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Ano I :$E 

Fazel a Constituição 
o dr. Antonio Batista Pereira. que é um, dós maiores 

oradores do Brasil, pronunciou na }I'aculdaded6 Direitó 

deSàoPaulo, a convite do Centro Academico XI deAgos
to, uma notavelconferenciasobre Ruy e a Constihdfldo de 


Fui este 	 o capitulo final dessa magnífica peça 

.A revo1ução ,que venceu SOu os vossos p(~s. Se se traw qU!-!Ul se p.óde .div~rsir! masI 
nã.o ê Ir.ais revolução: é go* tasse somente de vossR$ pcMs.. CUja conclCncla mnguem 

ve:rno. A sua incandescenciu soas, h.!m sabemo... que IlHO de contestar a pureza das 

-desapareceu,..para -cristalisarwse vos fa1ta~ fibra c coragem Ila ..wves alpinas., Fui repul!licano. 

num corpo de Unhas e arestas ra nfront.tl ..a. porque u mmha geraçao ~u .. 

rh;idas. O estado de transi.. Em momentos tais, bem sa-!Punha qu~ extinguindo a tn
-ção não interessa mais: desu- dumentanu do cetro e da CO~ 

pareceu. O estado pertnanen- roa e do manto real, toda e 

te é flue su~sí~t~ e é sobre (fUnlq~ler monarquia de f~to 

ele Que~ tem InCldtdo as obscr~ f>odena passar 8 ser rep~bhca 

yaçi'ies e os estudos dos que . de rotulo. Pap;:ando c: tn~}uto

procuram encaminhur os feno-- que ~Ó se foram na apurcllclâ. a esse romanllsmo CientIfico, 

menos_ poUticos. mas sob as quais \"ivemos nU' c:ôtabeleci UOla monarql!ia des-


Precísamõs de uma ConsH~ hoje. 1\,10 vos Ial!!;l CQra~etll coroada noS Pampas. Mas não 

tuiçào. não por motivos.sllbat~ a,ntt> as procelas. Nao preclsn~ VOI' cng.aneis. Não se gQver w 


ternos, mas pura darmos ;:tO reis de líçlles r;ara sal· nam (Juarenta milhões dI! ho~ 

~undo a certeza dI! que nãQ vag.uardar a dignidade do <mens (;omo se governam dois. 
~mos um rebanho de ilolas, vosso posto. mas se precisa~ :\Iesmo no meu natal, ent!!o..dlzer ao que vim 


incapazes d.o:: governarem-:.:;c se1s. elas vos não f;;llariam, lC\'~l1~tei contra fi mais e o que pretendo.. Quanto ao 

por :si propnos e de quem a :\las se a vossu autOridade a' forll'lulavel das dia da poise. déclarou que 

confiança estrangeira dc\'e fu· lnanh;i sossohwsse. o que tem cnsnngucntaram o aind .. nllosabia, 

g;ir. como o diabo d~1 cruz. <.l('õntecido a outras. que em- vos deixeis Uudir. () Rio 

l\ào a queremos num abrir c bebiam as rniscs nos scculus de dI) Sul de Hl:H não 1::~!~~;~~'~::IBO,'!n~:v!~~~~~~o 8.~J~~~ 

fechar de olhos. 0..10 a recla- e purcciam desafiar a Etcrni- Rio Grande do Su~ de declarou que a sua posse s.' 

mamos como um c-orpo de d~\dt·. Oeus sabe por (Illanlos Fazeí a Constituiçilo. rla esta semana, mas o dia 

hombeiros. Saibamos esperar. lustn)s dUT<lria o eclipse dn Eu sou Pinheiro ainda nliO estava marcado. 

~las até quando:- QUO(J,.'ÇqlW nossa noite tenebrosa! Conqui!óilCi o meu Acrescentou: .Confesso q<:e 

.tandem"t Filhos 1mnuem destacasu.<lue polltic·, '1 ponta de não sou multo inclinado a In· 


lã é tempo de se poclcr ao vos armastes cavaleiros do rijeí I;~S': enlreveros lar, quando a noSllll conduta 

menos prever a CpOCH em que Direito. Nilo acheis passadista de aroeira da minha ae tem de caracteriza. pela 

..t nnçà() Wtt:;, ser restituida ú ou jl1ycnH a designaciio. O O cspa~'o 'lUe medeia Nilo me leve Il mal, 

po'S-se de si mesma. Direito ainda ú ti cdHica C0ns· raça do guerrilheiro mas o meu propoallo é ralar 

~o entanto. seja como [úr, tante, imutavel c eterna tra· ro da Graça foi H nOS jOl'llllls no dia da posse. 


tempo já é de conteçarem os çada pelo sol da conciendn Repubiica. Estou dIzendo, então, \) que vou Ia, 

estudos e a::s sugesti,cs sobre humana no seu curso cm toro regimen como a 

a nova carta constitucional. A no dos acontecimentos. Niío Kheops no 

meu vêr an!es de Ser djSCllti~ troqueis os direitos de progc~ Um sununlo 

-da a Constituinte, nada hn- nitura no coração dos vossos instUuiçl'lcs. 


<lpreserita~ llatrícios pelo prato de lenli.. conquistas. 
competen· has de uma investidura que calculas, de 


iluminam as nossas nada represent.t. quando a mlsterios. Se me 

ícas. Cnri'o que os maioria da Na<:üo, mesllM os mdollo com 


pfincipios em torno do~ quais vossos amigos, e para vosso dernn (em 

ha mais evidente bom senso beneficio, clamu pelo seu ter· sões, ns 

e lJ1i.I!tnm. m.dorf!:s ~orça~ de mo, ou antes J~ela Hxação do anguloso . as co- se reveem cmn orgulho, a 'queI DREDIDaIlDO... O...CODIGO 

opmrao suo os segullltes. ma~ seu termo. Nuo pOHlue nQS relaçoes e astro· assim vos falaria- I 1-, lUIIt ' 
nutençiio da Mrma repub1icH~ governeis mal mn~ porque a nornkas rilOnUmen~ Es ta' '. DO .TRIH'aLHO 

na federativa c do regimen XaçflO quer p;overnar-se li si to d'}s famús, tereis na minha {( Ocu , t~ve, hmednmHos. .E~I 

preSidencial; fi conscrvaçiio da propría. vida. na minha carreira. no sou sono. eo o. e umm~a\ 

autonomia dos Eswdos. regll- Imagino que aqui chegais meu poder onipotente a reve~ a mesma lança na mao. 
 w 

)amentad~, porem, a. faculdade com a plena có.n;;iencia das !açüú de toda a l1lccanicat de presente comoJ ot~tro[3:\' O min'tStro Çolor pediu 
de contr'Hr empreshmos: a ff!~ Ivossas respOl1SalJdldades, e se toda a arquíteclura, de toda fi evocOu .ose AOw Q. colaboraçao do Insti
rlução, com um sistema de geometria do regimen. No cen~ o • aço. duvl~me. ~- luto dos A.dvogados 
freios e contrapesos, do arbí~I tro mais remoto da minha con-

mM 
os argentt. . 

t~i? do Executiv,o;. ti rcsp(mSfl~ . dcm:ia encontrareis a medida que cite: I~I~. 15 (aeroo)-Q
Ílthdade dos mtntl$tros e seu IS08 conterraneos que por aquI sugrada. o covado hierati<?o da onde S( do I mh~lho resolveu 
comparecimento pemnte o passanllll. ,,1 esses que úevo· minll<\ disciplina: ~'l intan'''ibi- .• de Rj- ao IJ1~tItuto da Ordem 
Congrcsso; a criHção do Con- taram toda a sua mocidade e Jidade constilucional. Lembrai- cias'B ~~sfdel pelas ruas Advogados a sua.colaboração 
selho do Estado; a liherdade toda a sua madurf!zu a este YOs da minha frase: «Orguo e uenos ,. Ires, soI~ <!-s or- O? ~st}ldo d~s projétos de Je~ 
de culto. segundo a Constitui- Brasil que hoje Yemo~ tão' lho~rrle de ser o chefe dos te- ~ens dQ Bayard brastlctro. {) gts[,wao soci~l que. ,dever/io \'ol!;miOl;ari,o, 
ção de 2·~ de t=',,:verciro: a (lU- mesquinho. à Vôs&a évocução vitas do _-\Icoruo1'. Sabeis conde ~e Po.r[o Alegre, as da~ <:ompúr.. 'O Codlgo .do I rabalho. 
lor~a ao Poder JUdíciario ela mais de um \~llHtl gl.,rioso qHém eram os levitas do AI- m~se d$ cnaoç~.s portenhas Propoe o,sr. IAn.dolfo COlorl~~~~p'~~,~Ii~
fHculdadedeorganjshr~st: e no- 8urgJrja das sombras -destas coriio? O Alcorào em a CQns~ aüravafl!-me beIJos e f~ores. {f~e? Instituto ene uma CO-jl 
mCHr os seus membr'ls e a in~ arcadns, E onvi los~cii'< falar. tituicão de- 2.1, de Fevereiro. e Sou O slmboln da confla~ça mtssao composta de tr~s re
tervençiio da magistratura em Eu sou Silveira MartinR. a os l~vitas sf;reis V(IS. . do povo, me~mo. estr.ang<:Jro, present~ntes para ~xarntnar~m 
todas as fases do processo e~ cauct,.·u incúmparavet, a figu. l:ízeste:;~Yos na minha es. nO noss,? e;'i:CrcltQ. ~armlcn~ os lJroJétos refer:dos, aSSlUl 
l~itornl. desde () a}isUlmen{o ra ineCl~dtvel e ínexcedidu do cola crescentes (1 minha som. t?, proiettsando a mmha glo~ c~mo. as o.bservaçoes e sllges~ 
3M' () reconhecimento dos can- Rio Grande do Sul; o estadis· bra.' suhlstcs em nome dos r,ta nascente, teceu com 05 toes l/I feitas sobre os mes
didatos eleitos. Cada um des~ ta que quanto mais se lhe eS. meus principios derramastes fto~ do m.eu ponche de pala ~'! fr!os, !lI? tocante n todos 0$ 
ses pontos cxigirin largas ex· tuda u carreira. mais cresce o 'ian""U~ [lor< ~Iles nos cam- maiS lumInosa. das suas ~ngl- dl:iPOstlIVO$ que porventura 
planaçõcs. AI>onla-Ios é qunll" nu consideração da pvstcrida~ pos d~ batullm. E a;.tora que~ ~as. A ban~elrola da mml~a ~ol!rl~tm com as boas norma~ 
to nos e possivel neste ins' de. Eu sou o ~·i.tan de q(1;:m reis rençgttr"me~.:Concedo que lança levanteI-a sempre maIS )Undlcas. 
tante. 	 se cunhou a ehglC: de um hl'OS os tempos seiam outros que alto 9ue () penacho b!'ancp de ___________ 

Neste momento os destinos trovejante e irascjvcl, SHCU- o amanhã 'nlio esteja 1 con. Hennque..IV. ~o cammho da 

do Brasil estão entregues a dindo a lrilmna COIU coleTas denado ao r~l1tem como Maw VIVO, Já ra o .I.egen• 

dois riograndenses: {} honrado de leiiu e rajudas de Steator. zepa ao seu cavalo e que vosso u~ la, em
t 	

. thefe do E~1?_clo e o ministro, ulas bem ~abeis que. t;ive ? prf'ciseis abrir as ia~elas da que essf~ eno:rma- vorcto pe',m"I!ente
a quem aúpmmo sagrou como (,I senso pratl('o e a multem lltl~ nossa casa. que é O era uma tgura e re: ~a 
seu condestavel. Se eles qui· 1ítaría do heroe grego pam correntes ~mncadoras r que eu ~ó. t~vez! at,e a (;on.stfitui\;ãõ~ Ide:clarações 
zesst!~ ouvir a voz desta A~ lJendiciar.. noss;:~ provinda niüo universal, ao sol douvesse ogra o o PJI' tcademla. que lhes escutou os de aJfande!?ns. 'Jortoi>. servi· pcríeneiu,ao Ozone da e o o Fe~ pc a voz o

1hsonhos de moço, desta Acade~ ços postal5 e estnuhl de :-'hs não t' preciso 13 ~It ,eudque 9 _e 

mia onde fonnaram a con~ ferro. pura mais uma vez pro- todo o Il<lSsado . 1, alO e 8 HS 

ciencia e aprenderam a amnr var 'lue (I senSQ da& realidades cerces úa ' 1mortais, ..com (IUe


dQ Brasil, a velha e gloriosa não (' ineQmpativel com o ge- que são a redençuo ?s ~s~ 

mãe de tantf\S gerações, hoje~ nio, nem privilegio dos medio- vertms nos seus ~r3:volsdnegrD°:S, ~_!um. edllonaI ao 

no aniversario do maior de cres. ~leu sopro era possante As fôrmas de tntltu a 0« Ia.\' aXtmOlf: que Vós 

seus filhos, assim lhes falaria: que aindll faz. estremecer. tres iem nada. O que «Espada redentora! tu cres~ a Constituição. 


~~'.loços,. a quem a fortuna decadas. depOIS do meu_ desa~ ciencíu de quem ceste no horí7.f)nte da. patria, Quem éontra ela se 

sornu e a quem lt reBaca da saparecltuento* o coraçno do I~evêde revÍsue a grande~ luminosa, serenad()ra~ Perguntae~o e só vereis som
opidão levou no don~o de m~u partido, Faze! a ('OIlSU' f.~ê1() de '24 de Fevereiro, mas entre as ameaças de tempes- bras. Não deixeis que se diga 

uma onda ao promotono de tUlnte! não a ahiureis. Dai~lIHS uma ,tr",.'.I',so' co.tn,'oaOI adeCUarvl":~nç(:'OI eanrcl'ro~ QU,,_e sreoni'e:'?es"sqau~ oabs", "dg,','sta'tS",'
sirtes do poder~ nào percaes Eu sou Julio de CasLilhos. \:onstituição. 	 '" ... N o f<>'" 

de vista o efemero das vossas Vim da Convenção para a Isso onvirieis dos poUticos. ti naçÜ()r o e$cravo e I) sol- tanS de 89, obra maxima do 
exíslencias ante a eternidade Constituinte {" da Constituinte E a st~a autút'fdade é dado. Desde entàQ incorreste Exercito. Aperfeiçoai- ilt múdi· u,~~~~,~:::"d~udl~u~~'::i:~~ 
do Brasil! Nl1 jllca· sobre os ~flra o I~io (;ran.d~ do Sul. incompleta, porque fi nço!'es~,eSmcaosnl,ilaOnçCao'rant~,~,opedar.secgaU.i,- lniec"a'in']'e';nm,o·s·,' Hl(oun'rrda""len'elhca OSl"ali,- fi 

yhomlJr?s de nj"Ij,WIll dos seus Sou .1I1n filho espmtll.alde Row gem os antagonismos de (. , 


suceSSiVOS gO"':t!.t nantes • pesn, besl:,crre, Uflotad~ por ~L\UgUS- as diversidades de crença e ses popularc!'i, que te viram dição. Bendir.ei-1be os artífices, 

r~lm. res1?onsabJlHltlfj~S. tao ter- t? C~)j~nte. Adotel ~a dl.ta(~u.!'a de partidos. Mas, se a voz do cintilar ao Imln do direito írresponsaveis pela mutifa· 

.nve15. 1 tido se modifica tudo clenllhca~ ~nas a, Constltmçao sangue rio.grandens':~ ainda :nerme, asseguraste Jaços de ção da sua obra. 

se tum:;inrmn. de 24 de I'everclro nunca nle pode Hcordar nos seus tumu~ fraternidade que te hão de Fazei a Constituição! E os 

•~I.J C()!1\'UI:lÜ{HJr~gcnicade paiw hnpeditl de exerce-la e de f(e~ I<?s, pelo seu timbre inc;;onfun~ associar para sempre ãs conM primeiros libertos da abolição 

xoes que se procc!isum neste ga·la por um quarto de secu .. rllvetos fleroís adormecidos no quis tas civis '::0 nosso p'ro w branca, não vos iludai.st sereis 

momento, n nillb'1lem é da.do lo 115 mãos Íl'naculadas de um Pampa, seriu uma figura gresso. li transformaçào hbe~ vos mesmos. Tereis repetido 

caJcui~lr o ~amun:ho da crat(~rü homem que (> o vosso orgll- do que eRsas todas. porqut~ a ral das nossas instituições.... {} «Dia i\laximo· da lUtclonnli· 

'flue amanha se pode e5caÚCt lf(H lho. de U1H varão Plutarco de toúas representa e todas nela Eu conheço o t:tiração do dade~ 
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~~~~I:i:=·a;;;IMENDlCA.ClI EMS.< .....••••• 

.............. t IM... piUtas ·fellljis••.éStI· (SERVIÇO GERAL DE IMPRENSA) 

J_MO COI!LHO N. 15 ~1Iis ••Ric,aiS 
-0

Um decreto que dá 
.......ta Interpretação "" 

lei que •• regu
lamerta 

Art. à'-o presente de~reto 
aplica~se a. todos os !unclOna. 
rios federals~ estaduais e mu' _____"!-_~_______________ 
nicipais. 

Os sem 
fusil dos Clrreiis e 

A vagabundagem consciente e organiTele.ralas sada, na Alemanha 
-o-

Novas taxas postais Alemanh8.(s.G.I.)Acrlsefinan'ldO ble deixa & ca•• que .Ih 
celra,a dlminuiçãn de exporta· reservou li desagradave.1 Bur. 
ção e notadamente as gre"j presa desses cheques, tua do 
ves aumentaram de maneio boloo um lapls ou um 
ra 'notavel. na. Alemanha, o traçá um sinal que 
numero dos KUnden, palavra os Kunden do Inii"o.Aclmlnlolra.!ivQ .. 
que traduzida Iit.ralmente genero de 
quer dizer cliente. Em reaU· das ao v.l~at'unao. 
dadét trata-se de vagabundo. o monarca, 

Ã in.9/alaeão do Conse· 
lho Consult'lvo de 

Brusque 
Bru'que, lõ (HEPUBLICA)

Ji'oi instalado e tomou posse 
ontem o Conselho Consultivo 
deste municipio. composto dos 
5f5. Edgar von BueHner. An~ 
tonio ~laluc111' e ÚT. Guílherme 
Renaux. 

O Com;:elho funciona sob 
presidencia do sr. Edgar 
Buettner. 

~..;,o ato de instul.ação 
presente o prefeito

:rio. 

oencerramento 
do

exercicio financeim 
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REPUBL1CA-Florianopolls, quarta· feira 16 de DL.ôembro de 1991 

Ás Impress6e" de vIa'IOS trabalhos da. comissãio;1 fll n los que m.,rregem do sr. Mauricio de correição administrativatardoso 
~Prineipalmeute em Sta. Ca- .' P Mahatama Gand.hi. que chefiamai. dofllim<m.i!/oIIeS 


lanna a rodovia é bela Rio•. 15. (DOP)-En~r~ os v~n,o< l~rocessos exa<;nmados de hlndús, perde quasi todo o sou presUgioperante o 

e rétall peJa comJssao de correlçitO adrntnIstrau\'a fOI resolvido dar pOVô europeu. por causa de um<J slmples'dla/r/h••imlra 


S. 	Paulo 15. (aerel) _ desp.,cho ,i! petic~o do dr. Humboldt ro,:,tainha, para se le· o t'es~uaTio das mulheres da. Europa. 

. -' d . 'ta dA vantar a mterd;çao quanto aos bens particulares d""s dlreto~


P or OC~II~O a V181 v reg da Revista do Supremo Tribunal. '-luauto aos outros bens (..Serviço Geral de Impre_). 

sr. Mauriclo Cardoso ao depende de sulução do Govêrno Provisorio, a quem esUI afe· . . .

interventor Rabe!o, com to (} cuso e conlorme deliberação antprior. . <Quanto malS alto o preslt- (>GPulandwle perante a civili
'quem jantou sabado A -o comandante Arv Parreiras leu o seu parecer rcfe· glo de u~ h(}me~,_ma:or a sua sação 'Jcidental pOrque, ·numa 

noUe nos Campos Eliseos rente 11 Preleitura de Petropolis, sobre <) emprestimo de 400 quéda>.: 7 u~ {'8'~ euro!?eu. eotre"ista, expondeu npiniões 


• d A ~ ~<,ntos feitos no Banco do Brasil. O p~recer ioi mand~do m~s ongmano c,o." n~n.te .. G~n. s~!>re l!1~das femininas, opi. 
o. repres,!n~ante a. gen juntar an processo geral contra o ex.presulent. dn Repubhca d~l, O loader naClOl1altsta hm' moes rtdlculas num condutor 
ela BrasileIra OUV1l1 do e seuS ministros. \ du, atualmente em, Londres de homens de sua estatura. 

ministro da Justiça o se- -o sr. Osvald~ Aranh:, leu dois parecereS que foram como mell}bro proemmente da Falando" um jornal inglês I~ÍÍlI~léis.il:íe~lte,

guinte. aprovados. um a respeito do processo contra o sr. Juvena! Çonferenc!a da Mesa Redonda. Gandhi m05trou~se profunda

.Vlajamos três dias e Lamortine, ex.presidente do Estado do Rio Gmnde do Norte, Impopudl.,n"'!ll.se.na Inglaterra mante e.candalisado~ele, u 
opinando pela não elei~·ào. durante dez anos, daquele ex..ad- e nos emaJS I~alsee da Eut:O'" .homem~nú. pur excelencia, 


tres nl>ites •sem parar, ministrador do Pará para <) exercicio de qualquer função pC!- pa. de u,!,a nolle para um dia. com a semi-nudez ditada pe,',I'

desde a salda do Rio blica e res:trcimento dn prejuizo causado e outro referente Gandhl é, antes de tudo, o la modn ãs senhoraS européns 

Grande. ao processo contra (\' sr. \Vanderley de Pinho. ex~depu~ado mat()~ fdosof~ VIV"O do Ori,en~. ~ especialmente ás senhoras 


Fiquei deslUll1brado pelo Est.do da P",hi, .. opinando pela remessa dos autos ao Su.a Influencm soureos hindus IIlglesas, 

com o espetaculo do io- mterventor federal ""Iuel. Est .. do e restituição da imporlan- l';'- ~odeB se~h comfarada a de· Essa opinião, que licaria I

terior do Bl'kSil ela correspondente iÍs ordeo~ e porcentagens que recebeu 	 I rl$ 0. {!'Q a e 1 Iahomet 50· bem na I>astoral de um bispo. 

. dos cofres l)úbHcos. 	 )re os Ifomens de su.u raça, na encic ica de um chefe re-
A estrada desde Porto ' no seculo em que Vivera,?, ligioso, <Iue seria simplesmeli-


Alegre até'S. Paulo é ma- Seu apareCimento no cenano te tol:t no manifesto de, uma 

gnirtca e estA em ótimo do m.undo, c.omo,' fig~ra de re' liga pro.moralidade, foi " Wa 

-estado apl1sar das chu- O'-"er---lIolo comercial entre oBrasl1 levo IUter~aclOnol: fOI causada t"doo da. popularidade de Gan·


• -- ~ pela fornudavcl campanha de dlu, cobrmdo~o de um ndiculo 

vas. Sómente em c.ert? n Umguay e a Argentina <desoo.diencia .civil .. que oro lormidavel, o maior !alvês re· 


wtrecho da Serra da Rlbe1 Hio 1ft (OOP,)=1"ni as~inada sabada ultimo; em Mon-I gunasou na {mIL? ~ontm o do-- glstado UH Europa nesse se-
ra.. encontramos ~st~ada tevidl~o. 1

uma atn. en1re fi Brasil e o Uruguay. segul1,do a ~;rrd,:" culo. IrE~al,lSa.r-ete 

ruim. Fora dei, prlDclpa!- qual ambos os (luise5 eo~cordam e:n nomear um~ cOl11lssão ~~;~rt~ !~-;ucg~t Gandhí é hoje o Ial)minlto~

mente em Santa Catarl- parn estudar O: .lIltcrcaJnlllo c.omcrcral entre .<?s dOl5 paises. ferencia d'! Mes' R d f' uma ínrinjdade de cançonetas 

na a rodovia é bela e ~egl~ndo fiCOU (!s~tabeleC!~o nessa .relln~!lO, os ,rer.resen- figura e;d~alnha ,t ~I~ü~~~~'t~~~ u!"ejelras. de centenas de re~ .,,,..... ",.",,,, 

réta. Quando chegamos a t~nte~ d.IS dU,as QU('ocs amteous ~etlmr-~~-.lO na capital do multidões. VeIO UH terceira Vistas comicas. o bode expía

Itapetininga nosso auto- Ur~gllaYi nn .tll\l lo de d,:zjembro em!l °Ilm\~f clabin:~r um classe de um navio acompa_,torio do IÜ(lis dos grandesca
moveJ se de~arraDjou. Su- t!:~~~c~~. t e aCHrt o ('Ol1WrCla. que sem su )me H o aos ( OIS go.. t;hüdo por s~a St'cr~tari?-quc i ' mn" 


bstituimo·)o por outro a- - ~r~ 1n..'!8ma, dntt: os :epre"f!ntantes do Uru~uay~ Brasil: ~mu~;I~lifai:~:tO(i~~\:~~:h~lu~~jl a verdade aque
rim de alcançar São Pau- Argd~II'.tlna r~:"~If.s:-a? atflnld dpe etst:l~ar, u':' :~"dr~So ts!~re a, eaum. leiteiras. la que afirmil que o ridiculo 


A c10 e aqui estamos fatiga- me Jt ,18 mm~ cüu\ eme:\ {'~ . '" ro eçao.t .tfu,,; ... ,,-,s luli. Para todo {) mundo ele já Imata mui::; :;eguramente um 

nos mas entusiasmados se:; nns ;nertados estr.U'it:oetros. era 40 homem nún. pois o seu < homern que uma bula Oll o
com o espetaculoque pre.. vestuH,río é 1IIlr.a-ljtlm,~rio. mais!Cuteto d~ carrasco, . 

senciámos pelO interior sumano que um "f!.laJlotl> mo-! . <;T~ndhl desmoralisou-sc, {,I~- sem~lec"lO 


' tlma estat8ft de Later"la do Estada dA demo pam banhos de mar. A ftlllltvamente perante li CIVIIi11
 
Depois, bem dlsposto e J\Dlla Gari a R" lUlIUhllentc para que e1e se a· doa o ridículo nos seus ido' 


dO Bras»~ . 	 b Id11 fi ~hancclaria inglcsa trabalhou sação ocidental-ílue mio l)(!r~ 

expansivo, o sr., Mauricio Rio, 15. (aereo)-Informá um 10. presentasse vestido ú européa los- e o governo inglés, que

Cardoso pemuutOil ao co- telegrama de. HO~la 51 Ué .a es~. 'na conf-:rencl.1I da ),[esa Re~ o . temia mais pelo, seu prcstj~

lOnel Man i R b I latua de A11IIa liaflhaldl, qU\ donda: ("mell" rel'llsou·se. E glo popular naEur.pa do que 


ue d a e 0 SO~ serll etigi~a na eolína Junicule, DC!ltre d~versas concurreH~ foi semi-uII ql!C desceu em pelo seu (lrcstigio na' tndin . 

h.re 8 fi~Ud~ O sr. 0,etu- em 2 de Junl~c de ~lJ32, por le,s U.Loteru~., do Estado do Londres, e rOl scmi*nú que deve estar contente. O seu 

lto Vargast respondendo ocasiüo do aOlversano d .. mor- RI,o fOI claSSIficado em I' lu~ compareceu n todas as me- maior inimigo suícídou.se no 

O interventor. te (Ie Josê _Garibal~i. mede 4 gar a ela. Integ~~a.- mON~veis sessões da Conre~ conceito da rm;n brança. 


«Está bom J â foi ao melros e ~} cenumetros de de .I"lulnlnen&e lU t~n- rencla. I E os negocio. da ludia to
'Catete· altura! pesa 400 kilos e na hutic lIo Sido la\<~rado o rcape,,CtlV,O Gandhi, .. o hOUlcm mais po~ marão um ftimo: novo. 

O »'l\f •• C d tem 18 metros de diametr". contraio. _ .. . ... 1pular no mundo depois. >le Tudo isso .po!: cuusa de 

sr. aUrICI? ar oso __, A Cla.lntegrldáde,·6lditos., n~ frase do eanca' um.. tonta "llUuno soure as 


8 diantou ent~Q. _. FlulD.lnense é a arren" tU\lsta Caml. p!!rdeu de uma roupas das Ilhas de mãe 

«Ha trei dIas que nao Ocallr' em Lanolres dadataria da conhecida e po- nOIte pur:. um ({'e toda a su aEva." 

leio jornais, e d"J~de que I pular Loteria deste Estado. __________ 

sai de Porto Alegre é 8. Rio, 15 (aereo) Informam
,rimeira prosa que pégo de LOl)dres que () dIa de on


. .» tem alI 10J extremumente quen~ Ginasio Catari1:;nler~I;d;-desar. te·o lermometro registrou 61 Vida Social 
mamen'o tí~~~sv~~:~~~~lre~~~~ com;· Fuem 8Ilotl hoJe 

A''representação do - Segundo os dados publica-
Brasil dos pela diretoria de metereo~ A -exma. sra. d. Ida Moura 

Rio. 15 {acreo)-O, sr. JOSé logia~ a temperatura até ago· Coelho, esposa de sr. Antonio 

CSlJos de Macedo Soares, a ra mais elevada fMa sessenta J. Coelho; Afonso Buh;ini 7, Antonio 

c.vite do sr. Getulio Vargas, grãos, registrada em 1871. -o sr. Agri,pino Souza: Negrão 8t Antonio S. Teixei.. 

chefiaru a reflresenta~ão' do ~-_._--- =-~ senhorinha Gilka Aran~ ra 6. Armando Al)sis 6, Ar-

Brasil li proxima Conferencia Carjas Cft--raJIeas tes, ftlha do sr. Filomeno da naldo Biten!:ourt 4, Domingos

do d armo me til fi' ""'9 CosIa Arantes; . E. B, da Trindade 6, Eduardo
em G:neb;~: n (se reurur de Natal -o sr. iarto. Henrique Brüg~ I Domingos da Si1va fi. Egou 

_~_~ Comunica-nus a \Vestem gmann, lente da Escola Nor- Osc.lr Boehm 7, Egon \V. 


T d 	
LOTERIAS parar-i d Telegraph Companv 'lU" o mal e do Instituto Politécnico' Schaden 9, l'rancisco Carlos esouro_ O""" a O serviço de cartas cabogralicas . -fi senhorinha,Aldioha Lu.; He!l'!s,5, Galileu C. Amorin;t 


Arrecadaçao efetuada pela de Natal (XLT) via W"stern, ltlha da exma. vlUva d. Cora. 5, t.uldo Oc, ~hranda 7, Gm· 

Sub-Diretoria de Rendas, até tambem .serú, e"tensiv~, este tia Luz. Iherme Fleisehmann 4, Hamil-

O dia 15 do mês de De. ano, ao mtenor do paIs. ~us- ton Riheiro Vieira 5. HerIJert 
 «CASAzembro Corrente: t~ndo met.:'1de d~ ~'1xa ordma.. Festejou ontem o seu aniver- C. Renaux 1. Hilnor C. :\les~ 


D Estad 44 757$ 4 na. com um mmuno de dez sârio natalicio a srta. Orlandina quitn 10\ Huj:to JosÍ' Ritzman 

O O : 04 palavras e lax" lixa de 11m !.!arcin, liIha. do sr. Euripedes 4, Hugo H. Vieira 5, Jaldir F. RUA TRAJANO, 12 - FUJRI,<\N()POUS


Fundo Escolar 1:024$300mil réis. ('MC''', funCIOnaria da Alia0' Silva 4, João f{upp Sobro. 6, 

df'ga. lorge La Roque 7, JOSé B . 


.• Â "W'. Por esle motivo receIJeu a i::ichmidt 6, Kurt Hofmann 8,
T·........... R. a.Ik $ • 


:.IJ 9cDrlODri·stariO Iria conLhedd"BI nOt~ ~g~~:~:aH:·e~.an~n~equemUilJtaoSsoofelici!a. ~~~ftC8~::i~;:~E~~~~;~ I 	 Ricardo B'eltramini 4, Rubens 

Ramos 6, Salvino A. Fonseca 

5t Savas Lacerda 5. Valdemar 


Procedente de Brus"ue acha· Hupp 4.
l	 Vejam! .. se entre nós o sr. Henrique Reprovados tres 

avisa á sua. amavel freguesia e- a.o respeitavel publICO Bosco. secretario da Prefeitura 

qu, acaba da receber em colossal sortimento de leeldos daquele município. Resul'-do do e~a'me 

de verão: belissil11ll.S trlcolines" chapéus de pano 6 de 	 l<U o $Z1ande .artimento de sedas de todaso(; 	 as qua

.' palha de supe".r qualidade, camisas feiras, ete. que ~ ur lt P= nal de Cosmografia 
."Iã vendendo a preços sem competencl.. rr a er eíxoto - Do 	 lid.des, ·Incolioes. voil" linhos. cretones,' 

Aproveita a oe.stilo para eumuniear que ruram Rio chegou o sr. Walter Aldo Luz 6, Donald A. C.· morilll, colchas de seda, e algodão meias 
Mt.. reduções nos I,reços de todos os ar:igos do s.u Peixoto, talentoso bar. mnrgo 10, Belisario R. Costa de todas as qualidades, sombrinhas de ~ grande stock. Esta sendo vendido. a litul> d. rodame, charelando de Direito. 	 !I, João R. Ramos 4, 10.'; VI· 
um vafllldi~&in\Q sortimento de voiJs modernos, ao gudrú Siqueira 8. 1\1ario \Ven~ seda e alg~dao. e um variadi,,.imo 
preço d. 1$600 o metro. .. S h = dhause» 6, Algo Gonlllga 4, m'eol'> de luvas de 1'"lte8,<> que h. de maisli:" egue. oje para o Rio Jo"" lt AnlUJo 4, Angeio La· 

Não deixem passar esta ma"..ifica oportu. d!l Janelro O sr. Gersino comue 7, Jorge Ln"crd" 8, Leo· que acaba de receber al
t!i RlI~a, academico de me- uerto Leal 6~ Nf!wtoll Avila ~' nidade, " a fazerem .s suas compras n~ diclna. 0, Heitor Ferr.", 4, Alv"ro 

_ Camargo Andrwle 8 Kurt Co~

J	 CASAnA, SA LIBANO Por telegr';;;: r 1 lin 8, Fern,lIl<lo C.Andrade",• \ 	 j , ~ hemos ~t ~ a. par !Cu ar Sa~ Celso Andrade 6. Artur Cio-
t, .../ ,J,., • , exames e: Sl~? apro~a~o nos lra 4. Mario :\fafrn 8, Paulo da E QUE ESTA' VENDENDO 


marinhaP ri':erca;;::qUlfliS.t<:t da Lu~ Fontes 6~, Aurelio Cum~ . APREÇOS 

â RUA FEUPE SCHMIDT N 19 Juhir Piralh M' 'f~h loven I'0S 7, Aldo. C. Mm' DOllllld
"2 	

• tivo do sr AJuso• d!' o ad~~ 6, Mtltt;'n S.tmoflC PereIra 6~ Rua Jojjo Pinto" . nheiro Go' eXan .rmQ Pl- i GervaslO PJres 7, Carll)$ Bu~ 

cim
f:ili'tf4IiiiiP"W' PC "W' tU "W' ~íIl la praça. mcs,negoc,untenes-'schLele, 5, AIlfr\~do !IIor 1," i••••••••••n••••••••••' oun va lU ,j, l~lU,:-. (t 
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4 __________~EPUBLlC~-Fiorlllllopolfs quarta· feira 16 de dez "(abro de 1931 

--------------------------~--- • 
Uma ansiôsa José Maria Monteiro 
tiva aguarda o tré:.dj·icio e 
nal sorteio· de NêUal da Daura Gentfl Monteiro 

nls~'::~:rl~1~e ~:~ ~ü~~paTe"le. e pessoas amigas oLoteria Federal 
MA RI A .4 LIG E 

l' Premio r....'$ Florianopolls, 13-12-9:11. 
z' » 1II1II1$ 

I, » 5I"~, ...! 


mais 6371 prt'mios num fornt;d V"' de adlissã~á EscDla'!:itrllal
to	 ~ 
tarde 1440 cIlntos. Extração !- AB,\DO.19 


Inteiro 55$000. Vigessim08 3$000. ean. d. PreparatórlosdaPrer·ANl'C)~.ilTA DE BARROS (li 


A' venda DaS easa8lojerl~ Aclw-ae, desde já•.,tbe.la li. "·inal:icul.. ~te Curro ~ 

cujas aula. &~ illil:i'IàO,,::~'i ~e dezembro, enlranle. ~ 


das 14 ás 17 horas, ti ~ 

li a Loteria: dos pobres 
 A_, fllli.., ""':!~~!ÀO ~ 
S81110, 00 DfIL- 811',22 VITAL! agradecem penhorados os que ~ 
,",'--> ',' " os acompanharam por ocasião do faleci

mento de seu saudoso chefe e o comparecimento 
d.8S Irmandades religiosa8, sociedades, etc. "200 CO. 85 pariS Agradecem tambem Iis pessoas que lhes envia- (J


·VIGÊSSIMO 1$000' .' ca'rtões, telegramas, corôas e flores. 

Aproveitando a oportunidade, convidam as pe-
NAO ESQUEÇAM E' A LOTERIA 80as de suas relações e amizade para a missal P.a;.ANO DOOS POBRES .. . que, na Igreja do Asilo de Orlãs, farão celebrar ás 

7 112 horas de sabado, 19 do corrente. 18.000 bilhetes li 70$000 1.260;000$N. B. ESTA LOTERIA FOI A QUE 
Menos. 2:5 '1. 315:000$VENDEU AO' CAPIT AO LOYO


LA 50:000$000 NO .SORTEIO DE Maria IlenalDla NlceleDl 
 75'1. em premios 945;000$.-----·Il~AlvesSÃO JOAO O ANO PASSADO 	 PREMIOSSalia Sntos " ~andaOOT"'OOtomoAlve!l 	 I premio de 500:000$BabiWem-se em te.,. . 	 Barbeiro, cabelerei I 40:000$
ro,ondulaçõos a a I » 20:000$ 
gua, massagells ele I 	 10:000$
úicas, lavagens de 3premiosde 4:000$ 12:000$
cabeqa; etc. 9 2:000$ 18;000$ 
Secção de ondula- 21 1:000$ 21:000$ 
ções permanentes 51 " 400$ 22:800$ 

DA. HILTON DE 	 106 }) 200$ 21;200$exclusivamente para se· 
nhoras, li funclooor do 740 » " 140$ 103:600$ 

NOllRA fERRO dia 15 li l8!do corrente, 1260 2 U. A. dos 7 
sob a direçãO de primeiros pre· 

D: o.dem dO sr. dr. Di••tor:INSTII.... 1.1-.......0 -Medico MadameRoselMalchnln' ~ mios li 140$ 't76:40o$
<!li Pe.lt.nclaria, devidamente ", .. O PO ..__" ~ 

aut.rizado pela Secretaria do MOLESTIAS INTERNAS • 2200 premios no total' de 945 000$

Interior e Justi~., to,no pllbli· DE fl.ORlANOPOI.IS JUNTA COMERCIAL DO : ; . 
co que•• parllr d. di. de boje COIlSCltas de 8 ãs 12 e ESTADO HavenaQ repetiç(J.o nós 2ul!imos algu·r!tmI()$
até o dia 28 do 00'1'<'.10, esta' De ordem do sr. dos. Diretor. de :1 ás 6 A Junta Comerelal do E,tado de qualquer dos sete ""';melros premios, -.sardo 
rAo abertas as jnl'eti~lJer; para cODvido 	 avisa aos Brs. comerciantes des.. ~ ...... 1"'-;:'
oS conourr<ale. que se quei•••e..ao RES. RUA CONSELHEIRO MA-. I 1 d ã 1 ali ~ os premios destinados ao. dois u limos _garis. . 
f~m babUitar ao forne~imeeto (le Se realit fRA, 90 s~r~~~:~ ~~~sa ~ir~~s,o q~~ ~ mos ao numero imediatamente superior. 

f~~~"! áp;:~~m~·~;~:~~âo d3~ i1~:d::P.íb1t:rZ;~~:r~~~;~~ COOSUltOri:J'~:'TRAlANO ~'::~.f~r:a ~:.~g:~: das K~ lOn:RIJ nn ~rJlnn D' ffRCI" lli 
rig?,~:t:~·~f~~~..ff~~~ad. #!: r9~~0 para o exercido de I '.1. 1-". I~- ... 

mes· 

~ U I L UU L~ flUU . UL ~ Ur~ rm '• 

ail.f·olaria. das 14 ás 17 bar,.. . 	 Conccsslooarlos: ~IPrO[Ura!! alugar uma
todos os dias Dtels. onde lhe. Dado. pass.do em floria· • I • casa para pe- ~ í2~ 
serlo prES:.dos todu. os escl.· no.poli', ••s <lualo,", dias do PrecIsa de ellha em 1610', quena fami· ? .,a: 'O M'" 'J)or.l.... ..tI. ,.,~.if(~
reel~.nto.. P •• <ISO... m~, de D ••embro .do ano d. Mandsremosãsua residencia I' • I .,.ngell .",. .... a r' I... "( \#Ul. " 

Ftca deHgoado o dia 29 do mll novecentos e trInta e um. • ~ d .a. 
corre.te As 16 boms. Impreterj. E .0 pe .r a Informações na gerem: a i"(~/"","'-~~'<Y7/1"''<Y7/1~ 
veJmente, par ••bortor. das pro' O S'''lIIlrl. <;{mljes &: Cia. Lida. deste jornal. i I~G.J"'="::_"""_r=....J~~~ 
pt"Qt::t~ ,~n~ {'f'f1!'llrrf"ntI"R (InferI· ..411 Machado , Tel.fona 1940 

~.LM~_m______~__--·-_-·-_·--~_ ~--...~... __ 

Ouro sobre o!\3uI éa lot~ria ~o E~ta~o ~~ S~nta Catarina' - .. 4 

A MAIS AtREDITADA E A Q(JE MAIS VENDE EM fTODO o BRASIL. tóntribue para o Estado no minimo com •1208 contos anuais. 
~t':.· 

. E~trações elD. Deze:rnbro H Extrações ás Quartas-feiras 

I...!L>AKIA·H:-iKA 16 100:000$000 1'''' 15$-000/-'--- - ~ em Uf'las õe <:ris/al movidas a ele/de/dape
~l(;~l-tÃ-~~~! ~ 2?~~~~:g: ~~~ 31~~~~~ \ Inclusive seiio ~!~ Distribue 75°;0 em premíos 

Jlalal- Umex~lenoloo ~Iano- 200 coª~oª por aOI 
Distribue 2300. premios • ExtraçAo dia 23 	 • 

Quarta-feira :100 contos por I&$~oo 
N, B. A Loteria do E.tedo de Sallllta Catarina é uma fonte de rlquez. p..... o publico e da beneficio. 
para o Estado . 


COllcesscionaios: Cia. Integridade Fluminense - S'EDE EM NITEROI E FILIAL EM nORfA"lOPOUS A Rua Conselh~jro Malta n' 9, 
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REPUBLICA 

DECRETON.l8l 1. Aestatencla a éorgo do munlciplo-pcssoale 

O general Ptolomeu de Assis Brasil, Interven
tor Federal no Estado de Santa catarina, no uso 
das suas atribuiQões e considerando que o art. 13 
n. X do Codigo dos Interventores estabelece que

d .,~tad f â d t '~d ' nica a..., o. ar a o ar, por ..... os 08 sells mil 
clpIos, Ul!! tipo unlco de escrituraçll.o, que deverá 
ser mantido rigorosamente em dia, e' um padrão
unico de orçamento da receita e despesa e que es
sas regras deverão ser observadllll no proxlmo 
e:'tercI'cl fi . 

O naDCeIrO, tão inteiramente quanto polI
II1vel, 

DECRETA: 
,lrt. I' Oa or9amenlol municipais serlo erganludo8

em conlormldade com as regras estabelee\daa no presente 
decreto. 

,\rI. 2' doa munlelplos claBlilDca-8jl em: 
trlbularla. 
patrlmoolol. 
Industrial. 
eventual. 

renda trIbutaria a proveniente dOI 

r~~!~~;~:ila~a. proveniente da 

~::j~:~~~~~11~~::~~1:~~:::;~;' a proveniente da ex·c eventual a provenlenlo de ou-

o:çamento da receita obedecerá ao seguinte 

RECEITA 

I Rtllda Iriblll"ria (impostos t tozas) 


I. ImpOlIln de Indus'rl .. e prol!l!slio. 
2. • lerritorlal urbano. 
3. predial (urbano e rural) 
4. de viaçAo rurol 
5. de tesladas (terreDos baldios) 
6. pastoril 
7. de velculos e placrs 
8. de publicidade 
9. d. licençaa diversas 
:~:» ~~b~~,:::.;:s, ~a~:~~:.eplacas 
12. Emolumentos 
13. Alerlçno de b.lançaa, pesos e medldas 
14. Registro de marcas 
15. Gado abalido e gado vendido para f6ra do 

municiplo 
!6. Taxa de calçamento e melo fio 
17. • de remOçA0 do lixo 
18. escolar 
19. » de policiamento. 


11 If.cnda patrimonial . 
 < 

.1.,,"'UeD8çllo, locação de prudlos ou ·.""'.Ierras 
2. FÓlOS e laudemlo8 <..". . .. 
:1. Cenlitcrlo~ 
4. Mercado 

!lI Renda industrial 
I. Tax" de agua c80allsada tar Impostos sobre O v!llor ou a área dos terrenos rurais.2. .. » CEgoto Paragrufo unico - E' facultado aOS municipios cobrar
3. » • energia clctrlca, Impostos sobre as frenles dos terrenos que liguem situados IV Ilenda elJl'1llual á margem das est,"das. . .I. Mult... Ar!. 7.. Silo vedados os impostos que mUldam sobre 1\2. Mór88 de pagamenlo pessoa do. moradores das zonas rurais. 3. Emprcstimoa Ar!. 8. Fica abollaa a caixa cepecial, creada pela lei L/no Sonctnl 4.. Juros de capitaia 

D. 1686. àe 24 d. setembro de 1930, art. L, devendo !lo mu· Tesoureiro5. Cobrança da divida ativa. niclplos depos!lar meosqlmente 08 recursos neccssarlOS pu· ·':::::::':'::::~--~:::::~~::...::-::-:---:-""':;;:::::;;::==~"'-:;::icA.rl. 4' A de,pe.a dos Uluniciplos elnssificu.sc eUl: ra, nas epucas devidas, alendcrem aos encargos de seua RESO/,VE:I Despesa ordlnnria. emprestimo8 (! dividas consolidadas. C.R vista de terem uu\~dido 80'1J Dl'~pesu pufrimoniul Art 9.. t{n clusslficaçilo da receita. não haverá a di.· cunvito que lhes r..i diei'lido'l e 111 D\Jt-:pl\Stl industrial 

IV I)l~Sp('~a evcntuut. 
 criminnçào- Re(H!iln. tom al)Uwç{io eS1!t)cia~, _ficandv ~ re~ d.e8ignur Vicente CtlI!iI. .Pr~. ~,:nD, I~re,reito

celta de tal naturt'za consignada nas (ltsl)()sl~:r)es tlerav; dv sldente fia COR i:Jsllu tle 810-:11'1 u§ " CnnsiúerufIl se dc,spcsu ordhHu'íu uo: ga~tlls feitos orçamonto .. onde se ooctarará fi forma da resp'Cctiva. apU- canelas e Tomada d;~ Contas 1·lOel.nol,oJiS,
CUHI l't dircçfLO ti, S' nf'g'o<:íús tlltwJeifJui;.:. 

~. ~' Cou~itJpnuu'fw desiJOsa pntrlJlI ..ujal l' industrial OIS 
IllUit u S. ft'itos Clllli a guurdu (! C()II'i(·I'V;I~';I., IÍm. bens lHltri
UW,II!U8 e com a pn>:-tnçUt) de 8\·1·vic:,,~ illduSlJ"i~li;-:. 

. § iY ComoideruflH;:e Ut.>:!'Ilt'liU cn'Hllhtl qUiliSIJlHH' gu~tos
lIav jlrévi:;tuK flllIB llUlislJcllsun-ÍK 

;\ rt. 5' O Hr~'amt.·flt\J LIa dCSjll'SH obcdt'cl.:'J'Ú ao seguir! 
te ::!iiUU: 

. DESPESA 

t IkJ.,/Jt':;a bnllllaria 

('uj,'S('!/w Mwrif'iuul 


1~ Vencimcn us {{us (u.;lClonul'ios 
::. r~xucrltcuw 

Admiuh,U'ilrtio e fisca.lizu('fio 
1. RuJJsidio do llrcleitl). 
2. Vcr;cimcntús dh:;criloloadoB de cnda fuudounrio 
3. 	 Gl'utificaçãu ou percentagem dos agentes lis

C~\ÍB dos distritos 
4. Vencimentos d'.erimlnados de cada luncioaa< 

rio da fiscaUzação 
5. Para diarlas e transporle doe funcionarlos da 

adminlstraçilo e IIscaUzaçílo 
(,. Para compro de material de expedlento 
7. Para pUbllcaçao e Impressão de leis e Atos 011

eiais 
S. 	 Para despesas de aluguel agU9 luz telefone e itJloo Esta'lo ele Santa Cu-I RESOLVE: rIna, no uso das ílU88 

limpCSB do odifici~ da. Prefeitura. tarina. no uso das f:,U&S a~ nomear o Genl la! J()uquim cões e tondo em vista 08 ar~ 
• Divida passiva 	 tribuiçi\lls e atendendo li 80, Cavaloanll de Albuquerque IIglS ne. 298 e 303 do decre

1. Divida conbolldada: 	 lIeilaçi!o feIta pelo dr. HanrF Belo membro da Comle.üo tu n. 157, de 19 de setembro 
Para 	juros e amortização dos emprcstimoil (com que RUllP Junior, . Cenlral das Sln<llcanc!s". com p. findo, e a exolleraçllo, a 

discrim!nnçilo da. leis de autorização, da RESOLVE: séde ne.sla Capital. pedldo,~o dr. Gregorla 81ze
importanela iniciai e dO s.ldo atual) exoncra·lo de membro dn PalscIO do Governo. em nando reJxelra do cargo de 

2. Divida flutuante: • Coml••ilo Central de Slndlcan· FlorianopoU., 14 de dezemllro Diretor de HIgiene, torna sem 
I'lIra juros e "martização dos emprestimos (com alas, com sMe nesta Capital. de 193L.. . eleito a porlarla de 2S. de 

dit:rcrJlllinução das leis de uutorjzaç8,o 
importaneia iniciai c do saldo atnal). ' 

Pura emorti? ..çiío da divida lnscrila. 
IMtrução Pública 

1. Vencimentos dos professores pÚblicos 
2. AuxiJio 8 escolas e professores l'úbI:l!uS 

pal·Ucular•• 
3. Parti despesas com material eSfJolar 
4. Alugueis de casas para escolas municlpaid
5. Para despesas com 8 fiscalização escolar. 

Hi.qicne e a88Ístencla pttblica . 

2. Para~:::::'~ento d~ Indigentes. 
IIgricuUum (lavoura e crlaçdn) 

I. AuxllIos I: lovoura li ariaçAo 
2. Para aqUlsiçao de reprodutores,

máquinas agrieolall. Despesas policiais e judie/arfas 
f. 	Vencimentos e fardamento dos guardas munl

cipala 
2. lnspeçao de velculos 
3. Vencimentos d08 carcereiros 
4. Para tr_porte e oulru despesas

viço poUelol e judlolarlo. 
Serviços gemi.

I. lIumlnaçllo públlca--pe18oal e material. • 
2. 	Limpeza de ru•• e oulMe logrsdouroB--peuoal 

e material 
S. 	Jardins, monumentos, .eloglos, elc.--pe88081 e 

material . 
4. RemoçA0 de IIxo..pessoul e material 

Obras Pllbllcas 
1 Vencimentos dos funelonarl08 

5aldo 6medor 
.•.•. ..., . 
SECFtETAFtIADOINTEFtIOFt 

..... . DESPEZA:.Fl)I:A 
V..._osdo ._ooallsmD,de.oftmbro 

pago. em cheq..... 
. DESPIlZA VARIAVfL 

2: 	Para conslruçao e reparar dos edificlos utlll- Carlos " ... ""keS.I\. '.__tos. di,...... 
zadospelo munlelplo Ma"" t••lI.... da DI. 

S. 	 Pata cou.lrUçao, reconstrução e eODiarvaçdo •• do ..t.· 
de vias publicai 

• adl'.to d< 
tes, etc. 


ó. Para seguros de operarias 


4. Para veiculo., animais, combusllvel, ferramen· 

6. 	Para seguros de edItlclos utilizados pela adml· 

nlslraçao munlelpal 


7. 	Para desapropriações por motivo de neeesslda. Secretaria da Fazende 
de ou utilidade pública DESPESA FIXA 

8. Construção e reconstrução de eáls e ruas ad~ veucl~~O~B:: !:cl::::emOIde novem· 
Jacentes, por c'mta da taxa de cáls. DESPESA VARIA VEL 

Au:rilfo.'l dI11P.rsm-i . ' ('.nrlas rioepcke s. A. rornedmenfoU. d'v...... 
1. AJugueis de CnS8& de éiltações telegratim.lS, etc. t('pBrtlç~o
2. Para auxilia a instituições de ut~ndlld" social TelegrAfo Naclon.I, lelegrAma. transntllktol de 

•. d I tit \ õ d l' .t 13 do ec"el'lt~(com thscrJmlnaçiIo as nS u ç es e o luros de apolices po 1. semestre de 1931 
quantum). ' Prefeitura Municipal de: Po1hoça para des'Pf!~ 

Pessoal inativo sal com toJ15«VAÇl.O de e$ttltdas, de (tU-

Paro veneim~nto8 dos funcionarios aposentados. Joio ~~~r~ 1n~~}':medmento a DiretorIa 
If Despesa palrunonial de Obras. Publicas 

Para gnnrda e consorvução dos bens patrimoniais, Corsiul & lrmlO, saldo de torneettneDto de se
sendú: 

1. Cemlterios- peasoal;.e material 
2. Mercado-pessoal e· llIateria\. 

III Despesa industrial . . 
Para prestaçüo de serviços induslrials .~ndo: 
J. Matadouro-pessoal e material 
2. Agua 'canalizada peB80al e material 
3. Esgotos-pessoal e malerial 
·1. Energia eletrica-pessoal e material. 

IV. Despesa eventual 
. Despesas eventuais ..... . 

I. Para cumprimento ..(lo decreto n. 171, do 5 de 
novembro de 1001. 

2. Para collrança da divida ativa 
3. Pl\ra despesas nlio prevlslas em outros titulas, 

mas indispensavels. 
Ar!. O. E' da cQmpelenela exclusiva do Estado decre· 

mente de trIgo, em 1030 

REsros A PAGAR 
Juros de ApoUces do 2' Jelnestu do 19JO 

MONTEPIO 
Pensões de novembro pagAS em cheqlíéS 

SALOO PAllA O DIA lu DEZEMBRO 

SALDOS para li dia 16 do Dezembro de 
NIlTesourU14 

De D~po.ltos 25:400$862 
Do Montepio 14:524$207 
Do Estado 79:383$511 

No BIuu:o do lIralllJ 

00 filiado 

D. Derositos 

Do Monl.pio 


10TAL RS. 

cação c- qllo1 o titulo por unde deva óla COlTor. no Tesouro do Estnd", ,J"a('y; 
Art. 10, As taxações adiciunaIs nüo con;;;;tituil'üo mutos ~lontoiro. membro da IIlCSIDit 

espacinh; de reccilus j mas ~igurul'ão diBcriminadam€.1nte no Comissão, f} .1oão Jo!-ó de 
titulo de réditQ sobre que incidam. Cuportino Med(~iroa, funcionaw 

Al't. 11. E' proibida quaJ<juer transposição de verha de rio do Bunc\,l dI' Brasil, p:l;ra) 
um pU1'a outro Unilo tla dCf>pt'~a c. dtl-otro do I1!Qsmv Utulo conjuntamente com {) ~u~.l'da «nnRt"",ilo 
de Ulntl. para outra ceof;ign'd,do. livros do l'cfotido 'l'osourow um 

Are 12. },'ÍcHln pl'f Hlhhus (luaÍ.1'3IIut'r (~ullH'i;JUi~~\ies llaru Luis da Cosra Mello, c()nsti~ treitQ. ou.,w,...",u , 
W'l'P'.!ÕCS e homenagens I! quaisquer tHlhv":llo:.~(Il!S ou. tOfUt; tuirem a,comissão '.incumbhja, MIIN1Ul ••;":", 
\',:UllIHvt) a (lt'SSOHS' OU outh1adlJs. "ah'o pura {) t~nsJllO. lu w de examHlaf c dar pafc(:'Cr 
L;iL>JW ou uflsiswnciu. públlea grutuilu. so61'e os cmpresHmos efetua~ 

Ar!. 13 A~ diserimiuuções do plano {le fJI'çumeuto são dos por eato Estado e pelQs 
{'xumpWh}utívus c nãu tuxnttvtis., municipios, até a presente da· 

Arl. 1·1. 'l'Ut!os os impostos, taxas e clilol~1l11C~tOS de- lil. 
Yt~Ul s(~r cricl:u'cl.:iuus por (abolas prcnisus c IUW,u~llOStlS. COMUNIQUE-SE 

ArL 15. Revogam-se as dil"'posições em i:Outl'\U'lO. Palacio do Governo, emPalacio do Uovêrno, em FlorianQPoHs, tu de d(izcm~
Irro de 1~31. 1Il"rianopoU., 11 de dezembro f'rl~fl~itlr'll,WI.iliICill.de 1931.PJolorneu de Assis Brasil Ptolomeu de Assis lIrUJJManoel Pedro Si/!leira Candido de 81i,'fJira 
.,._ ._ 


RESOI,UÇ.~O N. 1196 trlbUlçoes e para exeeuç,lo 

O General Ptolomeu de As· do Decreto n. ~2, de 6 de si. Brasil, 


FlfsBrãsil, Intcrvenú,r Fede... marçQ do corrente ano. 

da Palnuio do Go~..crn(J, em PIolomeu de ASSIS lkasIJ novembro ultimo 
Florlanopolls, 14 de de.embr" Manoel Pedro Silveira 
de 1931. 
PIolomeu 'de Assis Brasil 

l>talloel ]"1<11'0 SUfleira 
ou 
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DkraslTados IS apartes Saperior TrikuRal de 
A visita d;;- .. H",~mo JastiçaI Luz», de Tubarao 

A cidade yao ter Babado a Em cumprimento do 
grata "portunldade do rece· posto no ar!. 1.851 n. 11 !l 

Diretlria de 
P••licas 

EdU41 
-

Coneurrenc'iapura com- ber, novamente, a visita do I. do Codlgo Judiclario .do I 
pra de 1nateria~ desti- valoroso /lereilio Luz P'. Cln' Estado faço publico para 

nado aos servi{~os de ~e, 1:'..t ~ubar.f'd' '1:Jf,r n~~~: conhecimento de lodo aque

instalação dOllli~iliarla o:pmais ~::Údas1':1:, ~sso<ia. le fi quemintereesar possa, 


e de conservaçao da ção. que emsessi!ode8 dedezrm

rêde geralde esgotos Aloda os((. bem na memo- bro do corrente ano, de Su

. rlQ de todos n destacada ae- perier Tribunal de Justiça, 

D' ordem de Direlor da D...• lunção do bando sulino em lo' assinado o acerdãl> dos 


!orla de Obras' Publicas, O de fios no 1'125. quando aqui dl.- I 
acôrdo ""m a porlaria do E.mo. putou dois partidos de futc- autos de n. 566, 
Sr. Dr. Secretario da F....da. ,,?I com!, Aval e e()lu o Fio- comar,cd 
Vlaçao, Obras Publica e Agrl nanapal",. é agravante 
.altura, baixada em 6 de danei- E' de p'evcr'8C, pois. que agravado JOSé Daux 
to do co..ente ano, laço Publico 08 embates que o quadro .de d "do () Tribunal "d~r pro. 
para ....heelmolllo dos 1.leres. Tubarão DOS vai l,roporoio. . • 
..dOI, que até o dia 2 de Janel- Dar nos revelem 11 excelente vlmento ao recur>u lU er
rode ano p. vindouro, ás H di.poslçlio ,cenlca de. ocus posto para, reformando a 
horas, ••ta Diretoria ,ecoberá amadore~ o 0. estlbsado cspl- decisão agravada, jul~ar
prol"'lla em duplicata para com- rito de dlSolplina o cavalhol- alinal provados e proceden· 

Cile ..Teatro "Centro POl),UI a.r" 
G MIl. hlilHlot. oIIpoIo, .._.1 • prolvldo Paio' ,...m.. pOlI "dom o ,",,110111 

HOJE = Quarfa-Ielra, i6 de deze_ - GRANDIOSA FtlNÇÁO 

A'S S HORAS 
NO p41co:JORNll FOX 
Conl'inuaçüo lios sucessos 

. grande artistaESTAMOS EM PARIS 
Comentu em :! partea com CONDE 


HUM SlIMEIlVli.LE 


ESTUOIHIIDI 
Desenho animudo 

3$000 e 2$000 

REPUBLICA-FIorbmopolls quarta·felra 16 de dezembro de 1931 

pra de malorlal seguir.te: r/smo de que Promove .. s~oVIsitapOSSUidores,do llerçl· te' em parte,õ? Calx.. I...es.r.. -, os embarrros... IJltt.ll!lIll!I!IItUt!lllil1laautlll!~11â 

!IOO Manllbas do 2' lia Luz .. Àval F. Clube, des· d.e fls. e. porlanto, Ins?b
500 • 3' ta Capital, que para tanto. slstcnlc a penhora feita, 


2.000 » ,4. ....licltou e obteve da 1', C. que mandam seja levanta
310 Cn.vas 	de 4, X 'lO' Do ·0 dtrelto da promoçAo das da 

50 • 3. X !lO' homenagens que pretende . " 
 }latal!100 » • 2 » X 90' dispensar 80 ruhro·branco. Cuslas p~lo agravado. 

O. p",pononleS a este lor08· com a colaboração dos eln· PlorianopoliS,dc 8 dezcm
cimento deverAo apresentar den- bes amigos que queiram au- bro de 1931. 
Iro d. praso m1roado •••• pro' xlllllr na larera de ter ~ pu- . o Eml... 18 de'DezeJDbró t 
t':::e~. ':e1:d:' :'f~·da~a de; ~~COe:~~l!,~I:o ~~~l:t;a~~~ Joaquim oa Cosia Aranlc,t 
_Iudas amb•• lias qUi" de. [utebolistas de valor. 
elarem o 1"I!Ç0 I'or unidade dos A delegação do Ilerciliu sabado pela m"nh!í, 2Jia defesla! 
maleriaes pe4ldos. Luz devor;', chell'" li Floria- preparada entusiastlca 

Essas propostas, om quo de· nopoU! sexta·felra á noite ou ~iio á mesma. 
""'Ao constar lodos os malerl- . Colossal sorteiO. 
_ pedldes serlo abertas no dia 

; ~J~n~~~n~ :Ogftii:~~0I1J~ PREFEITURA DE FLORlalOPOUS \ ,tem\o \\0 vatot a.eSr. Dr. Diretor, em pr...... ça das NovlDleldo da Tesouraria DO dia 15 
::=""':";~·de:n: ~~:a~smZ de dezeJBbro de 1951 \0 \lum\os \\0 'Gato'.: 'emas eslar acompanbadas de uma RECEBIMENTOS 
CêttidIo n~gatlva pela qual pro- Saldo do di.'\ 14 (em calxa) 
WtllLQI_ proponentes nlo s'!rem }lv!da aUva 
devedetell,t..Fuenda Esl.dual e _"'I Urlm•• \0 ,~em\o, \\0 'GltOt <\e 
de um oertiUeado p" l',udO o de, ~~'\:... 
poslto feito no Tesouro do Esta· Ta.. de q.lla~'o 
dor da cauçao (je: um conin df" TaxA de t:xpcdlr:nte Muitas isenç6esl Muitas iaenç6es'reis ~t:OOO.$OOO), em dtnheir·~ ou ~~~~itcrio 
apollces do Estado, a qual fP."' Mullas por mina de p»garucntos
vorterá em favor dtsre se o pro- Taxa d0 feeoustTIIÇ.'tO ./linda será oferecl:!o como brinde de Na/ai um bilhete. de 200 contos 
ponenle deixar de f0111000' to· rax. "",liaM' da Lo/eria do Gslado, cahendo melo ào nllmero posterior ti meio
dos os maleriaes que constam 
do P,....te editaI. ao nllmero anterior ao do premio maior. 

O coneurre:nte cuja propnsta Numero do bilhele /2837; extração em 23 de dezembro! 
14. acoita e .e recusar a oleluar PagaJnenfo8 
u forocclmcn fi a nlo s~r por ~~~~I~~n:::Jl~s:'~9~1~~ntll~;30.ChCllucs,novcmbro Para que todos pos~am particilJUr deste grande sorteio. reabilitamos 
motivo cxu~ran«meJ1te com(lro- Cados "'cyer, faturas de 1 e 2 do corrente mês cadernetas, dispensando os utruzados. Aceitamos. tambem, 
.&«10, fIca prlvad6 de tomar par~ BALANÇO transferencÍns de outras eml':l'eZ<lR. COhl"ando sórnente o sorteio a correr_ te em Dolas eoncurrencias. 


Os fornccedore'tt cujas pn'po!

tas forem aceita<; serao Obriga' 31:4-12~4G& I--"V C> S!
Emealxa: 


No Banco do Dr.bU 50:000:$000
dos a assinar u.n contrato no 
Tesouro do Esta 10 do quttl cons Us. 81.442$,J68lem especifieadalOcnte, t IIh.. a: Prefeltura de Flm-Janopotls, 15 de .lcl'.I!n1bto de 1931 
cl,iU~uhs fJ"e devem ser c!tu: l..eollidas de S, ,kdclros Pedro DI/arte Silvap,ldas. 	 ~ ~ icsolIrciro Chefe dn St:tçito de Contabfl1d,!de Nenhuma (,roposta scrà tom:llb " ;;:.
em considerat;ãl) deste que Ilill' ~. 

<s1t'h::1 n l8 cOIldiç(tI,!S'. aeiml:l t 

Podendo os interessados oblel ~ 
~S*,***S'SUSll************ll'SG 	 C;; 

" 
r. 

!leNta Direll)fia das 9 .18 17 ho· " 
"'-

~ ...~ Companhia Tração, Luz e Força ! 	
<> 

ras, nos dias uteist tOll05 o~ cs· ". :;r

clareelmentJS QU'3 S~ fiZCitltI n\3 :? _" 

cesurios 	 o' .,. õ'~ de Floriauopolis . 	 ?tSó pod:m ser admitidos corno 	 ~ " .,.,CUIIC.lf • ,tes os llcgi leiantes que .* Pura concertos (I ln.~taln(,{Jes Os lle.lidú 	 :J" S·"'"t'Jnham l\U1S f rma~ dcvidamcnt<' .* devem ser leitos !l.) Escritorlo (S~cção de Re· 	 ti " registradas: na Jti nta. Comi)rdal, 	 ~ "" clamaçlk5), ti Praça Qujnze de Noveml)ro. :9 	 fj~ " D. 

comprQbatorios de idol ei jallC'. t (sobrado). alê ;.s 17 h.Jrão. " O Guverno reserv&>tif.l (} direi· Pam falta de luz d noite -O, pedidos de fi\(; " 
ou que :'Ipr~')etlfcm dllcumcnto!

'ti 
.\,G ijto de recu;.;ar todas as prooosta.& vem ser fei'os pelo telcflllle o. 1i 13. ou Oh '" 

~ 

Cêl§:O nenhuma satisfaça aos htt.c~ * *. parle Icrrca do édlficio da Cumpanhia. local .- 0:-" i>" 
tEBSCg do Estado. * õ' l:l 

Dircf(\da de Obras Publicas, i:assinalado por uma lampada elctríca, alé 

1] de Dezembro de 19;1, '* ás 2l horas. ~ ~.,.. ' . 


A1'thut LcmfJs Reclamações urgcl/tes, depo'ls das 21 horas 	 -- '*C:ontador deverão .er feitas pelo t,Monc n. 1218. (re'*'* sldencía do sr. Caseaes). 	 Inscrenl-ns na eredilo )'tt'utuo prediala protetora ó8SPlbresl 
!fi:! ~R••i.t.... Civil '** EDITAL iSt A Comp.ohia possuo um grande sortimento de I 


Protasio Leal. Oficial • lampadas de varias inlensidadc5 C vuUage,'s de O c.pital de r5.
li Junta CII'lrc'lal oi. explorJção do comerCIO 
do Registro Civil da ei. ~ para ~tcnd~r aos consumidores dos dlstrltus ~ li U farmacia. C()m o capilal de em Taquaras. 
dade de Florianopolis, iSt e ZOfldS onde ha linhas d~ distribu'çlo, com f Est~,Ju r5. 5:000$000, na praça de A?ge/o de Mondo, para a 
Capital do Estado de Sano a olt.!);cns diferentes. ;f Ii~ Brusque. cxploraçEo do Ç( m>rcio da 
ta Catarina, faz sabel' 	 FIRMAS CloMEWillAIS Alexa..dre Berreto. para a secos c molhado'. com o;i'lSIiStmiSt '************r:llaIlSll!f*** 
que _perante o sr. Oficiai Mêsdcnovem:Jro de191t exploração do comerein do capital de r5, ti:ooO$OOO, na 
do ~egislro Civil da ci· Salomé de Quit·o", Mesqui- ra Branco, todos re~idelJ ludo Bento de Souza, Ima socos, llIolhaJos, f"zeml.s t praça uo Arolanguá. 
dade de São I·'rancisco do ta, domiciliados e resi- tes lIaquela eldade. 1 CXllIO''''lãl> ,:, C"morciu armaridhll. COIU !} c"pilal Carlos.. goJ}"/!, jlHa a 
Sul, ost!l.o se habilitando dentes em ,João Pessoa, Si alguem souber d" ,Ie secos. molh."I'.$ c !:tZéll- Jc rs.4.000$OOO, na p'aço <xploraçao lIu co,"crc,Q de. 
tIara casar; dr. Euclides Capital do Estado da Pa- algum illlpedinw.utn, opo dd. com I> c;;l:\ ,I de rs. de I~(/ncilo Queimado. . seCOS!! molhado. com (} ea.. 
de Queiroz Mesquita e ralha do Noríe. nba-o lia iórml, da lei. 5:001;$000, lia plali l UC Laara Caf/dldo de Carva- p,tal de r5. 5;000$000, na 
senhorita Lélia Branco. Ela, solteira, na cida- Lavro o prescute para Araruf/guá lho. para fi exploração dv p,aç' d~ B/amel/tIa. 

Ele, solteiro, na.scido de de São Francisco do ser afixado em cnrtorio Flrmillo Rl.lzza, P1l'r" a cumercio de ~cC()s,molh.1os. Zucchi cf Fi/!ws, para a 
em João Pessoa, Parai- Sul'deste Estado, com 24 e publicadO pela jornal exploração d l come..~.[J d, lazclldas, com ú c~p,Ia.llle explnf"ção d" comercio de 
,ba, com 24 allos de idade. anos de idade, d\) pro-']lepublüJ1I. lazendas, armarlnl.o. secos r5. 4:000$OfiO. em Ribelrãa. de Iral1.porl~ de !J 18s2gei
magistrlldo, residente fissão domestica, filhale-I Florianoflolis, 15 de Dc e molhad IS, COIl! O capital Jacob Alfredo aoeJ~rt. [OS, de CII,g',', elll .uto. 
Desta Capital, filho legi- gitima de Leonidas de zembro de 1931: de '5. 5:000$000, na pnu;., pora a cxplorução do co· omn,oll5 e caminhão. com o 

; limo de José Carneiro de Mollmann Br.anco e de d. \ Prolaslo Leal. de UrusSlInga. mercio de fazendas, erma- capital de rs. 5:000$000, .na 
'"Mesquita e de d. Maria Rosalina Juheta de Mou- I OFWIAL. lodo de Freitas, para 11 rinho, secos, molhados, com' ~raça de Palhora. '. 
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C:ompaãla' '1elelôDlca 

c:a.t8rblense 


Nevos aparelhosmleloDlcos IDsmlados 
alf: tO de Deze",bro de t'St 

'. Fl.orianopolis 

Bitencourt 

.. Melo 

• Lag~. 


1548. Milton de Moura Ferro-Dr. 

R. Trajano, 1 ( consultaria). 

724. MarIo Côrtea SlIvelrB,-major
R. Gener.l Bltencourt 


15-lll. Maria Barba... 

, R. Loureiro. ~ 


11149. Odllio ~lartlns de Araujo 

R. Bluméllau, 10-A 

727. Orlando Brasil 
R. Cnllll. !\Ialra 


1555. Osvaldo ~Ielo 

R. Major Costa 

1553. Panair do Brasil 5..A. 

, Serviço de RadlO 


R. Cons. Marra, 33 
1548. Pedro de Moura Ferro,-Dr.. 

R. Trajauo, 1= (consultorlO) 
1543. Ricardn Deeke 

Casa da Vitrola 
Praca 15 de Novembro, 6 

71õ. Romeu Delayte. - Tent. 
R. Major Cosia 


1492. ROd~iOD~::'J~rg,a 2~uz,-Viuva 


.314. 5. Vi~~~.:ioC~~nto.=5 A 


17.;1. Fiore::~~1n~lf~a, Lida 


1041. Faro aela da Fé (malriz) 

R. ll'tsJ;.tno, 8 


'1148. Dr. Luiz Gualb.rlo ~ 

R. Bocalúvrt, lS~ 

1240. Alberto Entres (Livraria Ce,tral)'
• 	 R. Felipe 5ehmldt 

1381l: Sady de Castro.-Ten!. 

" ]L Frei Caneca 


1391i. A P~~~:açã() e _~dmlni.traçí!o 
. 'Rua Tiradentes, ,52 

1400. Clemente Roverl 
Ponto de Aulos 


,1403. Teodoro L,igocky

Rua TIradentes 


1470. OltoR~W;jano 

~ 1490. Man'R~1 1::.Õ~m8go. 30 
283. Ricardo QolIsmann - Dr. 

R. Trajano 

io. 'Alfredo 
16. Llberato 
19. José Laus 
23. Raul Cherem " . , 
32. Claudio Olavlo de:Campoa 
37. Gaspar Laus Neto:, 
49. Orupo Escolar Cruz e Sou .... 

1;1rusIJuç 
82. Oito Scltaelt".. 
36. Hermes Ho!fmann 

5ó. Paulo Renallx 

59. Max Becker 

(02.Coopera!lva RéII~~(filial B) 


, Gaspar
15. Otavio Schne1der 

[taiaí 

'I 
142 Rita 

148 Evn..lo HeUlI 

161 CemllerloP1lblloo 

172 Aralllo Góes ~Dr. 

182 Maguel Bruno Morgado 

163 MarlI. Arglna , 

186 DomIDII'" 51101 de FJ.'eitBa 

200 Alexandre Soare. 

Vila 16 Luiz Lopes GODI'lIIIll 

« « 17 AlbIno Gome. 

« « 18 Maria Souta da Silva 

« « 19 Mui"',

««27 nba 

« « 34 ob Mueller Jntllurn 


Indaíal 
3 Estrada de Ferro de 518. Calarln.. ,_::! 

Timbó 
12 Leopoldo May 

Paratí 
5 Antonio RamO/! Alvlm 

Joinvile 
18 The TeXlÍ& CompBlIY Ltdll S. A. 

, .. ' Haiisa' 

20 LulzFailtI, i1> 


Blumenau 
42 A. Rurl Herdwlg 

95 Alberto Steim (eacritorJo) 

115 A1exBlIdre Pock (c'lule/tarJa) 


~ 	 118 Alexandre P'lck 
175 Alfredo He8ll,-Dr. 
38 Claudio Campos 
66 Dr. de Ahna . 
203 Burlco Karmal'l 
10 Geiaa de Bos,oH 
2O(J José Inaclo ' 
26 1IIalburg-&-. ';!a 
43 llarql1ii8 Beneta 
94 Oscar Barcelos,-Dr. 
1(} Oscar Persuhn 
47 I'sulo Becker 
300 ~ ,dro' Parelra ' 
21 SO'iedade C'lmercial, Lida 
46 Tua'oro Peroira 
221 Unlãú de Serrarias 

ri 'K:';;~!~ {;~:I!~~sntz 
s. l'rancisco 

58 Anlonio Feri mdes 

55 Antonio Ped,o Pereira 

:15 Emllio Slela 

21 Maria Augustt lloreira 

57 Reinaldo B!lDdicl{ 

65 I(eiualdo Baldic, 

74 Walter Riaol 


Jaragua 
45 Fernando Dledri·," 

50 Fel! pe Frenzel 

51 Franz Kubin 

40 .João Mario de Mendon?a 

42 Viuva )Iaria Hann 


Bananal 
1 João Bu\schart 

2 Irlaeu V. Veiga

3 Augusto Wittmer 
4 Alvim Pasold 

5 Egldio Machado 

(, Rodolfo Tapasse 

7 João Lira 

8 Olindína S. Oliveira 

9 Marcial Vieira 

\O Willy Lemke 

11 Olimpio Anaalaoio Pereira 

12 Pedro Flattl 

13 Agostinho V. do Rosar!o 

14 Carlos D~Dker 

15 José Atanasio Rosa 

1ft Gustavo Rublo 


}l, rt."n":~fCAd::~~~o'!: 
10 .10110 S. Corrêia Fo 

21 Wendell Irmllo 


de 

transcrita 


moblliarlo, os p~:~~~~:~~I 
querem propor a 

.. Il)esma 
artigos 

IselgUl~~le•• do Codlgo 
Esiadoal. Para 

querem a citação 

representante do 

Publico, de 

Monteiro e sua 


por ed.tal com o preso dellliiiimiiiir1~ii~~1trinta dia. publicado por Ires 
(3) veses, em um jornal di· 

ario Je florlanopolis. os' in

teressados certos, Incertos e 

ausentes, conforme a justifi

cação instrutiva da presen

te, para virem á primeira 

audiencia ordinari. desse Ju· Horarlo: d8& 8 .. 12 


apôs a citação,. verem e das 2 ás 6 horas. 

propor a alud:da açã0 e I 

assinar-se-lhes e de: Sabbadot, 

dez dias pa~a até ás 12.

n'a ficando 

citados, para 05 T b Ih 

termos da causa, até il~"11 ra 8 OS garu
sentença e sua execução,: lidos 
sob pena de revelia. Prctes- ---::-___::-__-.J 

,ta-se pe:a produção das; expedi~ fJ prescnte
t 

t,iue se
provas necesarias. Para os rá afixado no 10gar do cos
êfeitos fiscais, óà-se li aç~o lume e reprodUZido pela imo 
o valor de quatrocentos mil prensa, na iórma da lei. Da
réis (-!OO$OOO)E.E. P. Ararao- jo e passado nesta cidàdec 
guá, 3 de Nuvembro de 1931. de Ararang"ul em -I je no-

P. P. .\lalloel Tdetom i vembto de mil novecentos e 
Machado, advogajo. Sobre I !ri'ita e um. Eu, João Ferrei. 
uma estamp:lha estadual no/,1 ra ,llaciel, esc'Í\'ào, o subs
valor de dOIS mil réis. Em crevi. (As.) Paclflc,) fernao. 
cuja pefç1:o exarei o seguin,. des Guimarães. sobre uma. 
te despacho. A como requer. I estampilha estadual no "alor 
Araranguá 3-11'931, Gvi-lde dois 0-111 reis. Conlére 
marães. E, para que chegue I O Escrivri·) João Ferr~/ra 
á 	 noticia de todos, mande' .lIaclet. 

22 B, Feres De<luech 

23 Augusto Lemke 

24 Saturnlno Ros. 

25 Bmllio Oaleh 


Laguna
l2 G1arib.IU Galvão 

(>ó Lu!z Fonseca 

86 João de Ollvalrs,-Dr, 

93 Manuel Luclo Cabral 


Tu/)ar(io
62 Carlos Fernandes & Cia. 

18 Club 7 do Julbo 


16 50 cladaá. B.nhas Cal., Lida. 
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REPUBL1CA-Florianopolls, n",~,.tl._f,.;r" 16 de rlezmbro de1931 

BREVE! 

AnJosda Cidade ti,... c;ol~ da I1NJTED ARTI5TS. O 

com Ben Lyon - James HaU 

Clne - Teatral L,:da 
A Paraf1Wunt, a marca das estrelas, apre

Aparelhos MOVIETONE senta o seu grande film colórido 
.~~~.-e VITAFONE,fllOcionan ---

do perfeitamente bem. 

a.;.,-gu,,.,, sessões ás 7 e9 horaS .... PreGDS • 2$000 - .$soe Salve-se quem puder 
~'--' Ceontado e fifólado

apreseLÍ! nos o primeiro fUm sonoro da eocaotadora e meiga "estrêla" americana 
Com o celebre comico da hocea g~and,e 

Lilian :toe BTown, Sal!!! O'Neil, George Car

pentier e Winnie Lightner 

Um trabalho formidavel 10 ,atos duplos 10 

de grande-· ."~ 

LUUan .(l'lshsentimento esta pl'IlduOllo da
BodlalUJcQue vitoriosa U"Ued 

Ar/Ms é de UOI 
assunto dellcl!.~o.Conrad,·N.adeI 
lindo sucesso .. _ ADama (Iue Ri,Matie Dress1el A hlstorla pa·

O~ P.: HeQ.gie aa.o enlre g~nta 

de snngue azul. Um fUme de raro luxo. de grande drama

Romance· Uns cicidade, de admiravel desempenho, Intei· mo-Poesla • sen ramente ralado em PORTlJQlJU com llmemo • ArI8l&

cracla-Luxlt
Sucesso J 

Corine Freire, Raul Caroalho, Alexan
<'. ROD L,$, AOCOUE. dre Azevedo e-Antonio Sacramento é o perigoso prln· 


aipe 

OONRAD NAGEL. 
 nomes que são motivo de legitimo orgu
é a amante a, lho para o Teatro portuguez 

moda .. "lIgs. 

Breve, inauguração do 

ma'or cinel11a aa cC/pilal 

ção do um ooeito ~à do da 1930, que não lhes forao pagosSéde ,4'
Distrito. 50$000 1:831 $500 em tempo c~ 

---- Pago (/ Romeu, Ma/pll. prol""." muni
Estado de Catarlana 'I 

Pre eitura Municipal de Despesas EveTll!.l<Lis cipal, .v.dl1oimelltns li que teve direito .... C. Pago á AttUf Pereirtt. lIdo fvrncd~en" meses d6 Agosto, e! nOS' Setembroruzelro I to d. u'Dl feiclladura 'p'f' uS" ~. I OUlubro de 1930. que .10 Ih•• lora. _ prefeit'll'tll. 3$000 300S300 _ p&go à. Alfredo de NlcoJo. t:c:{I f'1tnrel'n ,," .pagd'':!''Ja~~:eI')t;;, JN!!eres, profess.rBalancete da Receita e 10 de (",agem pata os "u'.." .• i. i"'- 1 municipal, vemumentos a queínooo teve 
1 direito nos m~ses de Agosto, Sett'm ..Despesa verificada nes-I T>js~e!;~~~n~~,: ~"~,:::,:~;;rt" do P ,('O, I ~ro e Outubro de 1930, que nllo lhesta Prefeitura durante em Vil,';.m em ohjeto de servi,o, .,' I fario pago.'; em tempo 303Sll!lq/j;,~' Di?:"to c B' . Pago (Í Justino Pereira, proles.or muniO .n.ê s d e N ovelD.- Dispen:.lido com ft~st·~j')S p\lpu'are~. com!!·' cjp(jl~ venclmentos a que tevt: dtreito bro de 1.9::;1.. ",'''.'i.,,, ", data do 24 d.c O"lubro nOS meses de Agosto, Setembro e 

Outubro a. 1930, que nau lhe.\! foraoReceita ·1 Pago çáiLOl~~ t~~r~~:;~:;~re~~ P~~~m~i~IOC:~ 
303$300

lmpodall(!la ToMl i Vi' )pried!J.cf i ' da prcfti!ur .' 
Saldo que passou rio mês anterior 81:719$8U81:719~R!;.' j,',rpeJ'imlle 

JndustriaR:'i-~=~stançadas 1:750$000 ] P~;2,() d~ ;~r~:~f l~~~e;if~i)(~e:\~h,:~((~~;;~!'1!~::~" 'L"t~UO{; Ío:I~~:tl;:!z:O~e~~~r~:enAi;~~. 

Conserval'''o de )4jstrada.I 2920$600 t PJf~" á Arr!!r Pl!re l'a. pfio f,};;le:::imentu d~ Setembro 9 Outubro de 1930, que 

Cobrança.da Divida AtlVa l'~95$B0U I mltcril1is para cxpRdierotl! lü$::SOO nilu lbes farão pagos em tempu 366$300 

Terrenos Urbanos 18Sooo: P.ll.gO á PavIo Homk,<., de Joi.,vae. peJo Pago á Antonio Feli:tLopés, ex*iDten~ 

Imposto Pastoril 964;;600 I fOrll<cimnt'l do mat.riai; pam copc 125""""" dente do 6' Distrito, vellcimentos 11 

Vendas de rumos e Bebidas 20$000 d/ente ;ovuu qu~ Nve dIreito n"s meses 4e Se..
I 

DeclmasUrbunas :!W$üOO i'J~o áCia. ESfrada (Jc Fl!rruS. Paulo·-r- t~tflb:(l c Ontubrn Gil 1930. que nau 
Imposto &ílbre Veículos (Outebrl\) 48$000 Rio Grande,pek l r ;inspl'rle de um r,)· lhes iüHt'J pagos em tempo 253$300 

(N b) 16;;000 lume destinado a pr!i"itu,.1.·.' :13$000 Pago ao advogàdo Nel.<om Rin/leiro, .Á,b V i IImposto so te 6 CU os oVem ro 841 $560 81094$.OüO Dlsp-eudido com a traIl5m\s:~'u de. tel.. gra- pp. da pmfessora municipal P<luliua 
Taxa Escolar __.~,.. mas oficiais ,,39$9CO G-eme1í 

f 
vellcim~ntHS relatívos lOS 

Rondas não Lançadas Dispenàlõu e"", • cOlupre. de sele' para rueS.. de Ago.,b, S.tombro e Oulu-I 
Taxa de Aforam.nto 6018000 corresponõeoc!a ' 2()$OOO 239$200 bro de 1930, que não lhes forão pag"" 
severtimento, Publicos 11r§~Z3 Administl açiío F,úteionarios ---- C J;m tem,}:" d R:ug • 30311300 

R:~~a:~:~~tuals 75$400 Veneln;e.Dto.s pago:;, aos fttnC~o-.arj(}s mu- on po~:nCi:~e°1:8Õ2iOOOtua;:. s:~v:!~ 
57$001) nU:lpslS, relabVú$ ao m'~...i de Outu~ , .,... 


~~,::s ~r:!~::s !P8:;;400 bro de 1931 2:258$000 2:25SS000 ~!t~~!~:~:. &o~~~~~~1 d1;r~:!~:~uraf 

Emolum0nlu. ""brados pa. o Promotor da C'ma'\la 238:03$$2300~ Fiscalisaçãa Bom [{eUro, no <xereleio do 192M. p. 
Resgate de Vales e Cautela. v V IlIlcimentos pago ... f.lendente distritais, g. com abatimenlu de 21)°10, por cun
Di/crençapara meROS do balrlflceic dq mr5 de Outubro 5018 2:256$818 relaHvcs 3G mês de Outubro de 19'Jt 1:75j$OOO 1:700$000 eéSs;1o (\Speclal do credor 


SOMA: ~2$O70$722 Cadeia Publica --- Pago á AI,ozandre An!ontolf, pp, da. 

Ven!i.mentos l)agos a ... earcereirl1, relativos prof~sor municipal, Roberto RIbeiro 

aI') niês de Outubro de 1931. 100$)()O~ de SUUi"". vencím\!otos relatlv{ls aos
,Despesa , lnst~"'ão. Publica meses de Agosto, Selembro e OuIU-

I "'v oro, qU! deixou de receber em tempo
Obras Publi.cas Vencimenws pagus aos professores muni· SOMA 

Imposto de ConlI,rvaçlode E,lradii.s cipaís, relativoS ao mt'!s de Outubro 

arrecadado em serviço: de 19a1. 1:880$000 

No 2 .. Il!sl,ito, ' nosooJ Vencímeetos pagos a zeladora. do edifício o SALDO DA PREFEITURA ESTA ASSIM REPRESENTADO: 
No 3' DiSlrito 645$000 esr.(llar da Vil. de Cruzelm do Sul 30$OlJO 1:910$000 
No 4" Distrito 320S000 ---- No Banco do Rio Grande do Sul 55:000SOOO 
No ,. Distrito 50$000 No Ba,!,JO da Provincia 13:2875980Emolumentos ao PromotorNo 7" DistrltG 80SOOo Em eu.xa 11 '977S642 '" Emolumentos pagos ao Promotor Publí-No 9' D;,lrllo 400S000 Saldo que passa para o mês de Dezembro ~ <;() da Cum4rca, pela cobraflça exe

na tE'tonstru,u.G da A vanida 15 de 


Pagamento dI: unta fJ.lba ê.e trabalhadores 
cutiva dos deve:~ores á flUellda mu~ 

Nl.vtmr..ro j da Vila de Cruzeiro do . nlelpal, duroutelo mês de Novembro Prefeitura lIfunicipal de Cruzeiro, em Cruzei'f 
Sul. IOIS500 de 1931. 18&OOO~ , o-i' 

Pago á Pedro Henrique Daleurtivo, pela Pagamen da Divida fr'lutuu.nte do Sul, 30 tie Novemb1'O de 1931. 

limpeza eietuuda ~m um poço perten Paga á Jo(to Piei o, profQssur muni~ 

cente ti prefeitura.. cipa(, venclment s a que teve direitD Capo Gervacio Ror/Tiques Gusta G 


J;lJgo Ü. Luiz t'eruvu Silva, pela reoon5trn~ nos meses Óf:: t...mora e Outubro Pl'cloUo Pl'ovlsol'io 'r~:ou!r:;:e,'1 

[' 
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PORTO DE FLORlANOPOLIS 

"''111'111 lTAGlBA' AIdr'
""lajal

I!f,o l1'raIdIe<> 
Pll'nacuã 

ÀDIo_
Sutoo 

a 19 ao coneDte IPaq'Mlle lTASSUCE' nlúrú 18 do corrente 

para: 

Rio Graode 

PelolO 
SIoSebut/lo 
Bio.·da.~rIa Porto &.legre 

II!teoa 
Bahia Ara<:aj>i e Penedo 

I'q...te lTANEMA sUlr116 do conellte lPaq\lete lTAPACY aaàlrh 20 do con8DIe 

.J ~ 	 . ~ 
Aate....a 

SuIOll 
I!f,o s..tIIo 

RIo de JueIro 

FRE."'f.: DE CARGUEUl.O 

AVISO: 

...........-. • ....... até. 

A.......... ~ .. dio da "hida dot poq!tOId, á _ ao lIIteoIado d.......... 

A ....... ~• .,..Io,""..â ............ _ .......... da C~...
"'hid,o:.,.iIéõ l"!'I"f .... otU•.17 b_ pua'" l!GIIdurida 111'-.... par. 

"- ..,....-.PAlIA lUIS INFOlUlAÇOES COll I) AGENlE 

:J. $anros '5ataOSO 
Rua. C_lbeiro Malra-33-I!:!: 1250··End. Tel. 

Imbltan 

FRETE DE CARGUEIRO 

• oohioIa dot poqIIIIIet. 

Empresa N. de Navegação 
TRANSPORTE RAl'JDO D~ ASSA0 EUl.OS E DE CARGAS COM.OS PAQUETES 

" CARL HOEPCKE, AN NA e MAX 
• SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE 

FLORJANOPOUS 

Linha FPOLlS,-RIO DE JANEIRO Linha I'POLIS-PARA.."AGUA1 Linha 
_alandO por. ltajaby, S. Froneisco e escala.do j,0r ltajahy 6 FLORIANOPOLIS 

Sanlu•• . sa. ra.eis..,. LAGUNA 

. 	 Paquolc ,.CARL BOEPCKE. dia \. Paquete -MAX. Paquete "MAX' 
Paquete -ANNA. dia 8 
pequete .CARL HOEPCKE. dia \6 dias 6 e 20 dia. 2. 12. 17 • 21 
Paquele -ANNA. di. 23 I ás 22 horasSabidas .. 7 hora. da manhã Sanidas Sahldas"ãs 21 horas. 

AVISO Todo o movimento de passageiros e calgas é feito pelo trapiche Rita Maria 
PASSACENS, En. vi,ta da grande plDeura de accommodaçães eDl nossos vapores 
eommunicarros aos "'•. intelessados que só assumiremos compromisso com commodo 
dot reservado!, até ao meio dia da .ahida dos DOSSOS vapores. 
EMBAFQl:E, Para facilidade do serviço só daremos ordem de embruque ao 
n:eio dia da ,.hida desncs50s vapores-··pas5agens. fldes, ordem de embarque e de
mais jnfOlmll~Oet. com os proprietarios 

Carlos H08'Pcke B. A... 
._-

1r[EIh\[E[PllJ~~[E~ 

~ -


Receptores - alto-fallantes - a~~m;ihós combinados 

~IVI PRESEN1E PARA NA1l\l 

Jacob 
OrfllllÜ2:a projelOl e ";;mellloI, eacarrep..edt 

adJIIiúIraçao e~ode CÓI~tnlcç6el.-	 ,
Pro&.iouit ~ e CoacienciOlOl 

eCPreitada de traIiidbos r.pidoI; ecot1Kimic:oi' 
e aiiaiílidol. 

l(ubens 2Jal Çrande 

Lal-se e tilll-se em 24 horas 
Aatraeam. Seda, Luvas CasemÍfa de qualqUer 


espe< ie etc. 

Serviços garantidos - Por vrocesso Cbimico 


Florlanopolls 

]t:uã Joio Pint(), 34 .. 


DEUiGACIA Fl5CAL 
t ...548EDITAL N. 8 

De ordem do sr. Delegado E numero do no· 
FIscal do Tesouro Nadonal vo telefone (lo escri
neste Estado, faço torio do dr. 
mais uma vez, p~ra Pedro de Nõura 
cimento de quem int.rp..".: ferro possa, que pele sr. Ouilher
me Weber, residenle em 11.. ADVOGADO 
iai, em petição dataàa de 30 Rua Trajano.10 
de março do ano p. passa· \ 
do, foi requerida por aloT8- L:a::z:D:lCllt:a:lIX'l::a:a:lIX'l:u!~ I 
me:tto perpetuo uma area de a reclamação :que fôr apre
terreno de rndrinha, ~o 10- sentada depois de decorrido 
{;lar Praia. do rnuilicipio.:le o prazo nesle estipulado. 
Camboriú, medindo 1161,6 Para que não se alegue 
metros quadrados. com flen- Ignoraneis, publica-se o pre
le ao mar, onde mede 35.30 senle edital, dUlante trmta 
metros; faz fundos em terras, vezes consecutivas, como es
do requerente. extremanôo 11 tabelece a lei 
N W com malinhas ocupa- Contadoria da D.legada, 
das por Hermano Passhold e FlorianopolíS, em 'I de de
a S E. com terras requeri- 5embro de 1931 • 
das por Victor Klein. E. co· O 1. escrilurario 
mo tivessem emitido parecer J. Lupercio Lopes 
favoravel os departamentos - -' 
de que tratam QS arligos 3. EDITALIe 4. do Decreto n. 4.105, Teosouro do Estado 

i de 22 de fevereiro de 1866. 7axa d'Ag'fa e de Esgoto
i sem impugnação alguma, vai I (4. trlmestrl!) 
ser deferida a sua petição " De ordem d, Sr. DIt. tor do 
I .' ....1 !Tesouro dó Estado, manda.!J sr. 1üefl tro do prazo dp. trmta sub~díri'tor ~le }{eliias fazer pU.Idta St a contar desta data, não bUco quI!'. dara.nte o c.orrente!iOf aplesentndo protesto ou m.s de dezembr" se procede 
rêclamação que embarace a ••t. ':,c,;ao a c;'brdnça das ta: 
oncessáo redida -não seno .aS d aguas.ed esgoto. lelatl••sI~o t .... mada em c~nsideração ~~~~:{~~ tnmestre do corrente 

pára o aer~ 
de ornaln8. 

Abre-s. qll&.lqller typo
de letra. 

O marmore empregado 

é le(~l~:::'j od~e~~~a 
a.u"~-;oU!.i". 

.". C......h.t". ..fIia•. 'so- ...... "•• /\
• FLDftlAMOmll 

II 
Os cole·tad'}s que Mo satisfa. 

Stoel;;, ~rmanente :de apparelhos, valvula. e material para antennas zerem seus pagamentos J1Q pra
zo acima. poderilo taze~los fiOS 

_ Repre8entante8 exclU8lv08  _________-"!' meses de Janeiro e Fevere1roIC. l ..l, k S .,,(f FI' I" PELLES ' ~~~'6'~;:~e~~'~I~~m .. multa~ 
t 

. ar os 'Ioepc. e I-L! - orlanopo 18 (urte-se e CORCOI- .xr.~;~~so~ra~~~i~~::O·P:::'~ 
. 	 Ia-se pelles com a devld. eobran,. executiva. 

flLlftfS em: Blumenau-São Francisco-Laguna e Lages mllxfma perfeição. Te~~::;!lr~!O~~~:o !:nt~~ d~~ 
RUA (1IISPIH MIRA N. 37 zombro de 19B1. 

Hildebranda Barre/o 
3. Escritura.j() 
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REPUBLlCA - Floríllnopolis, quarta feira 

Loteria do Estado de~~~~jÍl?e 

, Co:o.ceSSíCloD.larl.O& •• Angelo •• L!I~gt!!!~;>;!:.~,'.!I. 

cord:i~:~ ~o:~t~~~:~' :~~~~. ;:~~~~:?~~~:e~: A'SqUintas-f!in,lS~~.!~>~~<t.~~S 
harina, sob o registro numero 346 de 24 de Abril de 1924, Premio maior 100:000$ 
080, de 1 5 de Janeiro de '931 e certidllO 1Gb n. 2,100 de 16 de 
Fe~ereiro de 1931 da~taIlaçao de uma filial Da Cidade de Araca- Extracc.âo 17 d" deiel11bro de 1931 
jú, C.pltal do Estado de Sergipe. 

E-L.A..l!III'O 
18:000 bilhetes a 185000 	 324:000$ o. bllh.t•• Ip.ze... I.P~....I~II._ de 
b. menos 25 :por::eeato 	 81:000$ 

Santa tna.rina243:000$ 

PREMJ0S 
1 premIo de 	 100:000$ ......apc•••~.~"l;."

10,000$i 1 '~. 	 da I.i • ....-t.noe1>:000$ 
1 	 2,000$, a ••I... o....·all.ali."••I. 
6 1:000$ 6:000$ 


10 500S 5:(iO()$ 

30 200$ 6:000$ 


100 n n 	 100$ 15:000$ A Rainha das Loterias 
~550 " ,. 	 40$ 2'2:OOOS 
1800 prelO, 2 U A dos 10 primeiros pro"lo. lo oI,(IS 1'2,000$ exfracções em firacajã á Rua JoAo P•••oa, 123 
25'') pre:nios no total de 	 Rs, 243:000$ 

. Ot '11._ di 111.1411........lCImu' "" n800 	 [ôndereço telegraphico da matriz: e filial ---- LOTERIA
H. vendo rapou,ao nos 2 ultlmos algarism'!s de qualquer, do! dez primeiros premio'


f1assarã() aus numeros immedlatamellte aupenores. 
 N. B. Esta Loteria dO oS miaI da Loteria do Estado de Santa C.tbariua 

I l!orsini ~ :Jrmã~' [lll~~ H~~'[K( lJI1[1 

CON"iTRUCTORES SECÇÃO DE filACHUtAS 

Prol.cloli • a .. ç .....ft\... FLORIANOPOUS, 	 Casa 
: Construcções civis e hydraulic'ls FILlABS EM: BWMENAU. SAO fRANClSCO. LAOUNA A' RUA JO!,O PINTO N. 23 e 2S 

te ao Tllesouro do Estado) 
Onde poáem .dquirlr por prsÇOlI Inferiores queEscrillDrin· ])ol]fe J(e rellio ..cu~ qualquer oulra ·parre. Iodos os .rtlgos a' c ••waentes;1' 

LOCOMOVEIS eleclflelde.d., ta.. como: Lampadas d. toda.(LADO DO CONTiNENTE} 
Flx•••• D ............ . 	 lldades, fogareiros, fercos de engomor, aO'''CJ"'Ulõ,,;e,;c, 

atligos plfa Radium; Ifllgo para eseriploliO, CAIXA POSTaL. 87 mact\lnas de escrever; artigos de vidrofde 


I êna. C'elegraphico Corsiní ~~~s::~u~~~~O~~~b..r'i'nq..
'~'"(d:~O!I!lragrl·.nlr~d~.nvll.erii~edà,:'.'de."'," 
marias, hljouteria8, artigos de aluminiuO<a. 
qu.Udad.. e mais uma Infirride.de de artigos propr/os1..____f_L.o_R__IA~N__OP_O__L_15_______!.!--	 piara: presentes que: sarJ& dlfUcát 'naumerar. 

COMPRAR NA 

.....................~tl 	 Casa MiloBllanal 

. redu.da em prOveito proprl.. porque';+ ,.... IIIa~ 

desta e;,sa é ven <ler barsto para vender muito. "Adega "Pezzi" 	 Vieira & Linh.... ",da~ 
DI.:. ETTORE PEZZI -.- CAXIAS 

Estah1eClIMnto nntoola rua..... di Ii tIt: Outultro" 1921 

FabrieallJ..e dos Afllmados vinhos ~Perdlgoelro.. e Bar.. 


béro. brnncu tipo Reno e Oraspa 

EngliUTalatnento eStnerado 


PRODUTOS m' PURA UVA·ARTlGO ~ELECIONADO 
P ...mi.... com med••" •• d. 0"1'0 na. cxpo.iç6e.


do O.nl."...1o em C••;i••, Porto Aleare e "a 

'nte1"llacional de A..' ...rpia (B••Uioa) 


PREFERIR SEMf'~E ESTAS MARCAS 

E' BEBER VINI:IOS DE PURA UVA 


Represeníaníepara S. CatarIna ..,-" .iZ . MôTORÊS-Á I!XPL()SAO MARCA .OTTO•• 


GUSTAVO U COSTA PEREIRA i::i:MoToRBS Bl.ECTRICOS clEI. 

Rua Tiradentes n, 12 

FlorianOpoUs ~para IIIn.tlvltt~m,"lf" ,.-_ ~ 
....1... pora _I... _ •••10.... ,.r. '!u'.lltItuI •••••••••••••••••••••• Mlltrlol par. 1r.....1_ 

01_ l.brlH_ HIIAIIGO'fLE" 

Corrol..... 1r•••mIHil ... _ .....1"" .....__• ""Prefeilurà Municipal de FlorianDPDlis 
....... di ar a d, .IIA ...... toUt H nnl 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Infirride.de
http:Araca-Extracc.�o



