:...... 2:000'000 
administrativa 100 Premias de ... ~""""""" ... 1:000$000 \a '\l~em.\.Q5 11\0 vatot a.e So'ooo 

e mais 6.22~ premlos nnm total de 1.44.0:()(l(J$()O(\ 
o MENOR PRE:MIO E' De 80$000 E o BILHETE CUSTA 

APENAS 5&$Oe<\ VIOESSlAlO 3tooll \1) \,ten,\os no "ato'( õ,c \0'000ordem do 	 sr, presi
VAMOS TER TAMBEM 200:000$000 DA LOda Comissão de ~.n
TERIA DOS POBRES, Que E' A CONHECIDACorporação. fa

que, a part.r de LOTERIA DO ESTADO DO RIO Muitas isençéles! Muit.s Isençéles! 
o dia 20 	 do cor- ELA CORRE NO DIA 22 DE DEZEMBRO SÃO ,/linda scrá oferecilo como brinde de Natal um bilhete de 200 4:OUfOSserão re.:ebidos nO 200:000$00U POR 18$000, VIGESSIMOS 1$000 da Lo/eria do tistado, cabendo meio ao numero posterior e mdo

Atr?~~~:::~i~:~~~ desta for
('<. í de iI1~cri-	 ao numero anlerÍ{)r ao do premio maior. NAO ESQUEÇAM E' A LOTERIA 

o fomecimeato de 	 Numero do bilhete /2837; ex/ração em 23 de dezembro fDOS POBRESalimenticio"l e aMi
Para que todos possam participar deste grande SOl teio, reabilitamosde consumJ habilt:al, du N. B. ESTA LOTERIA FOI A QUE cadernetas, disp'lDsando os atrazados. Aceitamos, tambem,rante o prim~"o semeSI," d. VENDEU AO CAPITAO LOYO. transferencias de ·outras empl'ezas, cobrando sómente o sorteio a correr. 1932, ficando m~rcado o LA 50:000$000 dia 21 do referido més, ás. 

14 horas, para a aberlura IlabUitem..se em tempo das propostas á vista dos Sempre crescendo o numero de lelizardós ! 
respectivos concorrentes. !lli1111'WIIIIII••,B:IlIWlI!IJlillllJlllll••••IIIIIIII.11

A. normae li serem obe. lO 
decidas 	 na present" cun- ás 16 horas. Precisa de 'enlta em tóro, l ~ ~ 

e &5 respect.vas 1 Quartel em florianopoli. \ M J. 'd .• t~ .. ~ 
generüs e artigos <I de Dezembro de 1931.' anWllre:uosá 5u,,:,esl enela Qo i· <> 

nesta :epartiçã~ à, Pedro B. da Cunha. • E só ~If a .l} ~("'> 

disllOSlção dos mteressados,' 2. Tle. Aprovislonador S',miles &C,a /,ida. 	 ~ '" .",
uteis das 14 • TI••h.... lU'o 	 ;a': "'. ~.;;:: :> :3 

~ '! S· 

i E! .", 

a i>' ~ 

l} 
~ ..." 

....'11 S 

Receptores - allo-Iallaltes· apparelhos cOlllbinadas 	 ~ ~ 
.", 

il:- ~ 
",,* s' ~ 

l} ..O., PRESE~1E P4~4 "41"L 	
it 

Inscl'1lYei'YDS na r:reõifo )'tfutuo preõia/a DrOletDri d8sPabres!Slock permanente Ide apparelltos, valvulas e material para antennas 

• 

• 

- Representantes exclusivos 
0t!!ild. 'c:l}A() a Cnbrallça das ta"jde inolO e ~Oolo. 

Te.ouro Estado xaS (l',1!{uas o \:l'esgoto, telativas F.od.o os prazos eitadoSt serlo 
bitaza d'Agua e de Esgoto ao quait. l trimestre diJ ctrrente extraidas as eertidGe5 para a.Carlos !coepcke S I.z! -Florlanopolis (4 trimestre) exercido. de.lda c9br.n~••x.cutl.... 

;. do 8r Dirt'tor do Os coietadlJs que nao satisf,,~ Sub--diretona de Rendas do, 
T ~u~:d:o Estado; mandu." sr-I zel'cm, SitttS p'*gmuentry<; no pUl. \ TesIHlro do E,!'t1\do em 2 de de-

l 
FILlBES em: Jllumenau-São Frandsco-Laguna e Lages e o d lteniai fazer pU· j.l;0 atlm'l, p"'ldcr3o folze·los uoS zcmbro dO If}H.

bnb~diretOr d~nTtte (1 cntte"te m"~ '$ de .1aI1t'irll e 1feverelro, Hildeb!l!1ldo EJarrcto
tnl's° dequ~:'l.emt'-\J se pro:cde J ,r::; edl\ am'}:!t , com. t''l multas..' ,t Escnlu:-arln ..\.. 

• 


li 
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li 

__________________RE"'lJ'BLICA-Florianopolls, se~~a~je dezembro ~31 

~lmD aoftia fta,liooal 111I1Itll [oUein
l\'\aritímo-'- ,.".".,._,,__"'-·-n· t====== oVlmen C 

PORTO DE FLORlANOPOLtS 

P~IU O IIIORTE I PAR" O SUL 

PaQuete ITAQUATIA' sobit. I tuio corrente IP>qoelelTASSUCE' sahirill2do corrente 
, para 

SI. FrIOef... 
1'1I'••aguà

ADlollÍllo 
$antCls 

S'o Sebastil.o 
RI. de Janeiro 

parA: 

Rio GtlUIde 

PolOIU 

Porto t.legre 

Paq_ lTAIPAVA sabirll1 ao corrente Pltlpaquete lTANE~IA sahlráA 

Uljahx para: Imblt.ba 

l'ararIagu'
ADtonl•• 

Santoll 

SlO SebastllO 


Rio de Janeiro 

12 do corrente 

FRE"'-e DE CARGUEIRO FRETE'DE CARGUEIRO 

lleecbe~.e c.r.. e ucommead .. até a vetpera da nhid. dOI paqueta.AVISO: A-tadrte p....~1h ao di. d. "Lida dOI p.qUdeS, A vi.ta do .ueetad~ de nedoa. 
A ba,"g •• de POfIo, d..... I.r oI...u.... Anna.... d. Compuob.., .....pera doa 

".hid.q (101 paqu.t-Itt, .té'I.17 hor•• ~ra ler co.duzid. grMwt'lIU~D1e "ara borda .em.. 

b...oçt)eS especioa. PARA MAIS INFORlfAÇOES COll O AGENTE 

.Empresa N. de Navegação Hoepcke 

TRANSPORTE RAl'lDO D~ ASSA0 EIROS E DE CARGAS COM,;,QS PAQUETES 

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


FLORIANOPOUS 


Llnba FPOLlS,-R10 DE JANEIRO jLlnho FPOLIS-PARANAGUA'/ Linha 
escalandlí por ltajahy, S. F,aneiseo • escalando por ltajaby • FLORIANOPOUS 

Santos. Sã. Franeioco.· ' LAGUNA 

Paqu.te -CARL HOEPCKE. dla l' Paquete cMAX. Paquele "MAX' 
Paquete -ANNA. dla 6 
P,quete -CARL HOEPCKE. dia 16 dias 6 e 20 Idias 2. 12, 17 e 21
Paquete -ANNA. di. 23 

Sahidas Ú 7 horas da manha Sanidas Ú 22 horas Sâi.ldílS"ás21 hor... 
.....,;::.;;,;;;,;;;...;;;;;",...;;,;.,,;;;;,.,,;;;;,..;..;;------=--- . 
AVISO Toelo" mo~imeDto de Jlass~gelrOl e cargas é feito pelo Iiapiche Rita Maria 
PAS5ACEl'1S: Em vi..ta da grande procura de accommodações em nossos vapores 
co",municarrol aos. IIS. il>l!te!s~do, que ~ó Imumiremos compromisso com commooo 
do. relervado.. ale ao meIO d,a da rahlda do. nOlSos vapores. 
EMBAFQUE: Para facilidade do ~rviço só daremos ordem de embarque ao 
me!o. dia da pahida d05DOSSOS ,v8p~res--passagen•• Imles. ordem de embarqué e de· 
maIS Informaçoes, com O! propnetanos 

Carlos Hoepcke s. Ã. 

Honteplo dos Fun-

Estruturas UHicils Cimento 1Clon:;:O~iaWoUCO. 
I__d_e_a_ço_....I.;;m;;;,ad;;;eras;.;;··~/_a_t_m_6_d_o_11 E D I T A L 

- B _ o r:l. 1; o r :I. o 
-DI!: 

Elloen~aria Ciyll e Arquito,tura
_DE_ 

Jacob ÇoeHlTJann 
Organiza projetot e' orçametllos, encarrega-se da 


adminiatraçao e liscalizaçlo de conttrucçoet, 


Pro6aionais rompeleDles e concienciosot par. 

empreitada de trabalhot rapidot, economicOl 


e pantidot. 


Refm"DCt.. de Por/o-Alegu, Uruguoiana, Sono 
/a Mario, l/aqui, Úl/(una, Blumenau e oullu-

FLORIANOPOLIS 

RUA JOINVILE,18 TELEFONE 1504 


Instalações EstradasPonteslodustritÍis de ferro1.____________,______.. 
, 

eia ~e la,ela~ão Llo,~ Brasileiro ~l1;~1ii~~~)~~~ 
AGENCIA DE FLORJANOPOLIS ~:~: garanllr ~ e<>nse.....~•• di\ 


End. teIqr -Oirectoria-Dyoll-Aa-iu-N...loyd • .Pun
Codi,no A. B. C. 5L' ed. -e..:Ie,'- WlHiernern!ou - eio !I0 1!stado,


Partlcular-Ma,coIte em 3,10 dezembro de' IPSI. 

:1, Sanfos 6t1fÕCStJ o Itcrltvrlt'l••••r,.....
Rua Conselheiro Mafra-33 _1!e~ 1250·.End. Te!. Costeira VAPORES ESPERADOS DO NORTE E SUL 

Manoe! M. da Cruz Jor. 
Vapor Miranda Cho.ar. d. Lo!!"n. DO dia 10 do co"'." "'

Mudo .0 .....mo ditop.,. o. p,,,ro. d. It.jai 1__________ 
SIo Francl.co, Sal•• I{io d. Jandro. 

Recebe carga$~ valoru e passageiros.
Annlbal Benevolo: Cheg.,ã do nOlle no di. 12 do ,orrenlo, 

saliado ao mcmlO dia para OI portoS de 
Rio OrO!lll., Pelota•• POlto A!qre, 
I{ecebe cargas, encommenda., valores e 

__ "passageiros. 
H<lfti1 81uI1I 

Agente 

COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLI 
TICA DO PARANA.' 

Avisamos a qutmiuteretlal po.sa que esta Agen
cia e.lã aulorizada a conceder o abatimento de 40 '). 
nlS passagens de ida e volta deste porl ... ao de Parana
guà, e 50'1. no freie de mostruariOl destinados ao CeI
lamen da Exposição Industrial a realisar se no proximo
dia 19 do corrente lJIê., em comemorariío a Emancipa

• 
ção PoGtica do Paranã. As passagens lerão valimentO 
pelo prazo de 30 dias, impr~rogaveis, I 

O agente 
Hei/or $lum .e_e.e••®®ee-.®... I

T' t · 'd Md
In urailla a o a 

,'_ 

DFi=="-----
]?ubens 7Ja/ qrande 

lava-se e tinge-se em 24 ~oras _..•••••••••...••••••••..••.... • .... ezlCiRe-Teatro "Centro Pop~Jar" i Asliacam. Seda, Luvas Casemira de qualquer 
o mlll h.tI_nlca. ~, confotianl e pr•••,ld, pelai '.mUi .. ptla orlf.m e .... p.llo e$pecie etc. 

HOJE = selda-felra, tt de dezembro

Drt\lcOu1a 

o fi/m misterio,que e prende, 

arrebta,a subjuga! 
Sinistro e tremendo! 

Serviços garantidos -- P QJ prOCe5$O Chimico 
DOHlNGO: 

Argila bumana 
com Hon... Ha.rls. Juan To

rena.. Carlos V!llarlas 

Fox-FUm sob a di1'eção de 

David Howard 


Oom Bela. Lugosi, Helen Chan- Coo>plefalnenfe dlaloga
dler e David Mannara. do elnespanhol . 

,MAIS UM SUCESSO! I ;a,lodelada pelo fogo do amor 
I_proprlo para creanças a argila h1Zmana cC!nverte·se 

numa creaçao marav~lhosa da 
Preços - 3$000 e 2$000 I natu1'e;,a I 

lI................................ 


EDlFICAÇló DE PREDlO 

! DI) ordem dlJ. sr. Diretor·Pra

:~i~:ri~~ dp::;ii::PidOdO\:~~~~: 
'I acha'sO aberta, por espaço de 30 
(trinta) dias, 11 contar da prescn" 

!~~~::~e:~ ~~n~'::tr~r~;'o p~raru! 
l'elloe SOhmidl, esquino da ma 
Bento Gonçalves, nesta capital, 

1conforme planta e {)f\:amento C" 
fxistente$ ntsta seeçio. 

I Os ooneurrenles deposltarlo 
no. cofres do Tesouro'do Esta
do, um> c.u~ao da "aanHa de 

'duzentos mil reis (;!OO$OOO) em
Id!nhe.ro ou em apolicel ..tadu
aí. ou federal., afim de pode ..m 
concorrer, jantando à proposti 
.ertldúes d. que nnda devem á 
Fazenda Estadual, Federal • 

~~~:!~~e P~!;j~:ro:~a a sua 
Os eoncurrenles pOderio ex3

, minar nesta 'ee~a.o a·· planta e 
~ ôrçamenlo, bem como lbel, se.. 
I tio ministrada.s outras Informa
Çaes que desejarem Fata a apro
senta~âo de propos~ e exe::u..;. çllo da obra. propostaO proponente, cuja 

for a..ila, depo!llarà DOS enf..... 

larmorar'la GOllas 
. 

-DE

Ilrlal"-l.IlItc

M,,'a CUI............X_..•• 


Irlbdlc.m -
Mausoléos, Lapld.... Cru


zes, anjoe, eÚ",

Tem pessoal para o ser


viço de OrDlltos. 

Abre-se 'qualquer' typo


de letras. 

O mamore' émpregado 

é leldtlmo de Carrara 


(ltaUa) o melhor 

..t4'''-;.Uht.. 


•..:. lfõ'~= fal';P 
t. _":-p.:~tt 
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s 	 REPUPLICA-Florlanopolis, sexia-feir II de de cmbro de 131 

Loteria do Estado de SçJjg';lle 

.....I..eloM. La Porta lt.iPI". 

Firma Commercial estabelecida em FLORlANOPOUS de ac
çordo co m <> contraclO registrado na Junta Commen:íal de Santa c. A's qUintas-feirasE,XT~~9~g~~ 
hatina, sob o registro numero 346 de 24 de Abril de 1924, Premio maior:l.oo:boo,$2080. de 1S de Janeiro.!e 1931 e certidAo sob n. 2.100 de 16 de 
Fevereiro de 1931 da iastallaçAo de uma filial na Cidade de Ar_
jú, Capital do Estado de Se.-gipe. Extracção 10 de dezembro de 1931 

~x..A.J!tI"O CJ 
18.000 bilhetes;:. 16$000 	 :J24;000$ O...Uh.t•• t ...ze.. hIlP"~.~ .I......md. 

me... 25 por "".tu 	 81:000$ 

243:000$ Santa Cathárifia 
PREMJ0S 

1 prf1Dl0 de 	 100:000$ ••••••N ••0h..... P!tIÍi,'t......'n•. tO"III. 
10;00('$ 

1 
1 ,. 

6:000$ d. I.i. pePleno•• ti.....llftN&ELIM~LI 1'81111\&1. 
I 2:000$ •••1. 00.0 •• pal...... 
6 6,000$ 


10 5,000$ 

30 6,000$ 


150 n " 15:OOOf 
 Ã Rainha das Loterias 
..5;0 .. " 	 22:~ 
180(1 premo ~ U A dQS 10 primeiros premI.. & 	 12;00()$ exlracções em jl'racqjtí â Ru. JoáIo P .....,123 
2550 premi•• , n. tQt31 de 	 Rs. 243:000$ 

O. Dllh_ IH ...111.... ............. tllGO 	 rendeTej:o telegraplúco da matriz: e filial ••- LOTERIA! 

H. vendo r.peliçA<:> nos 2 ultlmOll algarismos de qualq.er, dos dez primeirO!! premÍOll 

passatao aos numerOS immeülatamente 5upetiofca. 	 N. B. Esta Loteria não é filial da Loteria do Estado de Santa Calharina 

I ~orsini ~ :Jrm=;;'il [ I R l O ~ 1.0 fP[J f ~/f 
CON<;TRUCTORES 	 SEcçÃO DE IIIACHIU"I 

P..o~.ctO& e .pçam.n\d8 
FL.ORlANOPÓLIS


, Construcções civis e hydraulic'ls F1UAI!S EM, BWMBNAu, SAo FRANCISCO, LAOUNA 

I! UGI!S. 


=====---==~~====~======: Escrjpl8~io -poqfe I(e rdlio .&U~ I 
LOCOMOVEla; ,n.AOO DO CONTINENTE} 
F ............ < ....... III
caixa POSTA" 87 

Enõ. "Celegraphico Corslnl 

,....___f~L~O~R.I.A_N_O_P__O_L_I_S______.1 

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

E_lIIIol____do.m 18 do Outubro ú 1121 


FAbrJeante dos Afamados vinhos t; Perdigueiroc e Bar .. 

hero. braDe... ttpO Reno e Qraspa 


EngarrafaJDento esmerado 

PRODUTOS m, PUIIA UVA.AIlófIOOSELECIONADO 

.....lftiatlo co", .......,.•• d. o ..... n.. eXlloal9O•• 


do C.ttt......lu .... 0 ••1••, Porto Afeg.... n. 

1........01....' de A......._ ("Iuioa) 


PREFERIR SEMt-'!{E ESTAS MARCAS ã!iS"................_......... tI._ .:1&.......
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 
Representanteper.... S. Catarina 


MoToRES A I!XPLOSÃO MARCA .00TO••
GUSTAVO D\ COSTA PEREIRA
Rua Tiradentes n. 12 	 .'!:rMOTORES BLECTRlCOS _AU. 

FlorlanOpolls 

I ...taI ...... v...._ 
I ~ , ................. ,ClAI.OYLE"MISSIFILIDIIIE LftRftIJEIRI&C6 

• _do_ú_ ........................... _ 


AViSO AOS SEUS DEVEDORES 	 ..m.... ú ... ú_ .............. n.. 

._..........................___r.. 


Tendo adquirido, em arrematação. a maior 

parte do acervo da mana falida de Laranjeira 
 ...hl_ ...... __ ..."'. 

&; Cis.. tal como mercadorias, moveis, uterui. 

lios e dividas, conforme alvará do M, Juiz da : o ............. _____ Ia ................ 


Ia. vara da Capital, convido todos os devedo l&-s.I-- 
res desta firma, conforme dupli!;atas em meu Compaablade lrilll18perl4e8)Iler4e08 

poder, a Virem resgatar os seUl respectivos ti· 	 Avlões latiu iS••III,s-lelridí NllfellJI1I:111 
tulos com urgencia, sob pena d~ serem os mêS AVEIA SMITH I FECHAMENTO DAS MALAS 'A'S 11 HORASProval-a lê prelerUa Precisa de lenha emmos entregues á cobrança judicial. naCional porem é tão boa tóros ~ TODAS AlO SEXTAS-FllmAS '00 SIJL PÁRÁ O 

NORTE,Fpoli!, 27 de Novembro de 193 í. 	 melhor que a estrangeira M--~----'" 
E' mais barala 50"1.. ~ á sua FECHAMENTO DAS MALAS A'S 20 HORAS DE 

Seja patriota I reoidencia. QUINTA.FIDRA.Fe..ls Boabafd 	 ~ec.be passaj!eiros e encomendas'seja, ladrão'lde seu E' IÕpedir a SmfJu 

RUA CONSELHIDRO MAFRA N, 51. bols<) LtJ /\I C vetas para o NAlAI a t$Stm a CaIx a 


~~~~~M~~M~~~~~~iiu~~~~t~l~tEPR:ESÉNTANTE NESTI!ESTADO a. T•••"a••_ 1.490 

-I'LOIUAloIOPOLU 1:...__•mavam ______• ~i~inllijtljinJiijj~~iijJi~iijJir.;~1, 
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