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do pais Serviç~~·CJ~;t,...stl""ÇãO 


o dr. Madel Junior fala aos JOlnallsÚlS (tomuoIClildn •. da .. IJltelorlasobre 11' volia ao regime legal 
lalormações"E.8l{io. 17 (Republica) o jornal A Noite pub~ica ulT! tele: 


grama de Porto ;\legre dizendo q~e !l dr.. ~tactel Juntor. fa gação,do 

]ando aos jornalistas sohre a constitmnte d1sse: , 
 cação e . Esse mote não me seduz, mesmo porque sei que,. por 

caUSa dele, fui censurado. por ter sido sincero como e do 


meu ~~~~~. por tudO'. repetirei agorH o que então dis.se: não c!re:~~ci:nà~ci:!afUde aEd~: de Se 

crein que em menos de um .ano se p,?ssa. matenalmente cação reune na Capital da Re.. o 

recoustitucionaIízar este vasbssÍmo Brasil. E IS~O se as eou~ pl\uJica 'bs expoentes da 

sas se fizerem com pressa." , di.de eocolar em todos os se.. I~edi!aç,"o


Detlois. comõ justificando esse ponto de vista! H(:rescen~ tores do território nacional e 

tOll o dr. ~taciel Junior: . ,. em que o Governo J."'ederal, 


.. O notavel trabalho do n;teu chefe, dr. ~SSi~ Brasll. SO~ patrocinando omemoravet 

bre a reforma eleitoral, estú amda ~em reda~ao fmal. depen. tamen e a ele 

dendo essa redação do exame das !numeras em:ndl:ls que fo.. com numerosa 

rarn propostas, vindas de todQS os ,cantos d~ pms. . \~ela o 


E. d••qui alI! que sejn con\'"erllda em let, eom o preparo perar de,oisiva,mente
necessario para o alistamento, que deyerâ. s5!r cercado de govémoS 

minucias assegun1doras da verdade na Inscnçao e. na. Aobc~ gresso da 

rania das 'Iroas haverá largo passo. Somente ~epols dISSO.. e propúsitoalguns 

~ue poderemos fazer eleições a que S~ sucederao a. apu:açao: que Robínst;m 

() reconhecimento de poderes, os debates etc., e. ahnal, a pro de Sociologia ~~~.cío'nal 

muJgação do no\~o estatuto,., ., . Fniversidade de Kansas 


Feitas -estas considerações o dr. MaCiel Jumor conc1ulU fica a vanta~cm de umn par

dizen~~E' crhrel que toda essa trabalhosa elaboração se pra~ ~i~iPd.?âb~i~ ~~:~~n~nte;~ ""'.--;" ,r'-, 


tíque em menos de um ano ':, Pode ser t Entre!anto, os nos- movimento em prol do 

50S habitos parlamentares, as no.ssas propensoes pa~l~esta~ não ol1stante os 

-diar eloquenda e discutir gramatica, autorizam suposll;ao em aJcançados 

contrario". regimer;t atual 


I \fi~dS:: ~:se~~~J:~Declarações do genera des, sob uma org,mi7.l.ção

Góes Monteiro centralizada e 


favorece, fie um 
A plfop6slto do convlle. palra chefe da colaborução direta do 


Casa Militai' da Plfes.denela nos serviços de direção 

Río. li (Republfcaj-;l Noite publicou o seguinte lele. cnli'ilçi\" dos educandarios. • 


·srama dQ seu r:orres(Jondente especial em S. Paulo: .Segun~o o aut,?r a que alu 

, ..Devidamente autorisado pelo general Góes Monteiro, dlmos" sa~ em numero d~ qua· 11~;:~~~r~,r~~~~::a",f;~:

podemos afinnar que ele recebeu pela segunda vez um con~ ~ro ~s razues fundamentais que p 

vite para ser chefe da casa militar da Presidencia da Repu- tmpoem.,o Govê~no Federal 

blica. mas declinou do convitet permanecendo definitivamen .. o dev~r de .assumir um p~pel 

te no comando da ·~a. Rer'ãO. . proemmente entre as eolida

. A recusa do genera Góes Monteiro baseia·se no fato dej! que prom.ovem e sueten· 
-4e .ter de completar muitos 'serviços iniciados na Região e tam a ~\I~.",,1l .I'0l'ular. .. 

triesmo o desejo de não abandonar São Pauto. Quanto ã pre.. A... pnmefra e ~ue a ..pa!ttcl~

tendida translonnação do Clul1 Tres de Outubro em partido p~çu.o. do Governo NaclO!,al 

politico e á noticia de que lhe caberia a vice·presidencia do dIgm~lca o- educattyo 

mesmo. adianta o general Góes l\lonteíro ignorar completa· e Ãbrnlda 


ment~·:~j:l~U o general Góes :Monteiro por afirmar que a de . _ 

sua viagem, em janeiro p'roximo. ao Rio Grande do Sul, não ~ eflUlparaça3 

terá caratcr nem·objetivos polillcos". ____ i:f~n~~a~~r;:~iS~l~er que 


Ularelime dilatariallla! AS NOGlDVASSILHOAS ;n~~~i';:t~~~$!~:~~~~~od~que, i":;:n~~~l~~m,~~~~ibilida!les
Sl1ft A N pondera ,{oumson Sm.th, a;iAlemanha ATLANTlCO uOIdadelinnl da educação não otírn.!IIIITla eloouellleOrt.vad"""'an-1 

O "decreta de Invemo' deter- ~ o Estado (commonweal!l,),o 

mlaa a baixa de selados • ~~~l;I~~~6~)~i~ ~~~r~t~.escolar. 


e .. apllCaçAc> ~a pena I Em nove~bro ultimo, em I o Ieree.ra elemenl~ que a. pôs em ? 

capUal aos inlloigos cons~quencla de uma comu-; conselha incluir na úrbita das dn.~ ! que deve 


do Estado • nicação recebida pelas alias cogitações do Uovêrno da l'mao em !aee dos e~~~;;,,)~~1

O chafli~do ~ecreto do ínver~ autor dades navais do Co- União aS atividades educacio~ que têm ate 30g..0;tra."io'"'Jàrias 


no que fOi assmado pelo pre~ di d t n'tis ê a progress:"() dos uas. para manter c: 
sidel,lte Hjnde~~)urgo. co.nt~m i !Dar: ant~ e um paque e t~$ exigidos ar: o custeio taxas de iJetrismo

med!das.~ cO~!ilderdda!; H.,dIS. mglez. fOI mandado () ~e~. das escolas, a~mitida a ten~ te ? ,progresso da 

t 


v~nsavelo.. dmnte da sltl;1a. der Be/monte ás proxJml" .tlencia para o aumento do nú- verlficado sob todos os 

ç~:. OlJo;~~~ca ntr;Ye~~~~omD~~ dades dos rochedos S. Pedro mero de .. &nos fjxad~s: para is pontos d: vjst~: 

çante \"Jrios días serú ele pu~ e S. Paulo, levava o Bel· frequen~M, legal dos dlsce~tes. J\ 4a. C~nrerencl~l 

bJiC'idQ afim de- (Iue'l popu~ monte uma comissão jncum~ A eXI!?Uldade ~êsse penodo de Educ<:lÇ,U) (lodera 


.< < r b d d t d tu no Brastl tem SIdo apontada com as suas luzes para escla~ IC,i1I1,tura de iDsu.b1D1s A
laça0 de ~~~a a Alemanl!fev~: I a e e~ u ar a na r~~a como uma das causas da in- recer as diretrizes a segui~ na • 
que bem ote de seus das duas .Ihas qúe se diZia !erioridade do nosso ensino e solu,,,o dêsse aspecto pa1lntan- 80s do Exerc:Uo• 	 feConsta de seu texto a re~ surgidas na.quele !oca1. já vai dete,nnínando um ac~m· l~ da nossa orientação educa
dução gerai dos salarios mais As pesqulzas nao deram tuado mOVimentu no sentido cwnat. 
ou meno!> aO nível de 1827. ao resultado. 
mesmo tempo que o govêrno Agora uma comunicação o 11inistro da Guerra 
~~~:;'Ii~~seS~1:~'e~T;ef:~;o~:: da embaixada de ltalia vem, VIRA" AO SUL 9 GE· viou aos comandantes das 
neros de primeira necessida. ao que parece, conilrmar a NERAL GOES MON. giões ~nlitares a seguinte

cular:de, reduziu t.xas de correio, existenc.a daGuelas ilhas. TEmO 
telegrafo e teleíones e Iretes Segundo essa comunlca- _ • Havendo toda 
fe~roviarios. Diversas mate~ia~ ção levada ao . ~inislelio da Os jornais do ~io anun. 
~~~:s;, el~~~. ~~f,'l;~:::; or:;3~. Marinha. a po~çao das refe- clam que em breve partirá 

çaes de cerca de 10 por een- rldas emmenCI8S é de Ires para o sul o Ge neral Góes 

to em seu custo. grãos além do ponlo anle - Monteiro, em vla'Tem de das. 


A terceira p'''le do decreto riorment. indicado, distancia canso .. !elicit<,çõ,espor
com!,or!a medida,s de caraler .equlvalente li 180 milhas. __•_______ 

poht,eo, como selam: P,:!,: i:: Levando em consideraçilo A POSSE DO NOVO IN. ~"·c,_·..~ ~ 


niformes 11 comunIcação enviada pela TERVENTOR NO ESTA-I~~;;ê~;Pô:~de~ci;~:;;;~'~;;; 

politicos e regu-: embalxzda da ltalia, o tIIu- DO DO ~IO 


larização da questão de labri' lar da paSIa da Marinha oro 

ce e vendo de armas. denou a partida para o 10- Rio, 17 (Republica) 

A 8S~' do novO cal do teoder Belnwnte o O comlUldante APi Par

M.:.t:..roda .Justiça qual logo que lenha lermi- reiras tomou posse do 


Rio 17 (Republica) - nado a instalação do farol govêrno do Estlldodo Rio. 

Está llOticiadO que o dr. dos rt,chedos. se fará 80 A cePimonia e"8~te~;vi:e~1 ~fJ:~~~f~iJ~,~~~~:

Mauricio Cardoso loma- largo na direção apontada muito concorrida, t, 

rá pOsl!e hoje ou amanhã em busca das ilhas perdl- sido trocados discursos 

-da pasta da justiça. Idas. 'eutllsiasticos. 


• 
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UI Ino a,.relho sub
lIIersivel 

o engenheiro alemão Phi
lips, da cidade de Colonia, 
em entrevista que concedeu 
aos jornais daquela cidade, 
declarou que havia inventa
do um novo aparelho sub
mersível. typo submarino. 

De acordo com os dados 
á imprensa. o 

n.ovo aparelho poderá, facil
mente ir alo! a profundIdade 
de Ires mil metros. podendo 
voltar para a superficie por 

verdlídÉ!inlm.~n- sua propria força. Talloven
lo vem perm,lir 'que aqueles 
que se ae'dicam á 
grafia possam ampliar 

"',onll,,,, "l''''''fh I investigações extraordinaria
mente. 

T<tlSOUIO do Esiado 
CIIÚI, :Arrecadaçilo efetuada 

tres an- SUb-Diretoria de Rendas, 
SRIVSlna.u. entretan- odia 17 do mês de 

que teve'lzembro corrente: 
perna que-·· Do EStlido 49:516$330 

. . Fundo ·Ea<:"olaf .1: I04$300 

COLEGtO DIOCESA
NO DE LAGES' 

,hl;d~~~~S e~l\iO~l~~lsd:l r~~••~~'~~~ ~í~~~~.~!~i~~~~l!~l'~I~;Pi:~~~;;;~~~1
l"ita. o [{'v(hun. padre Luiz 
GOllzugu J\dllms, diretor do 
Colt'gio Diocl::sano de Lages. 

O flistinto satcnlútc tev~ a ""_,,,e::·.:;.,·_ 
gentileza de nns oferecer um 
Intercs:-:antc íolheto no qual 
se rclnta a vida datJuclc m:re~ 
dit'ldo egtaLeledmentó de t'n
~illo um.ante () ultimlJ uuo Ic
tivü. ' 

O folheto que {: um trabalho 
tipograHt.:Q m.agnifico traz fo· 
tograrias do eAmo. e revdmo. 
d. llunicI Hostín. bispo de La

ges, t1spetos das ourHs de 

constru(ãQ UO novo colegio. 

grupos de alunos e pagi·I __.:. A""_':::·.C.:.:C 

ntl de honra em que 

estudantes (lllC se ajs.tingl1itleUr::~~;;;.t\:~~.?,~~;~:~!:
ram durunte 'Q ano. . 

1931. 

PREFEITURA PAGA
RA' o SEU FUNCIONA

LISMO NO DIA 28 
Segundo eslamos inlorma· 

~::~~~~~~:.~Idos, a Prelellara pagará o 
~ funcionalismo no proximo " 

23, ante·vespera de Nalal. 

do 
Geral Manoel. 
SQ8reS, Auxiliares = 

lIm~ . Xavier, ~!anoel Anleeto. 
poh!lca. Ipindola, Alberio ~·e.ke.... 

Sem mais, esperHmos deIV. S. todo O apoio. e Bolida-· 
D"''''ICIT DE 1930 riedade. Sau!le e Fratenidade" O .......» 1. Secretario Zeferino Abreu 


Mufuo Predial 

Conselho Cónsulfivo 
de-

Rio do Sul 
!{ealjzu-se amanhã a instá.. 

, lação do Conselho Consultivo 
Quem salvou 8 vida ~~n::m~\~gioper;" I~~. d~e~~I= 

de Jorge V que Rei!, Ermembergo PeUiz
_ 0- zelli e Osvaldo Schroeder•. 

O rei Jorge V, de In- .. • • 
glaterra. remeteu ao cé- ._ 
febre cirurgil10 aJemlu CUIISSao de correiCã.0$:
prol. dr. Sauerbruch; que . . 

o operou ha cerca' de A Comissüo de éorreiçijes,

imo e meio. salvando-Ibe em uma de .uas ullimas se.- ' 

a vida; á importanciade SÔO•• mandou arquivar 0l'r~


milbllo de marcos cesso conlra !> -dr. Dulplie P,
como olerta ás institui~ ~~~~~ i~~~f,;'~~e~i': a~e\':~ 
QÕes clinicas da Alems' lugar no Ministerio do Traha
nha. lho•. 
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'*'. ,lo 
O; Aca, Iaposentos . 

• 	 4, • C ....... D C ~, C Alvi- Para o Importante encon
~:._ Mon- Ir<> de dOmín~(), qU4! será 

> O OToprietario da conhecida zl=;:~a:qm~~:~~e!~:u ~~z~~ss: ~~~~~:~~ ~~. ~~:r 
luzia Azlm, Maria .Alfte de Souza, " Hereilio Luz Sd 

. :;!Ial.0â! S~:::!: Maneta Pen:[ra, AlI~ rã com a seguinte ~ c: 1\ Sa L I B-1\ n o ~ ApnwlJaos plell.!lmenfr:- !Ire" ,'I: Arnaldo Roberto 
BUfll'J. Edgar Zlmmermann, Manoel Fiuza Luluca 

. PereIra, MO'f.ado A. 8",et~. do N...I- ~J8IDle Plinto ldalino 
t;.::~ ~~~~~ Silva, JOlgellQ1J; FArIa, Alamiro, Heitor, Arnaldo, 

avisa ã. SUl amavel freguesia e ao respeltavel publleo AProl/(JO(J~ pH:nltuumlt! griJU 7: Raul Francalam,i e Valdemar. 
qu~ .caba. de reçeber 'lm colossal sortiQlento de tecidos Oatllaol, tillita dos SantOs, Rosy Souza Já é grande fi procura de1
de verão: beUssilTlas tricoltnes. chapéus de pano e de ~ Ruth Souza, <?sm~r Leal. ingressoS para o pnvllh!lo, o 
palha de superior quaJidade, camisas feitas. ete~ que ~ M!fd"::.;'Hltd~m~~;j~~Itfé gnlU 6: HeleD!1 que faz previ'!r entusissttc8, 
está vendendo a preços sem competencia. Apl'01'4do ;rimpJc:tfflMlr: grdll sAm.ldo enorme e vibrante 88si8ton

Aproveita a óesslAo para eomuniur que foram 8ortl. 'cis. 

I.J~~~;)~~~II~: do seu
'" roelAme,

de voils modernos, ao 

. 	 P 
Não deixem passar esta magnífica aportu- W LOTERIAS para NATALnidade para fazerem as suas compras na • 

-NÁ

«CASA DA 

,... RUA TRAJ \1\0, 12 FLORIANOPOl.IS1~~~!~~~~::~~ ~ 

o gtande sortimêmlo de sedas de 

lidades, triI:olines. voils. 


morins; coIchliS de seda; e ..1..,riID.,,:'Iii>'lo.iJo~,•. 

de todas a. qualidades; 


seda e algodao. e um ,!.I~di.'iIÍI!D0' ioIm-' 
menlo de luvas de pelica,o que h6. de _li ....,........... 

.CASA 
E QUE ESTA' VENDENDO 

APREÇOS 8A.IATlSSIlIiOS'i 

R.II Jelie ...lntO 
.'+< ' 	 G. 

.. 'c'" eu ... Ai ................ ~~~mmiimUm*mm-M-i-m--~-~-~!1-:r;-;;~-,~~lillI•••••••••••••••111••• 
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jUNTAf.&.~8IAL. DO DE CINEMA r:~~J~~~W 
Urna ansiosa especta A junlaComerCial do Estado Lua nova. ~ 	 . 'Jl l' 

aos I:irs;'comerciante5 des· 	 _ EM - rrtiva aguarda 'O tradi.cic> q. ue .alnda nilo legali· Será finalme;;te exibido em 	 ~ 
nal sorteio de Natal da suas ~rma., que o breve no Oine Popular este , 24 	 ~ 

o reg.s,!o das mes· {negualavel super (ilm sono. I 
tSlo mes. ". ..... ro da Metro.' ~~ '_lI)

Em verdade, o que LUA 	 ('
alugar u m NOVA proporcionará á sensl· . 
casa para pe_ bllldade, do nosso' publico, ~ 

Loteria Fed,.eral 
nenhulll fltm até hoje 'pro· f 


,.tnâ$ . 'lA vem 81jtes"do mais, com I 

581:881$ 	 quena aml- pOlelonou.E' ·9ue,. LUA NO· 3 

na gerenlca o prestigloda'arte'·lmpresslo. 
5••' nanle daa 'duas maiores Ilgu· ~ 

ra da cena lIr1ca norte· amo· 
:--,--------......" rlcana, Lawrence Tibbetl e ~ 

Grace Moore. faro é, 00 ,elo (1
Sa n t.S do Metropo/itàn. Alem dl..o, • 

as personalidades lIe. Tlbbe.tt ~ 
Barbeiro, cabelerei- fÍl~;~f:!;1°a'°ta'dea:lsO's"OmCPlnee,rmlea.i, ?J
ro,ondulaçõos a a- . \S 
gua, massagells ele· I~es tüt Nt~Á~::~~a::~IÍ!,,': l 
'tricas, lavagens de mo <l artista IIrlcó pôde 'ser i 
cabeça, ·etc. um perlelto artlsla. de clne.• IM' 

- d d 1 ma, . desde quP. saiba' deixar ~Secçao e on u a- deparlá a falta de naturall- _. 
ções permanentes dado peculiar a lodos oO,ar' 8.1 

exclusivamente pera se- listas do teatro de canto. Tib· ~ 
IIhora., á funcionar do líel!, .lIás. já leve oportonl'
dia 15 á lS:do corrente, dade de provar o excelente 

sob a direção de~.t artista cantor e de cinema 
Madame Rasei Malchne;' que pôde ser, a um tempo,

em Amor de Zingaro. Em 
LUA NOVA ele reap&rece , ,

I nesoa oporlunldade, acompa- rl l - ~~.: 
DRo NlLTON DE inhado de ~race Moore, 11m!'?) N A T A L ((~. creatura 81mpaticissimst chi- ~ 

c;ue; distinta, que lembra, na LJ 

MOURA fERRO personalidade. a admirave! ~ PL .... NO D ~M
Kay lobnson. a estlela de .. ~) 

_ Medico _ Madamo Satan. Dal alirmar· f 11
"ESTA LO:rERIA FOI A QUE mos LliA NOVA traz Uma e· 18.000 bilhetes a 70$000 1.260:000$ ~ 

VENDEU AO CAPlTAO LOYO HOtESTlAS INTERNAS moç~o.. excepcional para 61'-'1 Menos 25 '1. 315:000$ "" 
senSibilidade do no.sso pu· ) J ~dLA 50:000$000 NO SORTEIO DE Consultas de 8 ás 12 e blico. Sem que tenba canções '~~ 5 • ----- ~' 

SAO JOAO O ANO PAS5ADO de 2 ás 6 em demnsia. LUA NOVA dar- I'" 7 '1· em premlOs 945:000$ I,~ 
nos·á a dellcla de ouvir as ~ PREl\/IOS . 'N 

Hablll1em-se em tempo IlES. IlUA CONSELHEIIlO MA- maiores vozes do cinema num ~- 1 premio de 500:000$ 1;:'1 
filA, 91) romance fascinante, oheio de 11 I 40:000$ ~~ 
Te/. 1~14 vida, de vibração, de suges~ ; ~ I ?/) 

Cousullodo, RUA TIlAjANO 	 l~~~~ir~d::~~~e ~l~~~~u d;ss: I» i~~~~~~ 
super-espetacu!o ~IETRO G. ~ 3 premiosde 4:000$ 12:000$ ~ 

)1 
José Maria Monteiro I T,I.I548 MAYER. 291 2:000$ 18:000S (~, 

e '--------...:il 12» 1:000$.21:000$ '" 
Daura Gentil Mo~telro INSTITUTO POLlTÉtNlto EDITAL I ~ 57 400$ 22:800$ 

DE fLOWANOPOLlS ,Te.ouro do Estado ~ 106 » 2005 21:2005 C"' 
701a à'ABua e de E'BOlo 740 » J.loS 103:600$~!ur.~;::~.:t:3.~ aos seus parentes e pessoas amigas o c-- (4. trimestre) ~ 	 ))11) de suq filho, , De ordem do sr. deS. Diretor, Dp ordem do sr. Dir,tor do [b 1260 2 U. A. dos 7 rç

convido os SiSo professores para Tesouro do Estado, manda ú sr. ... primeiros pre- .r1
MARIA ALICE a se,slio d!, Conwegadilo qUe" sub-diretor de }{enla. fazer pu· mios a 14as 176:400$ t:' 


Florianopolis, 13-12-9:Jl. ::n~;.B~~aíao ";OI~~~ :~l:oa :l~f= bl!co ctuel dur~~te o corrente r\ -- . ----",~< 

ção do Diretor e dos mprnbros mes de dezemb,o se procede. (); 2200 premlOs no total de 945:000$ (JJI

do Conselho Técnico Adminis- esta Hqão a CI blilnça c,s ta- [J

trativo para o exerriclo de xas d'aguas.e d'esgoto, retutlvas M Havenao repetição nos 2 ultimos algarismos i'Jj
João Vitali 1932 ao qua!lo trimestre do corrente ')~ de qualquer dos sete primei'ros premios, passarão ~: 

D~do e passado em Floria- exercklo. . f ~t( os premios destinados aos dois ultimos al.'laris- ~ 


A vluva, filhos. noras e netos de JOÃO no.paUs, é10S 9,uatorze dias do ze~~ CsOel~~a~~~i~:n~~~ ::t~r:: ~ mos ao numero imediatamente superior. ~ 
VITALl agradecem penhorados os que 
os acompanharam por ocasião do faleci :1 !~e~:~~~lí~Otti~~a ~n~m.de ~e:ec~~i ~T.~~i~~ ~Z~~~~r::~:' ~ ln'[(RIA on (rr.On n~ r~Dr.lnf ~i 

mento de seu saudoso chefe e o comparecimento O Seor.tatlo respectivamente, com n multas ?J U U ~ H U DL dLllU r I I 
dás irmandades religiosas, sociedades, etc. _____Aly Macha~ deFt~~Joo: ;r~~~~· citados, serAo .~ (1:

Agradecem tambem ás pessoas que lhes envia extmidas as certidões para a ~ Concesslonarlos: '-1;. 
ram cartões, telegramas, corôas e flores. Precisa ce lenha em 16ros, devida cobrança executiva. ~ ,,(1 

Aproveitando a oportunidade, convidam as pe- M.lIIi...mosá sua residencia Sub-diretoria de Rendas do .7lnl"lelo M...t:aj)orfa.!( (lia. l\ < 
808S de suas relações e amizade para a missa E ' 80' pedl'r a Tesouro do Estado em 2 de de- <:I J 	 Y~

zembro de 1931. 	 hJ que, na igreja do Asilo de Orfãs, farão celebrar ás '\;m~es & Cia. Lida. Hildebrendo Barreto ~~~~~ 
,7 112 horas de sabado, 19 do corrente. 	 Telefona 194D 0. Esr.ntur<lrio 

Ouro sobre oZi3UI éaLoteria ~o Esta~~ ~~ Sa~ta ~atarina 
A MAIS ACREDITADA E A QOE MAIS VENDE EM: TODO_O BRASIL. Contribue para o Estado no minimo com 

1208 contos anuais. 
~.-;'-

Extrações eIn DezeInbro ~ Extrações ás Quartas-feiras 

QUARTA-FEIRA 16 100:000$000 por 15$000 I ~. €l1] Uf/7as oe erisfa/ l1]ovidaS a e/efrt'cidaoe 
QUARTA·fEIRA 25200:000$000 por 30$000 I Inclusit'e sel/o"!r\\;, OI·St l"bue 75°( em nremt'oC!. 
QUARTA-FEIRA 30 100:000$000 por 15$000 I U r o JJ' w 

)laia/Um ex~lenoi~o ~Iano- 200~ontos por 301 
Distribue 2300 premias • Extraçao dia 23 

Quarta.-feira. 100 contos .- por 15$000 
N. B. A Lpteria do Eatado de Santa Catarl.a é uma fonte de riqueza pa'1"a o publico e de beneficies 
para 	o E.tado -.. <" , 

Cancesscionaios: Cia.lDfegrldade flumJnense' 5'EDE EM NITEROI E FILIAL EM flORIA"iOPOLIS A Rua Conselheiro Mafra n' 9 

• 
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RESOLUÇÃO N. 1.200 \TESOURO·· ..
O Gener.1 Ptolomeu de ' 

deral no Estado de Santa 

Catarina, na USJ das suas I 

atribuições, 


Assis Brasil. Interventor Fe- :~~'V~~E~~:;ZI~;i~~~~=~~ 
I(ESOl.VE' Renda Ordlnarla 

EXONERAR, a pedltl~. a Saldos Recolhidos 

pr. Sabinlano Alves da Re

go Maia do cargo de Prc- Saldo anterlor 

motor Públ cn da Comarca 

de PQrt? lnlh. SECRETARIA DO INTERIOR 

P~laClo ao Gov~rn(). em DESPEZ/\ VARIAVEL 

flor.anopolis. 16 de dezem- Jos~ de O. CatvAlhut fOfudmento a Pt.'olten..

bro de 1931 ela,,,,. em oUlUb", 


. FfaDd:~.~~e~~tic~~~dlf~lt~~ 

,..1.... Ih , .... 1,...,1 nlrdtQ de S. Josc', de 13 a 22 de; omu-


Manoel P,dro da Silvnra "g<..~o Lloyd B.asll,I,o, p....gom ro",.

RESOLUÇÃO N. 1201 ela. á~~~~r~s~d~rat.ngua·1 paS5ages 

O General PtQlo...t:leu de AI~ tomeddas PIe do Estado 


~~ :~~!~~~!"J:e3.::~1l ~a1:: Secretaria da Fa:zen~a 
doa no UlIO dasauas atribnl' DESPESA Vi\fUAVEL 

çõe& e _ EUtUMso;tt~:;ér;:lt:a!r:Q. d:~~vltlllJ;


Conilderand.o ,que a EUlpre- Cb-Delegada de Polida de Tres 8arras 

za arrendalarla do Teatro d. 1-4-16" 31-12-19'jo

Alvaro de Carvalho deixou Baaco N. do Comemo. despesa com recolhf~ 


de cUJDprlr o ~ontrato assina- AgetU~:~r;:tt~~.J~:;;·f!~; ;=:!~~~:s lom,ple
do no contenCIOSO do Tesou- do Estado ' 

ro do Eetado. em data de 27 ela. B. Carbon1fer3: de: Arafllnguat• passagens

de maio proxlmo passado, pois ro_ida PIe do Eslado . 

ias jnf~l'DJações e dlU~encia8 EmUlo~. ~~s~i:rRg1i~ç~U~:f~'aUl no Jm· 


43$601' no pI'OCe8BO em que Bdmun.. Jose" Francl<"co von. n. Uardlo Ple de I:>.JOO:$. 

do Westpbal confessa a im- aaldo de 4::500$ de tratamento prolillltiro cu' 

poaaibiUdade de . cumprir o nHvo de epizootla. felto no petiodo de 


500$000contrato e pede a sua rtsci~ \V&ld,;l~! t:z ~~a~r::~t:3:ra a amento do 
810. COD8ta que o requerente pessoal dfarista da Insp. ~ ~'tildas em 
mantem fechado o Teatro ha n.,...br. :?1:2ó7S5~O 


maia de tres dias con••cuU

vou nlio lez a plntnra a que RENDA O~DJNA~lA 

era obrigado (Clausulas Vil e Or. Candldo de O. Ram"" teSlitulçOo de ,elo 

IV letra A); .I ~lONTE~I~onÜtdo'tm seus ...·eots. de out. 


8t1~n:'J~e!~«!:~::el:o~:~·, Pensões de Dovembrn pagas étn cheques 

ser decrelada Independente 

de interpelação judicial, pe.... SA!.DO PARA o DIA 18 DEZEMBRO 

dendo a arrendalafia a cau· 

ção depOllllada e Ilcando sem

pre obrigada ao cumprimento 
 SALDOS para o dia 11\ de Dezembro de 1931. 

daP obrigações ean!faldas; 
 Na TesolltarlA 


CODsidemndo ainda que pe
 De D~positos 24:2')7$612 jVitifal',
Do 11ontepio 1I:5U8$835 


mandará lazer a custa da ar 494:0s0S713I 

la cl. U ltla 12 «o Governo 

Do Estado 458: I~4$2(,6 


rendataria as obras decorren· 

No Bllm:o do Brasiltes das obrigações constan t8 de 

Do E_lado 

qne lais ob\'8s D40 sejam e

tes da clausula 48., desde 

D. Depositos 

xeeatadas em p\'tlZO que lhe 
 Do Mo.lepio 6,668:403$200 .. ~ia defesla!_-~

fOreBl marcados. sendo as 

de.pesa. pagas pela caução 10TAL RS. 7.162:41l3$913 

depo.sllada; si, porem. o custo Li"" Sonei,,; Luiz Melo Euclydes O.ma Colossal

das obras exceder do valor Tesou Visto Encar, do Contrôlda cauçll.o, a arrendataria en- • e 
trará imediatamente para os PORTARI ~N. 41 PORTARIA N. 42I 
cofres do Tesoüro do Est~d~ O profeFsur Francisco Banei. O ~rofessor Barrei.. \ 1'''''''\0 \\0 ",to'( &, 

com a dUerença necessarta a ro FilhC'. Diretor da Instrução roS !-lIh(l, Diretor da 

Integrallzaçllo da caução e PuHi<n no Estado de Santa Ca· Publica no ];stado de 

da importaneia dispendida. A tnin?, t:..rinn. 
 \0 1'''''''\05 \\0 ",to'( le 
cobran,.. dessas Importancíaa SI:SPENDE. por 15 dias, a, SUSPENDE por 

será teUa por via. executiva; contar de 23 de novembro a 7 tar de l' a 8 do 


Considerando$ finalmente. de dezembro torrente (j 
prufessor Ifessora \0 \\"''''\05 \\0 ",to'( &e 
que O Estado nilo pode rcw Bentl) da CIUZ Vieira, da escda; Graxa~ 

nunciar 08 direitos que em de Barra do !,1tlJZ ~\lves. no mu-j ,mexa ao 

seu ravor decorrem do con· nicil!io de !tejai, por se ter t\flls~' Ihtttô l\bftê, 

trato; ú vista do expostlt: ~ Itado da escola, d~lranto :!4 dias," le, f"Jf jnsiSle'lcia em Muitas isenções! Muitas 


RI?SOL VI:.:. eontra ó despacho de SéU pedi.~ iC8( as ordeos co Diretor 
.f/inda será oferecido como hrinde de Natal um bilhete de~sCI::j.,P:::ci~1~: o; ~~e~: co de lI~a~UNIQlJE SE l.stahel~bMr!N·IQ;;E_SE da Loteria do estado, cabendo meio ao numero poster;OT

trato de arrendamento do 're- Dirttoria da lllstruç,lo PubUca I oiretúrÍl da Instrução 

sUo Alvaro de Carvalho, 8S- em Florianop<Jlis. 10 de dezl!m· em flútiannpolis, 11 de dezem" ao numero anterior ao do p,.,.mio maior . . " 

ainado no contencioso do Te- bro de Htll. !i)rn de 1931. Numero do bilhete 12.837; ex/ração em 23 dd 

souro do Estado com a Em- Pranclsco Barrei/os Filho ' Francisco lIarn:iros FilJl(J

prez" Sch1emper, W.stphal & 1 .....----~ ..:..----. Para que ....odos possam participar. deste ;{J',c1de
~~io~~~~.:~p2:::d?,~ :~s~~' PREFEITURA DE FLDRlnlOPOLlS cadernetas, dispensando os atruz,·;(jd.'. ",'''~'''.Il1l0iS. 
v8dos os direitos do Estado I transferencias de outms emprezas, coI" [i!l!1" ~inlJellte o 

decorrentes do mesmo eon~r•. Movimento da Tesouraria no dia 17 

tra~~iaclodo Governo, em FiO-I de dezembro de 1951 
rlanopolis, 17 de "ezembro de ____ 

19:i!iolomeu de Assis Brasil <,Ido do di, Ih (e", '"I~)ECEBIMENTOS

Mal10el Pedro Silveila :Prcdbl Urhano 


Beirados 

RESOLUÇÃO N. 1202 ~Jd~~t~~~ti~Oprofisst',cs
Ambulantes 

O Gen~ral PlCllomeu de As- i:~~:: ~~~~Jl~~te 
lf- sis Brasil, Intervento-: Fede- Emolun:entoR e a\'erbn.çlms 

ral no Estado de Santa Cata~ Renda do Ccmi1cr!o 
rins no uso da.s suas atribui- Multo.-s por n óra de pagamentos 

çõe,B e de acClroo CO~ o De ~:~da~ee~~~~~à~~~~~,s. lnchts!vc ra venda de lQ ltl
Cl'dtO :a. 20.34B, de 2) de a~ las vaStas n :;B:OfJO, ao sr. Vital JOlto VIeira. 

gosto do oor.rente ano (Codi- Taxa de calçamento 

go dos Interventores), 


~ESOLVE : 

. nomear o 1. Tenente Irapnan


Elisen Xavier Leal para su PagaJncmos 

JUTOS fie apolkes, 1923 

Adoift) F. Coelho, eomlssilo de lCoiO da
Alire Borgee Carn' cadnç30 de Imposto::! no ruo Vennelho 


bsUlnlr o 1. Tenente Manoel 

CODIIelho Consultivo BALANÇO 

vjle, emquanto durar 

~ento deste. 


EmnkKa:::!! P~lllelo do Governo, em No Banco do BmU 
_erl~D'!l!~~~s, 17 de dezem

de 1931. 
Prer.ltura d, Florlanopolls, 1~~. d,.-,:;37i.~1 IDSCnlH~'DS 118 Crecit.) .i({utuo I'reõia/a

Ptollll'U d.· Álsis Brdll L.O:~i'tfu~"Efií6\ledeiTo~HEfE DA sECS'é°n"'r';N,.ÀRii·,i;Jor'EI...______• __~.'!$:""',._.. , ••••_____.......II1II111
Manoel Pedro Silveira 

• 
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6 REPUBLlCA-Florlanopolis, sexta·feira 18 de dezembro del931 • 
Aguardem! BREVE r-D 

O AnJos do In.fernoLuzes da Cidade I.IIn c::O!o.IIoO d-. tiNlTED ARTJSTS.. o fUmo SUCefllfO 

- Harlow~ com CHARI,ES CHAPLIN (Carlitos; com .- Lyon James - Jean -._______~I~I__________________________________-ll______ Ben__________________ HaU 

EJn.preza Clne - Teatral Lida DOMINGO - 2 sessões elel8lte 
Aparelhos MOVIETONE 
e VlT AFONE, funcionan· 
do perfeitamente bem. AD,amà que Ri 

HOJE - Du~) stlsDp.s A's 7li2 e 9 em IR!' ,.,. Preços - 2$000 - t$500 Um filme de raro luxo, de grande drama· 
cicidade, de admlravel desempenho, intei· 

r8.111ente falado em POIlTUGUEZ comUM COMPLEMENTO SONORO 
Corine F1'eire, Raul Ca1'1)(ilho. Alexan

dre Azevedo e·Antonio Sacramento
Primeira exibição da bela comedia da WARNER FIRST em 10 PARTES DUPLA.S 


nomes que são motivo dE. legitimo orgu

lho para o Teatro portuguez 


PRUXIMA SEMANA Salve-se quem ,uter 
fll:an todo falado e 

com Dorotby MaeKail.
cantado 

UM FlLM BF.:LISSIMO 

XD:~erpre:.te• 

• C home~ da ~ande_ 
.. " ~A.LLY O'NEll • (ntereuánte artistinha. Um film todo falado em Espanhol com 


WI~NIE LICHTNER· Cantora da leia. 

CARPENTlER • Simpatico gala. Maria Alba e André de SejllroIa 

inaugura~àodd Mobiliario~ de Rio 
nha e aparelhos 

da 
trigo, &a- r. 

quilo: fran· ~ orça 

uma; CoiAba.· 


mate, quilo; fier· 

'ta. doce. quito: Incenso, quilo; 

Querosene, lata; Leite puro~ litroj

Manteígt de- HanfoB. quilo; Maca.r.. Concurrencla puólica 

tAo, qnll(l; Marmeladll laba de' 
 '!e4ezembroquilo: Mil" saco, Mareas par' De ordem do sr. Tenente 
lamparinas. caixa; OI/O!, d uzia Coronel HeUor Lopes Cami- A·" 8 _12 horas - VJ:D. lonnldavel p,rO>Olr...m,a 
P,men'~u,Fo~e~~pet:l:~s$oq~~~ n~a~ presidente do C. A., 


dito mata borrão d.sta corporação, faço pu. 
 N .... tel.... 
ditlJ carUi.o, folhai dIto blfeoJ 4ue se a;ham à ven.. 


e brancQ p.ra embrulho. da os seguintes ltutomoveis: 
 Faro de fêra Desenho animado 

resma Pen~s ~e escrever Mal- uma Limousine .:Wfpp ~d", de A película son6ra da Universal
~~eijol~ee~~!~:'o~~r~~~ s:~:!; 4 cmnd(OS~l em.,?erfei~? es- CONDE RltllMOND 

~ de .1oinviUe. C!llXa. grande. eaixa; t~~o, um .luto Esst:x de 61 Eeorrente m~$ de Sabã'" de L;<.I<O barr",' Sal moi- clhndros. t&mb~m em bom VENCIDA PELI AMOR 
~w, recebei ... li d do, q-iN' dite. ref..ado, quilo; estsdo e um Limosíne .Ford. i MISS NEÍU.ID 

~~sta/~~ aca~tas Tinta ~e escrever Sardtnha" H· tipo 1924 em rt.:gular estado ~ Sentimental filme com 
i ' 1 Iro; \I tbho do Porto Adr..no, áe conservarão

.·1eeb>da,;,pa~. {I forne<: ~ien!o} u- ga.rrafa: dito de Lisboa, branco, . y - ; Sensação! Luxo! Arte! 
semestre de l3nelro a garrafa; dito de Urnssangi bran- . Os verculos em referen... CONRAD NAGEL, GENOVIEVE 

t ano, dos arts- co e tintó, glrrafa; dito tinto ~e e1a encontram-se 110 quar TOAIN e dOSA HOBART ILCSIONIS~IO SE~I IUVAL 
aO lios· Caxias, llatr3ÍH: Vtugre branco tel da força, onde poderão 

Preços 3$000 e 2.$000Exl 'I . Va"ou,"5 de Palha 4 e $er vistos pelos interessados

:Üt"q~~í~' oi!"..... os dias 9 ~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~dlt IS de todos uteis dasquilo: dito duz:fm~~~ ás 12 e das 14 á~ 16 bo-
Arroz de It tei' ras devendo para isso se di· O' t ' J"" Phl' O, proponentes A . ~ 

passa- ~':sco~: rigi~em ao si"natariodeste ue .lI'la Ue UUras lIulCaS cimento deverao ap'esentar de.· ...primo de lomarpar-
Azeite '>. trn do praso ~ \fad.o sllas pro~, tt! novas ooncurre:naas.' 

dito de . ,,,,rado. pre' As proposlaS deverão ser Edital postas de moltv JS f:chadas, de- Os tornecedores, cujas propOl!
quilo; dHCI Sol 05~~t!~'u~~:I1Lt:~~~dteme~o~ apresentadas até () di~ 20 Concurrenciapara CQ1n~ vla~ml:nte selada a la. via e'ltas forem aceitas ser.&o obriga" 
quilo; Aleool ., do corrente, na pagadona da pra de material desti- ...mad•• ambas n.. qu.... de· do •• assinar um contrato 00 
'litros; Aguar' Forra focando marcado 01 d v'pos de clare,,!- o preço por untdade d""\Tesouro do Estalo do qualeons-

Anil ',xtran· . YZ' h na o ao..s ser ~Y.. • maten... pe4ldus. tem espeeiflcadamente. tod.. "" 
do Rei· dia I, as 14 ora8 para se instalaçao domwülaNa Essas propostas, em que de- clau'ulasqa" devemw cam. 

Alhos, nó Hospl!al, pela proceder " abertura das e de conservação da verão constar tQdos os malorl- prldas. 
for deWm...da e mesmas a visla dos reope· rOde g'eralde esgotos ... pedidos serao abertas no dia Nenbuma proposta serl tomado. 
que a Mesa Adm,' C1ivcs c~ncurrentes. Só se. 2 de Janeiro do ano p_ vindouro elll çonsi~era\;lo deste qú. ai..' 

reSI!r'fa~se (l direlto de" "! s oposta e n'" ordem do sr. dr.Diretor da e ,h{)ra dcitl1&. DO gabil'fpte do estda:n Das: ,condiçOa, acima" 
acei!·" as \lropo.tas apresenla· r..3 acel as a pr s qu Diretoria de Obr •• PubUCIUI,e de Sr. Or. Diretor, em presouça dos l\Ode!Ido,",interellS.doíI.obl!o~ 
dasM seu todo, ou part" ou atingirem o mínimo preço aaGrdoeom "\>Orlaria do Exmo. proponentes ou de quem os re- neela Olretorladas9ru.'17 ho
..nda tee~sa'las Indas. s•.as fixallo pelo C. A. . Sr. Dr, a.aretado '!li F.ze.d~, prmmlar, devendo ainda as mOf- ras,· nos dlas,U,tels,t04ôs OI ~ 
mesmas nao cOnvIerem aos '0' Quartel em Flortanopolls Via\;lo Obras Publ.c. e Agn ma. estar ,cOlIIl'4l1~.das de uma eI.tecllnent,. 'lua se Ibm.. nO
teres••s. do.Hospital. 3 de Dezembro de 1931. ' ••ltur'; b.lxada em 6 d. Janei· cortidlo negativa 1'41& qual pro- ces..rtos. 

COnStSiOno da irmandade do 10 do corrente 8no~ faço PubliCO vem os propoQ&ntea nlo serem --Só poctem-1eI'" adRti~dos_cotIO 
SenhorJe••• das Passos e Hos' Antonio de Eara ~[bas para conhecimento dos Interes· devedor .. à fazenda Estadual. róneJrlentet OS neg...._.cpt"

de Ca-idade, de Florlanopo' Ten. AJmoxariie-pagador ••do., que ati! o dia 2 de Jonel- de um ••rUflcado pro....do o de- lénbllm 'sn.. -l ..",.., dé'vtdam<iote 
d•••t.mbro de 1931, ro do ano p. vindouro, ás 141poslto feito no Tesouro do Esta· reglstrad•• na.lun1a ·.Collten:lll.

OUSTÀVO PEREIRA horAll, .sta Diretoria ,oceberá do, da ,","\;lo de um CO"I<> de o"qllea\ll'<!~nte... deeume.tos 
Atljlo. dO secretario proposta em duplicata para com· reis (1:0005000), em dlabol", ou comprobaW',I05.de Idl1neillad€'.--- C ...SA pra dQ materlal ..guiote: apoli_ do Estado, a qual re- O G.v~rno reser""o/I8'o· cllieI-

Precisa de lenba em 16103 ?.i-S. fij C.lxas terrestres verterâ 0111 I;>vo. deSte se opro· to de rec.'''.loda.a. 
Mandaremos â sua resídencía E 300 ~ta.iI~.s de 2' po•••te debar de loro•••, te· eil,oue-huma aatltllçacVENDE.S uma pequena .. '500 • 3' dos oa maioria., que constam _ do Estado. 

E' 'ó pedir a casa com terreno á Avenida 2,000 .• • 4· do pr....te edital. Ditei-ri. de Obras 
"Im '''' &Cla I.! :Ia, "'\'0 Branco. 300 Ourvas de 4' X· 90' O conc;urente cuja prop..t. I1 de Dez.mbro de 19;1, 
J' ,;,I..... ~"al" 50 '" 3· X 90' se: recuiar a efeluar Ifõr aceita e Artllut- l.emlJ$ 

TI••bono 1"4. Informações nesta redação.. ,100 ' ., 2 • X 90' o lorne ;lmen.• a 0\0 ser por <;0 ;tJ~.: 
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Honleplo dos I'un~ 
clonarlos PubUcos 

dO Estacloftuloul te liUIIt'I {Utl\t.
l,"aritimo ""-' ................. ..........;.....;".~~ 	 E D IT A L 


EDIFICAÇÃO DE PREDIO 

PORTO DE FLORIA.NOPOL1S 

PARA o NORTE , . PAlUO SUL 

Piquete lT.&G1BA' $Ihlr" & 19 do corrente IPaquele lTASSUCE' .ahlrAa 18 do corrente 

oua ' pM~ 


lIaja!

ISI.Fran_ 


P.....aguà Ri. Grande 

Au_•• 


Sautos P.lo .... 

SI. Sebastllo 


lU. d. Janelr. 

Vitoria 	 Porto Alegre 
Il~_ 

Bahia Aracalú e Penedo 

I' faqute ITANEMA ..hlrá 16 do corrente F&Tl Paq".t. ITAPACY s&hir&a 20 do correllte 
• 	 laJW JW& Imblt.ba 


Paratlaguà

Auto_ 

SuloS 

!SioSobastllo 


Ri. de Juelro' 


lI'RE"'l: DE CARGUEIRO FRETE DE CARGUEIRO 

:rr...t>e-...... • _-...do alé. __ .. oahida cIoo poq1OI>I...AVISO' 
• A.......... ~.. IIO cIio d...bid. do. paq...... 11 vi.... do ..I..lado de""";""


A boa,g.. oi- 0;1...... de...Á ..........u. _ Anaax... do C_paLio... 

..!.iolo" 'lo. PO'l""'''. oIé .. 17 hono pora IOr ..aduzido 8 ..10- poro 


t...coç6eO ..,.......PARA KAIS INFORMAÇOES CO!! O AGENTE 


J. Santos 6alOOSO 
Rua Conselheiro Mafra-3) Tel. I 250 .. End. Tel.....,,,,,.,,,........ lfubens :bal ÇPande, 


lafa-se e tingu-se em 24 
Aatracam. Seda, Luva. CiI!emira de qualquerEmpresa N. de Navegação Hoepcke 

especie etc. 

:TRANSPORTE. RAt'lDO DE:! ASSAG ElROS E DE CARGAS COM.OS PAQUETES Serviços garantidos - Por plOCeMo. CIúplic.o 

:..gARL HOEPCKE, ANN.t\ e MAX Florlanopolis 

:'WiIriÃs MENsAES ~o~f~~o,;~míms DO PO'Iff(Y1JíE'"~'~'1~~j~i·J,~º·:aQ~·i·~r~jn~_J:(l~.~3~~4~·::,;·Ci:~::r:l 
'J

Llnôa FPOUS,-RIO DE JANEIRO lL!nh~ FPOLIS-PARANAGUA'/ LInha 

escalondo por I~::r;. S. Franeisco e escalando por ltajahy • FLORIANOPOLlS 


São Francisco,. LAGUNA t.548 
Paqu,te .CARL HOEPCKE. dia t· Paquete .. MAX» P'quele "MAX' E' numel'O do no
Paquete .ANNA. dia 8 vo telefone do escri
Psquete .CARL HOEPCKE· dia 16 dias 6 e 20 tario do dr. 
Paquete -ANNA- dia 23 

.....;Sa:::;h;;:id:;o•....:;;is;..7.....;.h.:.of.:."".....;.d;..a.:.1Jla.:.n;;.hll..;..__....:.__S_a_hid.s ás 22 horas Sahldas~ás 2t horas. Pedro de Mõura 
Ferro 

AV1~o ,."do o movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche Rita Maria ADVOGADO 
PASSACEI'IS: Er.. vi.ta da grande procura de acccmmodaçoes em nosso. vapores Rua Tj'ojarw,la
cClIlmurucarros aos .... interessados que só assumiremos compomÍllso com commodo m8!çO ,ano p. 

dOI reservaCos, até ao meio dia da sabida dos nossos vapores. co. fOI requerida por afor~- \ 


E"'D AIO QUE P f -'''d d d . d d me:1to perpetuo uma area ou
"':D!-, :, ala IICl1l 11 e o serViço só aremoS or em de en.barque terreno de marinha. no 10- Bener.· Ma: de 
1I:,,!0. dm 08 sabIda dos ness"••v8F,?res-passBgens, lIeles. ordem de embarque e de· Praia. do mllnic!p'o de S', (. ç i 
maIS infonnaçOes, com os propnetanos medindo 1161,6 élD a _arar na 

qundradcs, com Iren- A5S(mb.-, Ger.·, 
te ao mar, onde mede 35,30 Carlos Hoe"pcke s... 
 metros; fez fundos em terras, 30. Convocuçc7o 

do "quercnte. extreman<Jo fi 


N W com marinhas ocupa- De ordem do Ir:. Pre-; 

• 	 _________IÍIII__••____________... d~s por Hermann Passheld e "dente, cf'nv;do aos Srs . 

............ . a S E. com terras, .egueli- $0C?050e;I.1 Insl:. par." se,.'~ LU Na~ [E" ~ ,das p~r VICtor I(leln. t. co· d A b' G''. 	 . l1'" 11 'mo tivessem emitido parecer 'ãO,. e .s,em,., a _ cr .•1r[E ~ [E [f \" 	 os a dellavoravel departamentos rfa,IZar·se 18 d" mes 
I de que tratam cs artigos 3. Dez,mbro, no Temp:. da 
'e 4. do Decreto n. 4.105. Aug,·. Loj:, Ordem e
Ide 22 de fevereiro de 1868, Td::>a!!:o. Íls 20 hera,.Receptores" alto-fallantes - a pparelbos combinados I sem impugnação alguma, vai afim de IrafaNe de assur.. 
ser deferida a sua pe"ç~o. s, . 

Identro do prE zo de trinta lo ~ue mtufsra a nossa 

Idias, 8 centar desta dala, não lnst.•dNl PRESrr41E PJ\~J\ ~J\1AL 	
' 

fOr apresentadO protesto ou • 8 J N 

I
reclamação que embarace a Fpobs, 2 ce evem-

Stock ptrmanente de al?pare!hos, valvulas e material para antennas conCessão redlda.-não seo- bro d~ 1931. 
do tvmada em consideração o s ....t·. 

Represenfantes excluslvós a reclamação 'que rór .pre j... .'11:. S:.sentada depoIs de decorrido 
o prazo neste estipulado. (2.-I)

Para que se _____ __=~:.. 
Ignoranda. publlca-se o prc

. senle edital, durante tónta I'lorlanopoJis. em '1 de de

Carlos 3yoepcke SIZ! -Flurianopulis não alegue . 

>,flUW I!IE Blumenau-São fr~ncis(lo-Laguna e Lages I	vezes cl.JnsecutlvlIS, como es- sembro de 193 J. 
tabelece 8 lei. O 1. escrlturario ..............................rI' Contadoria da Delegacia, J. Lupercio Lopes 


, 
I 
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REPUBLlCA sexta-feira 18 de Dezembro de 1931 

Loteria do 	 ª;~ .~7,"1IgtDe
,I..a.>pom' ... itll.~ 

Firma Commercial estabelecida em FLORIANOPOUS de aç qml1tas-f~irasFê~~~~ç§~~S
çordo com o contrado registrado na Junta Commercial de Santa Ca
harina, s"b o registro numero 346 de 24 de Abril de 1924, maiotsitíi!o&iiS080. de 15 de Janeiro d~ 193\ e certidao sob n. 2.100 de 16 de 

Fe,"erei,o de 1931 da iilstalla1-0 de uma filial na Cidade de A.aca

jú, Capital do Estado de Sergrpe. 


F-LA.:N'c:J 
18.00,) bilhetes a 711$000 o. bilh.t•• t ..azam 

..... meMS i:5 !l1lr C\!l1tlJ 


Santa945:000$ 

PREMIOS 
1 l'remw de 500:OO<l$ •••• m.....111.......,. 

1 40:000$ 
 d. lei e p....eno••1 	 ~:00tl$ 
\ 	 10:0005 ••••moo•• 
:I 	 4:{)()()$ 12:000$ 

~,OlOS IS:OOOS 

21 1:0001 21:OOOS 

57 400$ 22:800' 


10.. 	 200$ 21:2OOt:
740 .. .. 140$ 103li600 exlrácções em fil'acajtí á Ru• .Ioi. PI•••III,II;,I12(.0 premo ~ Ir A dos i prlmello-s premi!)s lo 140S ~ 
~premios no tl)ul de 	 Rs. \)t:D:lMJ$O. ,Ub_ aio ••_ ..~_....... 1_ 

H. vondo repeUçao nos 2 uttllllOl algartsmos do qualquer.dos dez primei,•• premiOl


pa$$Ulo aoS Dumeros lmrnedlatamente superiores. \ 


I (!o;sin; 4 jr~ãO-', [III O! IOf P [ I f l/I
CDNWRUCTORES 	 IEOfÃO Df: MlCIIIAI ....._10. . o......n\d. 

FLORIANOPOUS 

Con.trucções civil e hydraullc'rls FILW!s EM, BLUMl!NAU, SAO.I'I!ANCISCO, LAGUNA. 


I! UGI!S. 


EsaiIrII- po,,'e ?(e rt:llio .cu~ 
LOCOMOVEIS(LADO DO CONT1NENTE) 
FI ................ II 


caixa POSTal. 17 
Ena. C'elegraphico Corslnl 

fLORIANOPOLI5 

Adega "Pezzi" 
DI.:. ET roRE PEZZI -- CAXI.<\S 
E_IIII_ ........ r.nud••m 18 •• O.tubro d. 1921 


Fabricante dos Atsmados vinhos 'Perdigueiro'" e Bar .. 

bero, hrane,~ tipo Ref'lf. c Úrttspa 


PR~~~:t~l'!'~~~XRfI~~:ft~ro~ADO 
........... co", medalha. de OUI"O nas expo.iç6ea


dO c...t ......io em Caaia.r P.rto Aloga'...._ 

........,...,ional de- Antuerpi. (Oetuica:) 


PREFERIR SEMP~E ESTAS MARCAS 
E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 


Representantepara s. Catarina -:~MoToR'Í!S- A expLosAO MARCA---:.m-. 1 


GUSTAVO D\ COSTA PEREIRA ~:tMOTORES ELECTRtCOS «lU» 
Rua Tiradentes B. 12 

Florlanopolis 	 ~râ tttntHcllr:rullttru ~ .... 


MIOIII... l1li'. oIft..... -1IIItOIIo ~,ar""'.lltIr" 


M"'orlal ,ar. tr__ 


01111 '.1,,111_ .. '.IIIGfLE" 

Co".... di lt_lIl.aio ... _ro • llItllll. __ IItItI, 110.Prefeitura MUllicipal de FiorianoPolis 
....b..... "' ... _,... IH.... IIU 
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