
• • 

DIAR.IO ~..!'VTlNO 

Publica o Expediente 

do Governo do Estado 
 REPUBL

"'~ DmrTOR 

N ~rêu Ra1:nos 
(Empresa Grafico -- Editora Ltda.) 

Ano I :~ 	 Florlanopolls, 19 de Dezembro de 1931 

A rnina da organização 	 alienaçãD ou I.eração de qualquer 
o professor .41machio Di- de"" apreciação de f .. rmas de Ido Governo Provlsorio. ralava jazida mi.al 


nu, BQb esse titulo. estampa go\·erno. o valor que. compa~ firmemente :, Naçào; «E~tamos 
11:' Hlcrarchia mu longo ar· ralh'amente, os publiclslas, 6- ante uma. "ontr~.revol\lção pa· Hels um decreto do chefe do guverao provi_rio 

ligo, do qual trasladamos I)ectalmente norte-amencanos. Ta readqumr H hberddde, para . 

para estas colzmas os se.. ,utribucm ao federalismo em Irestaurar a pureza do regimen HIO. 10 (aereo)- Assinou o cerca pela Sf. 

guintes topicos: geral. Nâo se confundeol. nem rcpuhHcano. para a reconstrUt chefe do governo proYiso-rlo 


~ _ em causas nem efeitos. Q t;ào nadonal:., O r~gimen Te- decreto que se segue: C~':~~;:'~:~d,e

A h.cvoluçao de 3 de Outu~ umtarismo, em que a faculda. pub1Jcano a que aludiu Getu. «Decreto fl. 20.799, de 16 de que a 


br? que se avafou pela ban- de suprema de legislar compe- Ho Ynrgas, entre nús. n.10 era dezembro de 1931. tnção 

deiTa uranc.u du paz. que des.. te a central; que. na outro. como n;:'io é, semia a.. l{ehftca o decreto n. "20.223, tir e 

lraldar:dm. a 24 de .outubro, unita ' paria- tluela fórma republicana fede.. de 11 de julho de '931~ em vir .. ereto n. 


-1) ma.1s long(~ pOS$~\'el das ment rativa, a que se referia o Art. tude do qual foram ~uspensos brQ de 

fro~te1fit.st os s!!nerms d~st!l tipo foi. durante largos anos. li' da Constituidio de 2·t de todos os átos de alienaçãO' ou dagua~ foi 

e~p.tal. mtroduzlU a SUbstitUI- Q norte.americano~ em que 0$ Fevereiro de 1&)1 e de 6 de oneração ou promessa de aUe-. resdlva, em 

çao dos governos 3.utonomos íslaüvo, executivo SetembrQ de 1926. A fôrma nação ou oneração de ~uat .. 


-dos Estados por simples te-. são limitado e di&- republicana. que reuniu o.S quer jazida mineral, estabele .. 

presentantes . do Governo cen.. r corpos poUticos Estados em federm;ão. A fór- cendo restrição na sua upli
tral, .3!>S qUalS s-: deu o nome independentes e coordenados que deu aos C3c;ão. 

l~stnttvo <l:e mt~rventore~. (Dicey, Introduction to the gov-erno proprío. A O chefe do gov'emo Q:roviso.. 


· 'u.otra essa lDovaçao pr;xJuZl- dy of the law 01 the Constitu- repuulicana, que vedou, da Republica dos Estados 

mos logo () ~os~o {>rot!!~to, tion. London, 1889, capo IH). em casos especialissí- do Brasil, consideran
:zelando pelo cnteno elenUflCO, E, pela distinção mesmo mos, "s intervenções do de modo geral, o d.,. 


· que de,:e~1lJos te. no grau <le se la., a1cança-se a central. A fr.rma 20.223 de p de julho

.altura Jundtc.a~ de que nos de que um governo que é aquela que Burn veiu satisfazer uma 

acusam(}~. Então escrevemos~ está para 'um federado. assim classificou como a que têm os que ha muito se 

...Determma..se que. o Gov~r~ como uma nebulosa para O do elahorando ~... 

no Provisorio nomeIe um m· sol, que ela originout um go- as 


''terventor federal para ca<!~ vemo federado para um eon

Estado. salvo para aqu~ler Ja federado, assim C.Omo o sol seus 

organizados, em os qU~llS lca.. para os planetas, que dele their 


, rão os respectivos presIdentes, provém e recebem força e vi· e em () 

investidos dos poderes enume- gor. Repele~se, pois, qualquer colhe, 


· rados no Decreto numero indicação que faça um Pais de os agentes 

19.398. de 11 de Nov"mbro de orgdnização ledérath'a voltar (aad in 

1930. Mas, depostos os presl- a uma 0'Jàoização unitaria. so, directlv 


.dentes e governadores dos sejam qUais forem as determi- chodse lhe 

~ 	 EstadOS1 como no momento nantes inv<.X.!adas. O progres~ (The American 


atual, e revogadas as suas 50 constitucional que uma re- its Government, 

.constituições politicas, a inte- deração representa repele p~g. 54'- A fórma rep,ubllícana, 

gridade nacional está confiada qualquer sugilação, que, por em que I) povo de 

ao governo de um só homem artificios, se crie ti necessaria do tem o direito 


, -que, então, 	 não intervem na autonomia dos Estados fede- ' 

'Vida constitucional dêS Esta- rados 


· dos. porque, na função de ze
lar pela coesão nacional, de- . 


· lega a um representante seu, O Codigo dos Interventores, Ill<Ilmi,oisllral:ion 

para cada provincia, mera par- que se contem 0,0 ~ret~~ s~,"~~~1!~~n~11

tieula. de ma~ que o Go'!erno Proytsor~o C 

· mentah....q vito~ man~Qu puhhca~ pelos JornaIS 
riosa lhe do RIO de Janelf,?, em 31d~ 

· GlIvemo Provisorio Iaz; 'por- Agosto de 1930, atnda sem ,!u_ cmmo. ClJ'!!"" 
Fi .;v'.i'- .talltAlj;é. governando todo o mer0!1e o~ quando ~...m 

Pais; governar tambem todGS anun~rado. e; em seu conjunto, sua principal 
usEstados.Não ha caso d7 l!:mVllt!nto.a,s:saltoaofede;cnw presidente 'Vasõtngton . ..m" sr Mau lOs Irca~"Ii."'-" ,
intervenção, quand() a auton.. h~mo IJrasdelTo. por cUJos se insurgiu quebrando a auto.. PINtlti la ~. • ~ "'.IIS~~,':::· 
dade lelleral distribue. em re- trmnfos se empenhara!" o. nomia dos Estedo. da Paraíba • • . C...... '.', ·/i 
preseutantes p~oprios. o go· matores vultos do constltuelO; e de Mina. Gerais. ocupados nCla lulUSO 1I fllln.x..·. 
verno republicano. em cada ~ah!mo nac!onaL cab;ndo a por agêntes de sua conflança,
um dos Estados. O que o De- 'liano ul1.rda. mcontes.t:\\ eJnle~- que anulavam as autoridades '? Está qu••i 'conclúida 

ereto citado e5tab~lece, não te. a nomes notavels do ~!o estaduais, A Revolução de «Com que roupa.» I a sua elaboração 

foram interventores Junto á or· Grande do Sul. onde a I~~a de Outubro de 1930 teve . , Rio, 18 (aereo) -Dentro em 

dem constitucional das U:1ida· e~taLelect;u, p.r~rn a sua \"(tn~ uma de suas forças causativas 18 (aereo~-Os JornaIs breve serão dados :( publici~ 

des fede~t~v~s, mas governa· na. o m?!s e\ tdt;n:e a defesa da federaç<:io anu:a.da o segu,lI~te: dade os orçamentos para () fu.. 


...-dores a dltl.tprem 05 Es~dos. meo.to,,~ tt prat!ca pejas intervenções do execu~ sr. )'faunclO Cardo~Ot tUfO exercido_ A comissão que 

pela f6rma ptn que o GO\'er~ trau!torta,. e. (lO, tanto. a tiva federal. E longe de Cl que chegou, tem SfrlOIvem trabalhando na sua ela-

no Federal f/.r dirigindo a gaçaQ mms cQ!Opleta. do f~de~ se este mal.' mantendo.s1e a com roupa. bran- boração. jâ entregou ao minis· 

União. Assim é que. muito rahsmo q~le Dlce:;: caratensou forma federativa pela roupa de v!agem tro da Fazenda os prindpais 


· legitimamente. o repre.sentan- como a ~nrma, de gavern? em tenção de governadores, a que trouxe l n':lma dados do ôrçamento da Receita.lcrmcara,m, 
te desse g(J\~erno nos Estado$. '1~le ti f:lculdade de legtslar a nomeaçào de interventores pequena maleta; tendo delxa~. Quanto ao orçamento geral 
a que indevidamente se dá o n.:w eSÜt em pod!!r.centraL nos Estados. Agora se vai aQ dQ P.orto Alegre logo P.rovI-da despesa. a comissão aguar... 
nome de interventor. terã os n~as ,cu:- I~oderes hmltados. ~ extremo da negaf.'ão: é () po- denctou .para q~ue partI~se da ainda importantes dados 
pT-oyeitos. Yantag~n~ e i!erro~ dlstr~b~ldl)~ por pohh~ der central que) anulando to- destmo au HIO o sr. l'er~ de diversos Ministerios. 
gativas, que a leglslaçao do e-os muependenl.es coordCA 2 autonomia d-os Estados Antunes. seu amig.o " , 
mesl}1o E.stado o.mHra ao seu nados.• Com~ lei" aquele De- -a carateristica estatal das . CO!abora.~)~rg'a~~~. devia tru.. Ocaso paul,·sll
preSidente, ou governador. ca- ereto ; u~ sucesso monstrllo~ federações-absorve todos os .,.
benqo*lhe e:,erc~r. em toda a se!: tal CO.fiO um produto ata~ Estados. criando uma unidade. mesmo. quando se Estará dentro em bre
plenItude. nao $0 o poder es.e~ VI co. qu~ se apresente na.des- que ne~Tl era a que ca'ISOll a que o .sr. :\!auricio Car.. ve, resotvldo 

cutiYO~ como tumbem o legis- cendencl~ ~e se,res evolmdos. f{e\~oluçào de 15 de Novem- devena tomar posse Rio. 18 (aereo) Diz o Jo;. 

lativo (Decreto citado. Art. I! Como ~lrelto, p um caso te~ bro de 188'>. ele, num gesto desalen~ nal do Brasil:
*1'). A 8ção do interventor ratolog1Cú. desses que uteros como que murmurou: «O ClSQ de S. Paulo volta a 

como nos casos antigos de mal abençoados lançam.ao Em sua finalidade. o Codigo que ro~!?a!', ser agitado. com a presença

intervenção nos Estad(ts. não mUfl;do. para cscar.neo da. m~ Interventores, si não víes- O sr. Mau:-lcw Cardoso, t~m d.o geperal Góes Monteiro 

é lederal mas puramente esta.. tcgndade da esp~cle, e, mUltas gol~ear de morte a 05 seus capttchos d~ ~rudl(;~G. na Puuhct;a, de onde se diz 

dual. Ele não intervem nas vezes, !i0 propno gtiverno. A r~r)llbHeana federativa. Realizando essa orlgmal v~a- que 

(unções de poderes constituÍ- fed.eraçao. qu<: uma I relter{\das violaçõescau* gem ,de ~(}rtQ Alegre ao RIO; mo 

dos, quando. por s~r esses qUJst~ ~rasIJelra, saram a f<evoluçúo de 3 de o umco lIvro, qu.e tro,-:xe fOl tar rio. 

mesmos poderes; ele ê quem substltmda pela O?wbro de 19,30, seria umil . ~ramatlca Japonesa. A Adianta-se que esse militar, 

logicamente exerce 'as suas contra a qual. ha quarenta leI dcsnecessana. Ele propos1to, sussurra-se que () logo que chegou â capital pau-

funções, sem nenhum desloca~ anos atra~. as gerações de uma estnt~ífi.cação da promotor d? negocio do aéôr,. lista, Iniciou varias detnarches 

mento das autoridades consti· no~sos avos e de n~ossos . :) dIreIto: Significa que d? ortogwflco, sabendo da no- no sentido de serescôlhido 

tuidas. Temos. pois, nnmea. faZiam uma ;evoJuç<lO, a dttadura vaI ilimitandowse v!dade. coçou a caLeça:-mâu novo interventor~apazdecon,:, 


, dos 	para os Estl\idos em via sa a ~5 de No\~em~ro de. ?~ ~Sr,aço, como já se vinha 8ma!... gregar em torno do seu go.. 

de normalização, governado- O rep;lmen federativo nao illmltando no tempo. Todo () vêrno todos os elementos po. 

res e não - interventores, ha- alcançado sangue. a ínte1igencia e a obra _---I liticos ora divididos, parecen· 

vendo falta d..: técnica, cõnse .. 3. de Outuhro, seu dos nossos antepassados, der~ não póda ser desmembrada. do que essas confabulações 

quentemente, nas expressões bIzarro desfech O~. rola~sc como um ribeiro, flue. no BrasU~ na. hora em que, chegaram a bom te,mo, com 

d. lei que os instituiu' (AI- tuoro de 19.10. Ao contrariO lugar de naturalmente des· até as grandes ditaduras da ~ indicação do nome do sr. 

macbio Diniz Interventores dtsto? um dos etementos con.. pela encosta. da serra Italia e da Russiit. criam avan~ Francisco . Monleva.de. 

não' govemad~res. em a o:Es: dic~onad.os n~ c~l1sação revo- para alcançar, com o percur- tdjamentos. que serão novos Tendo vivido sempre afasta .. 

que~da.t de Rio" 15 de _nOvem· lUClOnatJR. fOI l1}stamente S() normal de leguas, a piani- marcos da cultura. juridica do da politica e completamen .. 

bro de 1930}. Quando assim de.iezada"tederaçao_cQntra de distante,:se .arremessa do universal. Em futuro~ embora te estranho á vida partidaria 


. noS pronunciamos, em nome r~Jteradas mterv~~çoes, que a alto. escachoando. rumorejan.. que isolada, ti nossa voz ha de São Paulo, o sr. Francisco 
da cultura contemporanea do vmham desprestl ando e ch-e- do fortet contrafazendo-$ê em de aparecer como a grita ne- Monlevade-está em condições 
nosso direito publico, ti~ha- PQnta~ agudas d~ rochedos e l ~essaria contra ~a obra demo~ de unir sob o seU goy~rno to.. 
mos em mira colocar aCima . nte po~ f1m, pulvensando-se na hdorn da federaçao. que aque .. dos os elementos pohticos do 
de 'toda e qualquer m.olesta· ngto:n Lutzob~ec~do I?e~ 9.u~d,:,. e~ que perde a sua la lei representa: Mas.1 talvez, grande Estado ~o sul. mações 
ção () rcgime~ !e~eratiV?, de o s.el,l egOlStnO partrdarlO, Iq~ l1,ld1vlduahdaue serena e v.ito- guar~adas. as dlstanciUs1 poSo- Se~undo se a!uma, o gen~-:: Assim, 
que a dencla Jundica nactônal terVt:1U n~ Parmba e ~m MI- noSa, Neste momento, d~lxa~ dizer do nOSSO Hfan, .sobr~ ral Goes Monteiro e () sr. MI" paga em 
e estrangeira .vêm fazendo ca- nas Ge~a1~. co~tra ,fi ~eJ eeon- mos o n()S~o comentarlO á ação. co-mo R,lll qUi" W;iel Costa deverão <::star no ções. afóra os 
bedal e admitmdo como a ul~ tra o dlr~lto constttuulo, Em obra do COdlgO dos lnterven- que dele se dissesse: Rio até sabado proxuno, tra· prazos curtos e 
t1ma conquista das otganíza~ seu mamf.:!sto, a -~ de Outu.. tores, cOrno um protesto aEstremeceu a Pntria, viveu zendo a indicação aceita por rações não eo,lneJ;ci.~lizll(f"'S;; 

çôes poHticas. Nunca se deve bro d;; l~O, o presl~ente re· ci~nci~. QU,el aprendida n?s no Trabalho, e não perdeu o gregos e troianost do nome dQ sóbem a 1 

perder de vista, numa verda· volucJOnano e depOIS CheÍe pnmelros dtas de AcademIa, Ideal·. sr. Monlevade. mark.. 


• 
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Em ,1769, O capitão .Da 
.dntonio da Silveira Pin. :~~~:;,~~í~~
to Peixoto, explorando .os liIJDs 
os nossos sertões, che· soa6r.. cemo auxi. 

lia ao salto de Iguuss'IÍ. II.res do .eDslDO 


-Em 1864, éconvoca· Londres, 17 (aereo}-As au· 

da a Guarda Nacional toridad~s do ensino realizaram 

ao serviço ativo por em qUinze escola. do ~ltd. 


O govêrno' imperial dlesex mlere~$hnles ~xpenen-'~"'",!r',!,!"~!':~~

CUlS pedagogtcas sobre o uso ri

declarado a guerra ao de film. sonôros especiais co. 

Paraguall. mo auxiliares do ensino, len· 


Presidia enwo a pro- do chcflado a interess.ant~s 

vincia O dr. Alexandre ,conclusoes sobre a Oh.8.",.__., ..~,...'.~"';.l 
José ROdrigucs Ch.aves, :~~~~cr':;~~t~~C~Od~e 
que, nomeado, a 23 de o inteT<'sse da Cf.onça. 

l.ianeiro, se e'll/possara a Foi veríficado que. o film 
, 26 de abril do mesmo sonóro desenvolve a origina

61l0. ~(~!1t~r~a ccr~~~:~t~e~~~;~~~~ .·.......L, .... 


-Em 1882, pela lei rav.lmenle a sua recptividnde

provincialn. 971, ecrea.. didatico, além de estabelecer 

da a pa~oquia de Bi- om liame muito intimo entre 

guassú, desmembrada os Irabalhos de classe e " oti
da de S. Miguel. víd~de do .mondo exterior. 


-Em 188,.3. iniciam-se a;fi~i~~:~illcd~:me;;l~s n:~a~!~ 

em S. Jose os estlldos TOS no descnvolvímenlo do 

para a construção da intelevlo dos retardados.verifi. 

'estrada de ferro D. Pc- cando·se a '"l'eríoridnde des· 

dro I, mais uma das as- se recurs? sob.re qua!,!uer dos 

piraçiies catarinenses outros ate enlao lenlados . 

.DOTadas, devido á inter

'lJe11(?!io da politica rio o TEMPO 

grandense.


-Em 1891. assume Q São as seguintes as 

comando do 6' distrito previsões para o período 

militar o marechal Ma· alé ás I 9 horas de hoje: 

noel da Gama Coelho TEMI O: lnstavel, com L'~~,~~~i,~;~,:;~',:~~:~';,"~~"~~
d'Eça. barão de Batovy. ehuvas e trovoadas. 

TEMPERATUPA: Em.I. B. dicllnio, 
VENTOS: Variaveis.

A lei orçamentaria de A temperatura 

Minas ma ob,elVada onteIl1 nes· 


P rtIp061a a relençlio de to.\" ta capital foi de 33.8. 

dos Yen<lmen!cs do 


Do serviÍ;.o -_o telegráfico'- de ontem -do Rio parn a Fed(J:
-,--,_-,c-", do P. lt l!iograndense: 

ao regimen legal continüa a empolgar as ro" 
sendo o assunto obrj~ado de todas as palestras •. 

ponto de vista riograndense. brilhantemente cxpendido pc .. 
palavra de João Neves vai, dia a dia, congregando novos 

e poderosos elementos em torno da bandeira constituCÍona. 
lista. . , 

E não ê Só no Rio. O movimento aJastra-se ral~idamen .. 
te, por todo o pai'l, destacando~$e dentre os J~stados nortis.. 

a Baía" com J. J. Séabra á frenle e o Cear,. com a pa
ií;;';.u.,.., fI,'_m .."i~.. '"'m,_ll.".~. a pena magnífica de'Móolo Arrais. 

outro lado a imprensa carit,ca, a de S. Paulo e de 
outras capitais. na qU3si unanimidade, aplaudem, sem reser ... 

':'_'--" -'~-T-, vas, a atitude leal e patriotica do Rio Grande do Sul acudin
do, destemerosQ,. aos anseios da nncionalidade.') 

• 
os esportes, 

Avaí x Hercilio Luz 

Fle:í.nopoli.. hospetla. desde 
os distintos 
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iArteseartistasVida JIJu.l.içipal ! Ilusionista Richmond 

Diskltn de Al1'C)zaI jCO~d:om~~~o~~i~~:~~.. 
PIIlISe do ex In.lerulellle núa realizando no Tea

Chej!ou no dIa, S de dezem- tro de Centro PO'Pular Iurll a C'stn locahd;:-.df! o pre- I ~ • 
leilO de fllumenau_ sr, Anto-ll:,xce entes provas de liu
nio C. Fl~ucircdo. com 11m.. slonismo e perante nu.. 
comiss;:'io para ver se POdialmerosa conco1TDncia.
,'tlllvencer os membros_ do Dia a dia ocelebre ar
I,,!,ltdo hoe"t! " um acordo, tista reafirma a 'sua no- imanhi loi o incendio verllicado nas Lujas Victor,

;:::~"1 ~e c~~~o IOJ!e il~~~';,"n~~jtoriedade com tr,:,balhoSie~petacul'l que atraiu a_ atençãod~ quasi toda 

distrital o sr_ Mar<:elo Mosor, de grande perfelçilo e Cl~ade pelas extraordinarl8B proporçoes que assu
ex intendcnte deposto pela rc- orig,nalidade. mm. . 
volu~'.10, Os ,-"ombros do par-r Nu espetaculo de ante- O fogo te'/e inicio na arvore simbolica de Na- timas 
udo !tlleroI nao cOl1cor~aram, ontem Richmond apre- tal que estava exposta em uma das vitrlnesdaque. Paulo. ~i~()-~ê'-:'~·.jrilleri;r~té~1
:j~~:i~·l pr~!~::c:~ho~ ccl;l~~e~t:~ sentou o numero senss.. Ias loJD:S~ . _ . ~ Corine 
l'erripista. nomeando o sr. clonal amulher serra- • O mcendio fo! vlOlentlsslmo propagando-se ra- valho e 
~i"rcelo ~Ioser intendente di.. !da, que por l'i só basta-: pldamente a qussI todo o quarteirão da rua Gon- des do 
I'ita!. Grande, !~i a alegria do va para consagrar a 8ua çalves Dias. , 
cl~rnento pernplsL" llo,!ve cer- fama. I Em consequenCla quatro casas comerciais n. 
vOJ", loguete., e fo!)ueto~s. !,-I- Aos olhos da asslat 1caram completamente destruida8
~alarras e grttos n nGltc 10" 	 co Cal I .
teira. O ex·intendente c o in- eia, ele executuu a pro- cu a-se que os prejulzos causados pelo rO
tendente nomeado chegaram a Vil, serrando a Miss Ne- go são de cerca de vinte mil contos_ 

panl<,! de subir n~m carrinho ralde ao melo e mostran- De.zenllS de empregados, principalmente senho- prlJa'ICO,es 

de m1lo " de se de,xarem trans- do as duas partes do ritas, ficaram gravemente queimatlos_ 

';:~í:;:crl:~rd~Su::~ltI~:~~~?:: corpo sllparadas e depois O panico paralisou toda 11 vida do perlmetro 

;\Iuito nos admira que tais as une, restabelecendo o urbano.
aIos '''jam praticados por pes- todo. ______._________________ 

soas de alI!' posi\'ão no distri- O numero de transmis
to, conlu,ndtndo-se com bandos sio de pensamento cau- Vida Q-.....=a1 u - 'B I 

<leF~r~~:~::'~OSgralide viMria sou grande ~nsa9.!lo. .~, ~arla ,.eJl 

dos perripistas. Estes são os A _18tenc18 manlfes- - _ / - . . 
b.nefieios que a revolução !OU aempre O seu agra- }I'azem anos hOje (Alo de .J_elro.. mo 

'-em trazendo a Blumenau, do com prolongada salva = COleobDr.ç~oe." dar 

onde o programa revoluciona- de palmas O m"'lno Cala Tavarea, filho peCI.... da«L1JX- "s,,,·,,,,,:.c.1. , ..... 

rio nem nu minimo foi cum- O·' do sr_ dr. MlIeto Tavares: ,JORNA.... -'tl,arUo'i.
prido e nem se lembrou o sr_ sr. general PtolomeuI -a uma, sr.. d_ Ceifa da . _ da .. 

prefeito de fazer sindicaneios de ~.is..BrasU. Interven- Cosia L1.hares, .sposa .do sr_ O velho Manoel Bento era 

nos distritos_ Tivesse o sr_ tor Fê4era1, 8.conipanha- Emàn~el Llnbam; , o _decano do pescadores do 

~;gueiredo feito as si~dican- do do:sr.-dr. Nery Kurtz: -. ~r. Dario Cunha, telegr.. RIO Grande, , _ ,

ClaS e a e13$ dado publlc:dade Chefe de Polieia . ' ClSlo; A SIsudez da sua Ilslonomla 

., certamente teria desistido _i' d ., ..' aast8-1 -a eXIT.a, sra. d_ Judlth Vel- contrastava Com a imensa 

de desprezar a maioria dos ti.. e camorote' o espe-lga Llvram••t., tIIIposa do sr. bo~dade que lhe trazia a sim-

moradores deste distrito_ Con- taculo. tendo mandado Irin... Livramento, palta de todos_ 

'.ideramos o ato do sr, prelo;- cumprimentar o distintO '--"Dor;' 'I!aInto • VIeira: Tinha o rosto pergaminho.

to em pleno tempo revolucio- artistá. ' _ IIl>nhorlnha Jullel. Ramos. do como o couro do IalJaque, 

nario uma vergonhosa afmn!" = O Conde Richmond sobrlnhad. noss.·· colaborador !oslado p~lo sol e cosido pela. '\eirolplanO!l. "(II"U"
r"",......, 

ao governo revolu-clOnano liz '., dr. Oscar Ramos; tntemperels. A perna . direita I~ . 
e a nós que t,mto te- rea a bofe, o,utro espe- -o sr. Pedro Xavier dos perdeua-. no trabalho_ Não 
,mos !rohalhadl' e tanto te- taculo com programa Rei,;' podia mais pescar_ 
mos sofrido por este mesmo completamente 'novo. . -o ío.... Osnl Renato d. A !arraia era agora mane
·ideal revolucionario. Não nos _..: Souza. jada pejos braços morenos, 


· desanimam essas proezas per~ - roliços e vigorosos da sua u· 

ripistas_ rílí!,do ao partido Ii- NOTAS POLICIAIS O !lia de hoje assinala' ruca ~ilha Maria Bel:>- vi,osa 


,.beral, confIante nos nossos Foi preso ontem nas a ra88~em do aniversa-: flor Silvestre -"a pUjança dos 

cheles. temos certeza oficinas do - Iri t· - d' .plena al'A p 	 I seus 17 anos mcompletos_
de que o cacíquismo dos man- Jo~n a- O na a IClO _ o memnQ.l ">Pedro Severino morava 
·dóess de Blumenau se con- tria».desta CapItal 0_ tiPO-IGeDeS. quendo IUhlnho nutra margem dó rio. A 
vencerá que tambem nós le- grafo Jayme, de Olivalra do nosso dlstilíto patrlcio lama enchia de 
mos? _direito de ~entir os Coelbt), lIutor de um rou- I. tenente da Marinha sr. deza, Vàlent~, 
beneftclOs di' r.,'oluçao, _ bo recente na casa Hoe- ~aul de Abreu e Lima maG, por vanas 

FloTtndo Isolam pcke. 	 ' - ~:~at~'::il~:~ e 

Teso......... - 11>_4&"'0 	 Clementino de Brito das margens do 

MaV' uv &teHUI: Uma tarde em que () 

._ Arreçada~o'efetu"da'pela Ma,orAntenorTAU_ A data de hoje assina- cendiava o horizonte c o céu 
SlIb-;).rd'>na de Rendas, até, lois de MesqpJta Ia a passagem do aniver. apresentavalaivossangllineos, 
o dia 	18 do corrente, Porinformacõesparticu- sario natalicio do nosso ponteaguda de Pedro 

00 Estado 51:437$348 lares sabemos ter sino presadt> colega de im- det~~I~~~!1 m~~~~ 'l:: 
Fllndo Escolar 1:304$300 promovidoa major o nos- prensa sr. professor Cle- estava só, Cachimbando. 

80 conterraneo sr_ capi- mentino Fausto Barcelos concertava um mundéo:CIRCO FEIEJE tão Al!tenór TauJols de de B~to, primeiro escri- -Seu Mané Bento Ma lar-li 
Fui vistoriado ontem pe- MesqUlta_ marIO da Alfandega des- de:"'Br,a larde, resmungou o 

la Policia e achado em ta caplta!.. velho, secamente, sem leva0
condições o pavilbão ar- PÉ"LL'II:.'"",,, Jornalista VIgoroso, au- tar os "lhos_ 
m!ldo no largo General JC, ~ tor_ de varios peças tea- -Jií saoe o que me traz a- Vejam!.·Osorio e nQ qual o Circo. Curte-se e concer trrus ~evadl!B á cena com qui, nito é verdade, 
Fekete fará a sua estréal la-se pelles com o maIOr eXlto. ? sr. Clt'· -ii.~~bou-se o pmzo que
boje á noite. , maxma perfeçiio. li .. mentino de Brlto. gO'l'a, lhe marquei. Vamec(: sabe 

O circo tem acomoda- RUA tltl8PiN MIRA N_ 37 i nos_ nossos meioslDtele~- muito heOl que l:omigv nlio 
ções para 1.500 pessoas_ '.....________....;:luaI8 do melhor concel- m~gpae'dro Severlano, 

-	 to, sendo 'mesmo mem
e _ « 'bro de destaque da Aca- s.lrado, bradou _0 velho,


•• M_'" ........... _..~,-~$ a Y. demla Catarineuse de rl~~~,: prefIro Ver morta 


O proprietario da conhecida , Leptrals. al-d d _P~gando de um facão afia

~ · e as suas qu 1 a es dlSSltno qUIs levantar.se a-
de coraçã.o, desfruta o poíado nas muletas, . .. t: !\ S1\ L I B A no· distinto aniversariante Pedro Severino, que trazia "" , . .. .' 1demium largo dcir~JUlo de pe~!~:u-'';';;°c:~ 

, .Ii 	 _ a gos e a mtradores' golpe. Iriamente,Javisa á sua amavel freguesia • ao r~.paitavel publico 
qUe acaba de r.~.ber "m 0010..01 sortimento de "'"Idos 
d. ""rAo: bell.s.",.. trleoUnee, chapéus de p.no e de 
palha ae superior qualidade. cam's8s feitas. etc. que 

. eslá vendendO a preços••em competencla,
Aproveita a ucasiao para eomunicar que foram ~ ~:!~~:e~~~:"ES~: ":n1~ v~~á~~~·:tt::::g.r: r~~I'::" 

um vanaúlSE,imo sortimento d. voUs modernos, ao 
, preço d. 1$600 ° metro, 

, Nao deixem passar e,ta magllifica oporlu~ nidade para fazerem a. oua. compras lll1 

· JOASA LIBANO 
· 

Pá RUA FEL! E SCHMIDT N. 19 
" ~ 
~ •.• G .. $ G "W $ C Y ..". ...,. ..~. 

........ ' . 
 < ..............'.< •." 
..... '. '.' ...• . . , . . 
,:' , , '--"'. - 

'. 
-____ 

Rio, 18 (Republica) A nota emocionante desta tistas .~ 

.' .... . .•..• . ... ' .' . 

--~- '. '. 

. '. 

,lado ",mlll,~:;;:;~~:;iCeO"~~e~fij!(III~~·. 

que, por certo, terão o' leu a velho Manoel Bento, 
portunidade de demons Maria Bela chegava ~aque-
trar.lhe hoje o grande le mstante, D~ rel!lnce' com-
apreço e111 que o tecm proendeu a sltuaÇllo_ Em pé, 

~ _ • no fundo da canúa. curvande· 
VIAJANTES se energicam,mte sohre o 

, 	 mo longo, num grande 

Pianista Newtonina 
Costa RamQs _ 

.. _ AIl0l!lpanhado do seu Chegou o S1'_ Je.y.
E" Jove~llJrmilo Newton, a~a- me Ramos, ex-secretarioIdelDlco ~e engenha.na, da PrefeItura daquele .. 

~ 

chega hOJe, pelo Anna, municipio 
do Rio de Janeiro, a se- • - ' 
nhortohaNewtóninaCos- Antonio Granemann 
ta, filba do dI'. Firmino de Souza -- Está nesta 
COsta, que acaba de con- capital, e nos deu ontem 
cIu!r com grande brilhan- o prazer da sua visita
tism~ na Universidade de o sr. Antonio Granemann 
Muslca daquela capital, de Souza, 'prefeito de 
o curso de piano_ Curitibanos, 

1'!I.""~!!II.'II!IIIII••••••ii.' 

i•••~•• 

<4CASA-DA 

RUA TRAJANO, 12 - FL{)R1~~NOl 

~ 
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Uma ansiosa especta

tiva aguarda o tradicio

nal sorteio de Natal da 


Loteria t'etJeral 
1" _relia 510:.1$ 
Z· » 111l81tS
3. » 5_ 

mais 6.371 premies nURI formidf"E'1 to

tal de 1440 COlltoS. ExtraçãoUBADO 119 


Inteiro 55$000. VigellSimoll ' 3$000. 


A" veada ,'DaS' c:uasloferlcas 

NAO ESQUEÇAM E' A LOTERIA 
DOS POBRES 

N. B. ESTA LOTERIA FOI A QUE 

VENDEU AO CAPlTAO LOYO

LA 50:000$000 NO SORTEIO DE 

SAO JOAO O ANO PASSADO 


HabllUem-se em tempo 

Exame de admlssAo ao 
611111510 

Está aberta a ma
tricula deste Curso. 
que funcionará de 4 
de janeiro á vespe
ra dos examell no 
fim de fevereiro. 

InformaÇÜes rabals á 
rua FELIPE SCllM/DT 

11.11.9, nas 
Terças, QuintaseSabados 
das!) ás 12 e das 15 ás 

IH horas. 

Florianopolis, 18·12. 
9:iI. 

Ouro sobre o1\3ul éaL~t~ria ~o Esta~o ~~ Sa~ta Catari~a 
A MAIS ACREDITADA E A Q()E MAIS VENDE EM TODO.O BRASIL. Cómribue para o Estado no minimo com .. 

1208 contos anuais.
6'.." 


Extrações CID. Dczc:anbro ~ Extrações ás Quartas-feiras 


QUARTA-FEIRA 16 100:000$000 por 15$000) . ~ t;117 Ul'l0S ae eris/ol 1770vidoS O ele/rie/doae 

QUARTA-FEIRA 23 200:000$000 por 30$000 \' Inclusit'e aelio.;!!\' D~stl:'l·bue 75°B em J)reml~O.:!.

QUARTA-fEIRA 30 100:000$000 por 15$000 U I I lo .;:> 

Jlala/- Um ex~len~i~o ~Iano-200contos por aOI 
Di.t..ibue 2300 ppemios • Ext...qAo dia 23 

Quãr:ta-feIra 1.00 con:tos por 16$000 
N. B. A Lotaria do Estado da Sa.llla Catarina éUlRa fonte da rlquaza pa,.. o pulaUco e de Irenaficiaa 
par. o E.t.do 


Concesscionaios: Ci.... lDfegrldade Fluminense - S'EDE EM NllEROI E FILIAL EM noRIA'-IOPOLIS A Rua Conselheiro Mafra o' 9 
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SAlDO PARA O DIA19 DEZEMBRO 

SALDOS para o dia 19 de Dezembro de 1931 • 
Ma.~ 

De D4>po8IkiII 24:2975612 
Do lJoateplo làldo anterior 11:588$835 

lI...,;t. d. hQle 740$750 

C.otr!l:iulÇI.> arrecada· 

da pela exaloria de 

lIbfra e reeolblda co· 
mo ..Recebimentos a 
Classificar' 25.1$750 DIA 22 DE 

12:õ83$33ã BRO 
Dcspes~ de boje 1:855$,';:19 10:727$196 .,.. L 

Do Estado 455:87')$930 490:905S338 I eTfa-Jeua.',a.c._ ar..u ------ Hieiene-Diretorias de 

Do Estado 6.414:3511100 Terra. • Obra, Publicas'Ique . . 

De Depositos· 1S4:C);2$100 Impetona de Estradas de' ...m como' .. 

DoM••tepio 100:000$000 6.668:403$200 Rodagem e Secretaria da Dit. <10 .r. 


- A bl meli. desta praça,

tOTAL RS. 7.159:308$538 ..em êa. cancelar" regilltrode 

LUto SoM/ni Luiz.Melo Euelydea Oentil DiA 23 DE DEZEM- ma. Cancde«.Dltodos 
Tesou. Visto fincar. do Contrôle BRO 1sé Salem Fi.lJlo..d..ta praça. 

i pedindo para registrar sua firma. 

PREFEITURA DE FLORIA.OrOUS Quarta.felra I~~:v;~:;a"i~ t~:'~~~::~ 
Movimento da Tesouraria DO dia 18 Escola Normal - G,upoa para registrar a~uafttma·l.dem.

Dito de Eugenw Augusto Ne·Ide dezembro de :193:1 Efa lares· Chefatura de Po- "8a pedindo para
licia - Gabinete de Menti. li,m. de li.. 


RECEBIMENTOS ficação. Pen~tenciaria - Pos- ~~~loem 

'Saldo do dia 17 (em caixa)_os
PredIAl U:b.mo lo Zootecmco - EstaçãO"Indios. para 

Agronomica e Subvenções ma. Idem. ~II.
T.". de q.UaÇlO .,. . maral Faria, da praça
Tua de expedieate e aUXttos. ' .....•'!I... pedlod<f par a registrar .
.Emo1amenl1.lS ; sua firm.: Idem. Dito d. Satu)" Os lomecodore•• CUj" 


Tua unharia DIA 24 DE DEZEM- Inino Sub/i! de Oliveira. de tas ÍJrem acOitas serM 

.Malta por m61"a de pipmentos 

Indios. pedindO par. registrar & assInar umERa : a sua firma. Idem. Dito de Si· Estado 
Inaco Joao Kalàfatas, estaI!&

Pagi:UDeníos Quinta-feira Itecido nesta praç., pedindo 'pa' q.e 
UDnhmn~ F. ,l,vil., DOIa de 1·J.-12 

Eugenio L.b:: Belrlo. i4em 3-12 Professores • ApOlenta-, raJ:5:~:IS'hS::e~~:a~ ::a~:;::

Eduardo Hotn. fat.ura 3O-~1l
Ou"" H_k S. A. Id... 3<).·11 doshe procuradores. 10 sr. Preside.l" doclarou encer-
Otadlio fmuoni, bota 16..~12 --------- rad!L a .sesSãtt. 
Frudseo P. OoaIart, COmlsslo de l00to da arre~ 

ea4açIo de impostos Dl Trindade 17.0c0 Dlreforia de Terra. Colo-' Secretaria da Junta Comer-
Folha da Limpesà Pl!bllea • A "'l .cial do ESlado. em 17-12-·931. 

miJ5 2:21à$OOO nisação e gricu lUTa I 
935$COO 
9~4SOl1lJ Edilal /l. /3

1::331$1100 
25;036$l28 1--------___ coneJit~~~~ ::rn::a~~~~~~ COq~~

Tendo a Brasil Developmelltl tenham SUas f;rma.'i devhlameníe 
32:617::;928 And CQlonisatiQn Company registradas na Junta CumerciaI.fir-. Força PuLII'Ca 

q,~~k~O TOTAL· ESTA' ,'SSI~5~,m:HfSENTADO mado em 6 de abril de 1929. 11 ou que ".resemem documentos 
No lJ&nço do BrasU 5o:ooo~oO() Ê~ta~~~t~~iO~~r~~ lees~~~p~f ~. • . comprobatorios de idoneidade, 

Rs. 75.;)36$128 misso. de: ACúrdo com a lei n. Concurrencza Adnnnzs_ t O Gov(~rno reserva-se o !hrei-
PreftUars de F1odanolVllls, 18 de: dc:mnbtQ de 1931· I.OaS, de 4 de lIutubro de 1928, I t t'· o d~ recusar todas {?os pr{jpostas 

r- n~ qual o Estado concedeu por I ra 'tva casu De!thuma saUs uça aos mte~ 
Lec::~tg~I~'6:tiedeiTOJHEfE DA SEC~~gTDo1?ll~g~TAWftt'bADE espaço de S anos redu~ão no tC)~i:e~~~~i:d'Óbras PubHcas, 

Propaganda :~~~aT~~~~od~!~fl~~:~,!~rrl~~~: I E D I T A L 11 de Dezembru de 19;1, 
fforç P bll ante as comliçvs estabelecidas I T Arthm [.CJ11 fS

naturista p:.qaú~ria ca na cilada lei e não lendo a ditai De ordem do Snr. en. C:onlador 

O Ilfol."or normolisla es' ;\vI~m Companhi•. ate a presente dat •• · Coronel Heitor Lcpes


l)(lIlhol HílhilT Jos(' Rourc cumpr;do o que estabelece o 11 •. C *_1.._ "d d C 

~abaté no prOJimlU doti1tngo, E d" " XI dI) art 2 da mesma lei e' amlnHél, presl ente o • 

!~ia 20; ~·IS. 15 hor.. o h!r~1 no tDj~mqU: ~!~:roe~~~d~~SUbJrg~: nem l)rO;a~~. () .eumpl'im~ntoiA.t faço saber a todos. os 

lealTO Altar~ de Cana1h?1 chemando eon rrenles das demais d'SI·os,ções. eSIIPu'l o presente possa mIe.
que 

ndo.~e n esle lf ma O Aalu- D€C mento de ge~e~ 11t::lo presente etllwl a. apfi!8ent3r 1ressar. que fica prorrogado 

riS1110 Integral fa.progredir para o ano de 1~'>2 ~m~n o~'d!"llro do prazo dese55efita «(jj)'para 00 dia. 2 e 4 respe. 


umacontNcnrw publica tf.·f('n' 1"01 j CO ladas, fica a mesma lJltlmadu, 

eis l1açÓes. e'" ec ara IdIas, a contlJ.f desta data, o • .I .
<I sumariO' contem o~ se- ;ãoa~:i~rJ~~e8::dO:iS q~~ g:~, qne lhe fur de interesse ou de Icttvament~ de .]anelfO do 


bJ'Ulntes pont?~: «.t\gr~d~clmen- express~s no R J P i I defesa. ano prOXlmo VllldoUfO, o ••....•... -,,,c',:':;:' .···.: .. ;:,C;C 

tos f'!.s autondades, ~i impren-, .. ., egu ~men o liI E para que cn(>gue ao coobe- . d" 
sa e ao povo culto desta Ca~ i g.ue se refere o artIgo 1. do cimento d.o inámado ou de quem cumpnmento as eXlgenclas 

lliwl. As relaço.e. intel.:duais I !e~r:t~g~:fe';l'l ~9,1o.291. de inler"".ar pos ••• la!rel. de oro dos editais que estão sen° 

entre os Estados de Santa Cu' Q o e '. • • dem do e1mo. sr. or. Sectetarlo d bl' d .1 ~;;·:,"";;;d,l;;;·:;,;nt".;;:·';xt,,ma.do ",,:
tarina e () Pnram',. A futura '7 duaBeJ, em FlolJa.nopobs, dtEstado dos Negocios da Fa" O pU lca GS paTS a apre 

Escola de Nawrismo Integral.' e ezembro de 1931. ,enda, Viação Obras, Public.. e sentação de·,requerimentos e 

Mens sano in corpore sano. . Agricultura, o presente edital de ·"'"d~·· f . 

O ensamenlo e a palavra. A Anto'Mo de LaTa RIbas. in!lma~ que. vai Ser publicado pfOptlstas e. orneClm~nt? 

Iin:;".gem falada, expressão p~l. Impr.ensa oficial desta. ca: de gcneros. artigo. e ~edl' 

ôa ""lÍde ou d~ doença. ,'" rc· 1. Tto. A!m. Pagador. p,lal. e afixado na stlde do 5 camentos' de \111() habituaI. 

!órma or!ograhca.O lonelJSffiO. dlstrit<> de terras, bem ColllO 

G pentagrama e J. J. RouBse· nos edifícios da. Prefellllr'8 Qualtel em 

ou. A regularidade e a melo- A l;lerra do 1>lar. O lerro mago MunlelPals de Cru..iro e Ohapá- eilll8 de 

dia nos idiomas. Uma hngll. neUco. ;\s forço. .sublls. O c6. 193'1' ,

universal Ftoríanopoljs e a peIXe, o gado} as aves e a Ja- Diretoria d& Tetl'alt Colonisa.. ., 

musica. Ó gmnito. Coisas !lue vouro. Os fer,!,enl~)s. A erva ~ao • Agr!eultura,,·." de dezem· . 

fazem rir. Democrito e H,~o- male e . os .pmbelT,!s. O logo bro t:!e 1931. Antonio de LaTa 

erates. Os agentes naturais. e as .v.t.mmos. H!storm do Caetano Deeke I' T - Im 'f do 

.A verdadeira riqueza.Goethe. NOlurtsmo. Diretor en. A ODrI.. • 
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AguárdelD. ! BREVÊ..! ..... ...•. < ...... ..<"<. 
Luzes da. Cidade AnJos dOIDf4ei"Do 

I,;m. "colouo da .,H.TE., A.RTlSTS. O··-....«auceuo 

com CHARLES CHAPLIN (Carlltos) com Ben Lyon - 'James HaU=:jean Harlow 

EJnpreza Clne - Teatral L'da 

Aparelbos MOVIETONE 
e VITAFONE, funclonan· 
do perfeitamente bem. 

AJnanhã Sessão elegante Alna:n.hã 

A DAlll,OB .RI 
Um filme lie raro luxo, de grande dramaticidade, de admiravel desempenbo, Intei. 

ralllente falado em PORTU6VEZ Ilúm 

r,' COI'/na Freire. Raul Carvalho, Alexandre Azevedo e Antonio Sacramento 

nomes que são motivo dE. legitimo orgulho para o Teatro portuguez 

Amanhã Grandiosa matinée Amanhã 

- 2 (t, -4 ,f.,OZQ.:) 

COM O MIMOSO FILM DA UNITED ARTISTS 

Noite de Idilió 
Intetpretes: Lilían Gish. Conrado Ntgel e Rllc:I"La ~oque 
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o CINEMA ansiosamente ~sperado 

• _..augoração • 
Pllblica 

-Teltra "Centro PopuJa.,r"<-.tC<INSEI.HO
• _....-. ,'- _01.,..-...... 1 .. _I........ _ ....poI!o EDITAL 


.1C<mc,urr,encia Administrativa 
ltD.JE = 5a1Nlde, 19 de dezemllro GRANDIOSA SESSÃO 

A'. 8 112 horas - VIU lorlnldavel progran>.A • 

Um espetaE::ulo 

completo,corn nu

meros de sensa

ção pelo 

COIDt RICHMOND 

Novos e sensaeionais nume· 
ros dos consagrados artista., 

CONDE RlCIIMOND 
E 

NI55 NEIlAID 
Sensação! •Luxo! Ade! 

ILUSIONISMO SEM RIVAL• 
Preços 3$000 e 25000 

Cllpubia Tração, luz e Força
de Florianopulis 

Para concertos e instalações- Os pedido 
devem ser leitos no Escritono (Secção de Re
clamações), á Praça Quinze de Novem'>ro, 19 

. (sobrado), até às 11 hora5, 
Para falta de luz á noite-Os pedidos de· 

. ·vem ser leitos pelo telefone n. 11/3, ou mi 
. parte terrea do edifício da Companhia. local 
allSlnalado por uma tampada eletríca, até 
às 21 horas. 

l{eclamaçOes urgentes, depois das 21 horas 
deverão ser feitas pelo telefone nOl 1218, (re
sidencla .do sr. Caseaes). 

A C.ompanhla possue um grande sorUm.nto de 
làmpadas de varias intens.dades e voltagens 
para atender aos consumidores dos distritos 
·e zonas onde ha linhas de distribuição, com 

oltagens diferentes 

(4. trimestre) 
D. ordem do sr. DI"tor do 

Tesouro do Estado, manda o sr. 
sub"diretor de keniaa fazer pU" 
blico q,ue, durmle o corrente 
mês de dezembw se proced e 
esco .ec~ao a e,'br ança das 1lI. 
xas d·aguas e d1esgoto, relativas 
ao quartu trimestre do corrente 
exerelelo. 

O. coletados que nao salillf.. 
.orem ..os pagamentos A. pra. 
00 acimo, ~od.rao ra.e·los fiOS 
meses de Janolro e lfevel'lllro, 

or<1em do sr. Tenen:e Co~ 
Héitor Lopes Caminha, pre .. 

do C. A. ,1~sla eorpora
publico, q ~. a partir 

até fi dia .:!O do ('.orren~ 
recebidoS !la pagado
Força. l'equ)riment1lfj 

para tórnecimen..11 

de consu.mo habi .. 
o exercicÍQ de 

mareaUH () ftia. 21 
m;:!l', ás lA horas, 

a 110erlUra das l'fopO$tas 
dOSres!lctiv(Js '~Ln"::Urren.. 

Cirurgião-deJúlsta 
RUA DEODORO N. 26 

Borari~ das 8 á. 12 
e das 2 às 6 horas. 
Sa

bbado., somente 
até ã. 12. 

d~'~~;:,::e~:;'I~Bl •• multas IrabaUJos garan-
Findo OS prazos oItados, serAo tidOS O'llhete I. 12.831 sb~r: naCiPríano Antonio Ri-

extraidas as certidOes para al~:-_--::~~____':II <> u 


devido egbr ••"" e.ecutiva, ,- p . d I ·_l' 5537 C.tldldad.C.ncelçao. Lag... 

Sub-diretoria de Rendas do reei" e ellna em tóros r I FI'~' '18d. d b d 1931

Tesouro do Estado em 2 de de- Mandaremo&á SIIa residellcia' . or.... vi:.. ...m ro. o. Í>r.p.ietarioo 
oombro de 1931. . ·E' .ó pedir a jodti P. O. Corvolho C,."".. te CI4. 

Hildebrcndo Barreto Sim6e& &Cra l.tda. Fitell d. aoverAo feder.l 

o maiore mais arxeditado dub de 
Filial de Aorianopolis, rua Visconde 

n.13 
RnuIt.d•• 170 ..11111, .....z.......... ti. !I•....,. 

d. '111 
CADERNETÁ N. 5536 

Premio no valor de Rs. 5:00.0500Q 
Foi premiada no valor d. cinco contOfl d. réis (5000SCOO) 

.a caderneta u· 5536, pertencente a Pe-drll Turlbulo Claudiuo 
residente em Barretros 

Prllllli.. RI vaiar. 3.,.
9J78-AmeUa DarniA.o, Crescluma 

11882 Margarida Sou••, lIoj.; 
6:193-Libanía Cruz, FtorianOl)i'lIiS 
4897 -JOIO Moreir. Car~, Lagun. 
0411-J_ José Alves-Orleans 
7025-Ana • M..'a-Uaj.i 

11528-Be,nardo Francisco M ..~ado. Curitibanos 
3794-Lidla Dutra, Sambaqui ' 
6507-Lauro Gome. Soares, Floria.opoll. 
9'.!46-Romilt> Martins, Coqueiro.

Pfllllio. QO v..... do 111$... 
972Z- Major 

11872 Pequen" 
4738 e Irnlnos. Raton.. 

7351-5ilvorlo Ma.oel da Sil • ., Rio do Melo 

9859-Maximl.no Jo•• Perei,., n.jai 


12409-vandick Tertulian. da Silva, tt.jai 
1156Z- AoS.sro Jeremias d. Oll,elra, I'poli'
M09-IUou Lins, Fpolis 
6423-Jooneslo Coelho Plr••, S&o José 
5675-Atanagtldo Neves, PpoJis 

........ do ' ....m. por ,1.0...rllio. 

3196 lo,Jaguaruna 

il691- pollli

2704 

8269
1451
9620
01í!9

11801-Jos,; Salu'triano de Oliveira, Painel 
4.70-W.lda SII••lra de Sou.a, F'polis 
1166 - Luiz Roseno d. S,lva, FpJIIs 

BI!.RETE DA LOTBRIA DO IlSTAOO PA~A O NUA!. 

3. Escritt:trario TI...ho_ }.940 l..'____~-~---------.---....:. 

• 

I 
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====Movimento 

Piquete lTAGIBA' a.bl';! 

~1aj.1
ll&O FraDelseo Imblluba 


l'ar·1IIfIUÀ 
 Rio tirande 
Antonln. 

Sul.s !'el..... 
S... SebastI&o 

Blo de J ..eíJO 
Vitoria Porto Alegre 

lI~eo. 
Bahia Aracajú e Penedo 

# PaqmelTAPACY SlbU,24 do corrente par., paq••te lTAPACY ••h1ri.. 22 dO corrente 
,ara:.. llljúJ: Imbltaba 


Paranquá 

Antonln. 


S...IO$
_ SehastIJo 

RI. de Janeiro 

l'RE"'t: DE CARGUEIRO FRETE'DE CARGUEIRO 

Jtocd>e......... ___d.. até. ,_a. oobida dot paqueleo.


AVISO: A......... _ .... a. dia ...Lida dot -'''. á.itIa d. lllcotodo do ...ciooa. 
A "".ogo. ti- ,...... demá ••r ulr..ue _ Annau•• da Compaahia... _,d.. 

:';""'" ~'!'Itlel. 01U,.,17 h.... para Nr ••adu';'!. 8.01-..- paro óordo 

IIÇ ..pec-.PARA MAIS lNFOlllfA ÇOES. COJl: O AGENTE 

J. Santos 6atàoso 
Rua Comelheiro Malra-33 leL I25ú··End. 

Empresa N. de Navegação 
. TRANSPORTE RAl'IDO D~ ASSAG ElROS E DE CARGAS COM.OS PAQUETES 

, CARL HOEPCKE, AN NA e MAX 
"$4HIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE. 
.•,. FLORIANOPOUS . 

Llnlla FIOLlS.-RIO DE JANEIRO ILlnha FPOLIS-PARANAGUA'/ Linha . 
6<01••00 por llajahy, S. Froncisco e I escala.do ~or Jtaiahy e FLORIANOPOLlS 

Santos. São raneiseo. LAOUNA 

Paquete -CARL BOEl'CKE. dia I' 

I 
Paquete -MAX. Paquefe "MAX" 

Paque'" -ANNA. dia 8 
Psq.ele -CARi. HOEPCKE· dia 16 dla.6e20 dia. 2. 12, 17 e 27 
Paquete -ANNA. dI> 2S 

Sahidas ã. 7 hora. da manhã Sabidas ãs 2'2 horas S ahlda .... '.:/1 horas. 

A VI:!O T "do O movimento de passagelJos e cargas é leito pelo bapÍthe Rila Maria 
PASSACENS: En. vhta da Il'snde plOcura de acccmmodações em nossos VapOrel 
cemmuniclrr os aos sr.. inlcle •• aoos que só assumiremos compromÍS>o com commodo 
dos refervlldo.. até 110 meiJ' dia da salUda d", noSSO$ vapores. 
EMBARQUE: Pp'a facilidade do serviço só daremos ordem de embarque ao 
meio dia da lalUd. oos IlOSS.,S vapores-passagens. freies, ordem de embarque e de
mais jllforma~6eS, COl.l os preprietarj", 

Carlos Hoe'Pcke S. A
• -

1rIE~[E[PLUNa~JEN 
Receptores - alto-fallantes - apparelbus combinallos 

011 PRESE~1E .eARA ~A1AL 
Stoclt permanente de apparelhos, valvulas e material para antellnas 

- Representantes exclusivos 

C!arlos !(oepcke SI.71- Florianopolis 
f11lAES em: Blumenan-São Fl'ancls«:o-Laguna e Lages 

"ri 

João Pinto, 34
..:~tH.~~ 

DEIEGAtIA FISCAl 
EDITAL N. 8 1.548 

E' numero do no
De ordem do sr. Delegado vo telefone do escri

f iscal do Tesouro Nacional torio do dr. 
neste Estado. faço pu::'líco, Pédro de Hõura 
mais uma vez, pal'll Gonhe ferro
d mente de quem Interessar 
pos.a, que pe~o sr. Guilher- ADVOGADO 
me Weber, reSIdente em 118· Rua Trajano.lo 
ja í, em petição datada de 30 ~a:z:r:lC[:a::a:D:I""':r:lC[lCtI~ I 
de março de ano p. passa- \lI: 
rlo, foi requerida per alor~; Penltenc;laria da «Pedra 
me~to perpetuo uma area ae Grande» 
Ierreno de mdrinha, no lo- EDITAL 
gar Praia. do mu"ici p;o de 
Carnboriú, medindo 1161,6 CONCURRENa~ PUBLICA 
metros quadradt'. cem iren
te ao mar, onde mede 35,30 D. ordem do sr. dr. Diretor 
metros; faz fundos em 1erras, ~:torrz~~~en~~~~a'se~:~~~~ie':i~ 
do requerente. :xtremanclo a Interior e Justi(a, torno ~úbl!
N W cc m marmhas ocupa- co que, a partir do di. de hoie 
das por Herwann Prsshold: até o dia 2B do entl'enh.", esta~ 
a S E. com terras rt.quen- dtu abertas as inscJÍ~Oes llura 
das per Victor I(lein. li. co· os cOM~~r.nt.s que se 'luei· 

Imo tivessem etnj1ido parecer rhm ha'Ldtlar \in fl.Jme~mH.'etQ aI: 

ifavotaveIos dt parté: ~entos ~:~~!I.~ ápr~~~~m{~e~~~:;~~~~ du· 
de que tratam és aflOg0S 3. 1932. ' 
e 4. do Decreto n, ,(.105. 0' Inter.ssados podelão <1i, i 
de 22 de revereiro de t 868. ri,glr.s~ ao Almt,x:tlibC'{)_ da pe-II Impugnação alguma vai ",terclarJ•• "os l-I ,é, I' hOlc., 

i sem. t' ã' ~. todos 0$ dias ntels, ondo lhes 
ser defenda li sua pc IÇ ~,_I SetAO 1'ro$t.OO$ todus os esela' 

j dentro do prezo de tnnta re,jmeDlus I',eeisos. 
dias, a contar desta dala, não Fic. designado o dia 2U dr 
ôr apresentado protesto ou corrente li. 16 hums, :mpleterl.!I I a ão que embarace a vrtmeute. para ,belt"" da. pro'

I
rec am ç did não sen postas dOI coocnrreot\s aoterl. 

concessão re a t-. - otmente, insclito$. 

do t~mada em conSideração Penilenci •• la da PedIa Gran

a reclamação qu~ IOr apre- de em floriano.di', Ui de de· 

sentada depoiS de. deCOrrido .embro de 1931. Oscar Amon 

O prazo neste estipulado. ll1ll•••,II. 


Para que não se alegue . 

!gnoranci8, publlca..se o pre- . 

sente edital, durante trinla Florfanepol.s, em 7 de de,vezes consecutivas, como es- sembro de 1931 •. 
labelece li lei, O :I. escrlturano 

Contadoria da D.legacla, Luperclo J.I 
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'REPUBLlCA Babado 19 Dezembro de 1931 

Loteria do Estado de Sergipe" 

CC>%10~&&:iQln.a.rl.c::H!15 •• Angelo •• La Poria a Cia. 

Firma Commercial estabelecida em FLORIANOPOUS de ae- A's quintas-feiras EXTRACÇOES 
cerdo com o contrado regístra'do na Junta Commercial de Santa Ca- " 

narina. fob o regi.tronumero 346 de 24 de Abril de 1924. Premio maior 500:080$ 

080. de 15de Janeiro de '93 I e certídao IOb n. 2.100 de 16 de 


Fevereiro de 1931 da i.'lStall~çâo de uma filial na C-idade de Araca
 Extracçã:o 24 de dezembro de 1931já, Capital do Estado de Sergipe. 


:;-::.:; . :J?'LA::N'O ::..:::. 

18.000 bilhete' " 7"$000 o. bllhet•• t ..az.m I..p....... I........ d. 

I.>.. menos 2!,. l)Qr conto 


Santa Catharína7S por cento em l)remitls 

PREMIOS 
1 premio. de _ •• lIIa.ca .oh.~.e ...i ......... na '6...... 

1 d. lei e pe..tenoe • fi...... IIBIII.1J rtlTA l eM.1 ,
I ••sillll 00l1li0 •• p.I••••• 
:1 ~:OOO$ 


l) "n 2:0'10$ " 

21 I:olllt 21:000s À Rainha das Loterias 

740 .. " 140$ 103:600$l~ ~= ~= \ exln:icçóes em firacaj4 cf Rlla J... P__-., 12a 121',0 premo j! U Ã dos 1 primeiros premiou Iq 176:400$ m-premi.. •• total de . Bs. 9.'!i:õiiüi 
o••11_ ... III.~.........1." .. 71000 ~Gndereço telegraphico da motriz 11 filial --- LOTERIA 


H. vendo repellça. nos 2 ultimo. algaritmos d. qlllllquer dos sele primeiro. premiOl 
passarlo aos numeros Immedlalanlente luperlores• N. B. Esta Loteria Dlo é filial da Loteria do Estádo de Santa Cathariaa 

I .. t!orsini ~ jrm«;1I1 [li 1 O I 10 fP [ I f J/I I I:'""...,;tida de econ.mia 1'. .. alo deve tuer 
su.. compras sem prime"" visitar a : ...posiçIo, 1IlICON'iTRUCTORBS SlCOAo DI lIACItIItAt 

...Jecta. • ........\4. , Casa Miscellanea
FLÓRlANOPoLlS 
Con.trucções civis e hydraullc'lS I FIUAI!S EM, BwMI!NAII, ·SAOI'llANQlICO. LAGUNA A' RIJA J04.0 PINTO N. 23 e 2S(~ 

te ao Thesouro do Estado' 
Onde podem dquidr, por praços Inlerlo,.. qlleEsa'lltl!'il- poq'. 4(eMllio "cUZ I <iaalqu.r outra ·patte. todas'os arIIgds 'a ·~aarIIIIItIH 


(LADO DO CONíINENTE) LOCOMOVErs el..trieidade. ta8lJ como: Lampa,du de toda.~,'. .qú.. 

::1 •••••• It........... . !Idades, fogareiros. flll'rOll de .ngoll.... Ibat-joun,::,etc. 


artigos para Radlum; IrIIgo para -iptIItio;... para
CAixa POSTa... 87 rnaCllmas de eIItrever: artigo. de 'l';llr04<!e _ as 

classes. com.: vasos, ftucltlras, farlnãO/ral, ..........
êno. 'Celegraphico Corsfnl ras. us"earei"". brinquedos grande varfedade. .","", 

marias, bijoultrlas, artigos de a/umlaiu":d. tolIaSU 

quaUda<leo e mais uma inlinidade de artigo. proPdoafLORIANOPOLlS 
para: pre••ntes que s ..l" dllfl..l In.umerar. 

COMPRAR NA 

Casa MilClllâRII 
redu.da em proveito proprio, porque o lemma 

"Adega "Pezzi" desta e1.sa é venll~r barato Jara veader muito. 
Dl:. ETTORE PEZZI -- CAXIAS Vieira &: Linhare. Ld•• 

EtUiIIol..l...nlt ....1001. "'_IIio.m 1I do OlIl1Ib"''' 1911 

Fabricante doS Afamados vinhos .. Perdigueiro· e Bar. 


bero, brancu tipo Reno e Ora.spa 

Engarrafamento esllner....do 

PRODUTOS DF. POliA ICTi\.ARTlGOSELECIONADO 
.......1...0 COM med.lh... d. Ouroo n.. expoaivõ•• 


tio C..........lo .m C••ta., Porto Alearl! li na 

Internaclo...1 d. Antuerpia (Be'lic.) 


PREFERIR SEMf'~E ESTAS MARCAS 

E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 


Represemamepara s. C ....tarlna 
::;MOTOI!ES ...""i.XfL ~!O MÁRCA l·orro·.lGUSTAVO Dl COSTA PEREIRA 

Rua Tiradentes n. 12 ~:tMOTORES ELECTRlCO~ c.A". 

FlorlanopoliS 
lIaclIl... p.......~... 


".., ""'" IInblm ..... a _ para ",.Ilal'..--J-

IIl\tr'-l ,,,"tr__ 
OI... 1._rIII_ ".AlltI,y~(MMSSI FAllOA DE llRIRJEIRAIC 8. COr"I.... trUI"'lllÜ 111 QUf& • 111.,.. .r.......~'"'liMt ttt. 


AVISO AOS SEUS DEVEDORES 101'1110 di ... di: ___ ,......... ti... 


Mooblnarl•• IIrllll.., OI......r.........._Ir.., ~l\td.I...' 
Tendo adquirido. em arrematação. a maior 

palte do acervo da massa falida de Laranjeira IIlcbln.. ,Ira IIIn"lol., ..,. • unI. 


& Cia.. tal como mercadorias. moveis. utensi· ......................................... -_.............._...._............__......... 

Iios e dividas. conforme alvará do M. Juiz da : a ..................r........t.p..kJII...... 

Ia. vara da Capital. convido todos os devedo ".....~~ ......tI..... 


res deata firma, conforme duplicatas em meu 

Po<!p.r. a virem resgatar OI !eU< respectivos ti· 

tulos com urgenda. sob pena d e serem os mer.
 é S~T!..I Precila de leuM em mos entregues.á cobtança judicial. porem é llóboa tóros? •

Fpolis, 27 de Novembro de 19j I. que a estrangeira Mand.relllOl á lUamais barata 5"%. reaidencia.Seja patriota I 
não seja ladrão !de seu E' IÔ pedir • SmiluFerls BOabaid 

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 51. bOis? LIda. & Ca.iRI':PRE!;í'.N·rANTE NESTe ESTADO T.,."h... 1.4'0 , 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I _FlOlllAl<OPOLlô~V~ 
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