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o p~pç~4a._fJ:'~!!..1 Cartas da Su.êeiaAs siRdicaRcias RoCatete 
te unlca Uma cidade moderna lia regUlo polar 

AS revelilÇõe8dnarqnlvo do sr. , . (Do .<Estado do RIo Grande») 
,\ fr(>tltc unic;, riog'mnden- Ide o inicio muita c inle~ WasJüngtoD Lnls 

se teVf! papel deci3ivo no dcs- rcace~~ 

~'ncande<lmelito da campanha , .. 

lioeraL O sr. G~tuii(} \"argas tudl:?s, deSIl~rtando .am~u;úes 

sú ttceitou H candidatura que ma~Jgf!a~•. cflando nvahdndês 

lhe rúra ~)ferecida por ~linas preludlclUSS e. enl su~a;: .lan- _ 

após ter recelJido segurança e çaRdo n semente ~la Slzanm nO 11 '"Ohllnes. 

apoio do Partido Libertudl>r: ,:asto campo ..r1Ggrand~n~. . O . trnb~Iho (ta

Assi·n semo forte bloco aquI l'oranl, fi pnnClpto. os re~lCIO* smdlc!JnclHs 

rorm~d(l" o presidente do H:í!l n~rios, mediante promessas em mais d~ . . 

ürande não teria ~ido candl- feitas contempora!leam~nte a ~rafud.tls; dlVldllldt?"se ~m. va~ 

dato e. afastado o seu nome cada um dos partidos flogmn~ fiOS cUI·HtuIQs, assim talllutaR Fernandes e Gabriel 

deste,. dificit teria sido encon- dense'i procurando separa~l()s. dOs~., _ , , des, trahaJhou no 

tror no momento oulro que la{\ç~ndo um contra o ():Ut~o. I-VlOlaçao. do sigilo da v'olumoso arquiv<t 

reunisse tantas condíçl;es para SilO, agora, certos reVQIUcl()- correspondencI3 postal, teJe~ do Catete 

o bom exito da campanha ti~ narios. que. v~.ndo na unida,de g:rafica e teler()ni~a; . te~do 

oonll. Mas não somente, a lu- atual do ~o Grande o !l'~tor 11 - .1nter\"ençHfJ {hr~ta do 

ta eleitoral teve influenCia d~ oustaculo us suas ambl~es, ex~prestdente ~a I{euubhca na co:meça\'am 

cisiva na frente unica riogran· retomaram a mesm~ tattca~ sucessão l)resldenc1~1 de 1~O, 

-dense. A revolução por tantas pintando aos republlcano.s.o antes, durante e apos o pleito 

hesitaçües denunciou, antes de perigo que para seu dommlO e na apurm;ão das mesmas 

irrompcr,.que teria si~o impos~ represf?nta o atual regim~n de eleições fúra tlg Congr!!5s.o; 

sivel sem a solida ahança dos franqUias, e fazendo avultar II1-Nomençnes. demlssoes 


.dois partidos gauchos. e ~9r aoS olhos t1;os libertadores a tran~lereneias d~ fun~ionarios 

>um conjunto de circunstan("u~s f~lta de equldiElde com que ~êm llubbcos feJ!!,f<lIS, relt~s por 

"" Rio Grande teria d. serVIr SIdo tratados pelos republtca- ordens verbaIs, lelelontrAs e 


.de base ás operaçt~. nos. escritas dQ ex.presidente~ para 

Di\~didos os dois partidos, N- d' . I t m~ fins eleitorais: 


tômar·se~ia muito J2recarÍ<~ tal rJ!0 ~~~~i::'°t~e~:ec~em IV-Intervenção na poliUca ~~~í:';\a~~~~t~~e~~::~~ss;~re:.,base se de todo nao se ~nu· pa as ,15 I dos'·Estados;
tilis~sse. encontrado apOlO em a gun~ V-Alicíamento de Ímpren-


A campanha liberal e a VI· ~to~\l~~ ~r!~:i;~lã~ :::=.. a cOQperação do ex
toria da revolução devem-se c~r •que c uma transformação de S. paUIO·~l:d:r·'I:J::U,~-1 ~;:;; !~~1;~!;::::~~~a;:I
em wande parte aO leal eo_ tão profunda, como a que se 

tendlmento em 1'08 ~ora esta está operando no Rio Grande. _ 


,beleddo en,tre o~. f1o_grande~~ não se desfaz em dias nem em ç~.s 

se!: lt~~ Isto }a nao sena anos. Os' costumes só lenta. CIVlS !! 

mUlto~ Nau se 11.mltou ao p3- mente se modificam e, para Exercito. ,5eI"VlIldo,-se 

pc) da frente UOlca, ~m Q avaliar justamente a maravi- ra a esptonagem

compre~ndendo e a,-.bando Ihosa mudança operada no VII Autorização de Iran. 

a magnttude . das resp.0nsab.h: RIO Grande. é preclSo tomar quia, telegrafíca para ~ins es* 

dades assuml~as. o Rto Gran como ponto de referencia não efUSIvos de cabala eleJtoral;

de não se deIXOU ~ca~ a ECO- " ideal que pretendemos atin- VIII-Desrespeito á Justiça, '-----0"-,'- .--

Iher. os ~frutos ,da vitOrIa. le ir mas a situação real em envolvendo magistrados na 

hltVía SIdo o fiador da, revo~u- ~u~ ainda ha anos nos encon- campanha politica e castigan_

ção perant.. o pais, f OI confia- Ira vamos . do os que não serviam de 

·dos elO ~llã lealg~de q~ mIi't' Desde 'que se apreciem 'os' nstrumento eleitoral; 

~~=!~por::'~to, ."vela~ aeonlec~me_ so\) ? -angulo: i __.-__'________.;.;.:;...____...._ ...._ 

pelo cumpnmento integral das Ju~t().: 50n~ent~ a ma fé ou a Prt-d .L-b ' I 'C I· '" . 
promessas revolucionarias. palxao delx3rao dereconhe(~er ,a I o I era ·'a arlueuse


'Competia-lhe 'C'vitar fosse de~ os I~rgos passos andados. _no ' . 

turpadn a obra da revolu('ão. camtnho do progresso pohtt~o..: " _" , "_,, seguintes 

Era para ele um dever de Até ago~a nada ,tê~ podl~o: ' i ma parte do mundo vi 


Ihonra. que. para ~er cumprido, ~s maneJ~~ da mais Jmpatrto~ i CUJ"HIbanc-. gente bem vestida, tantas ca~ 

demanda\'a; a continuaç50 da hca pohtlcagem. Ueles tem, . . . .' ras satisfeitas e tantas meias 

frente unic[l. . triunfado sempre o desprendi.; ,. Tomou posse sabado. o dttetOTto. dtstr~tal de Santa Ce.. de seda, como nesta cidade,.. 


F' . r, fi'" dos dois mento a n,ohreza o bOnl sen.\ clha, elegendo Augusto Rauen. preSIdente, Alfredo Atves Co- O" segredo desta observa..

fla,;jd~:u;io~~a~à'~n;~'5 j:rn -de 50 e ~ dara int~i(;ào dos li· le~h. vice; Francisco Arbejaus, secretario e Julio Hau, tesou" cão-e do estado de prosperi-
Iiúertar o Ú~tí5. Hoj('. e~u per~ hertadores.. ~ relro. d~de col.etiya ql e a prt?vo~ou-
sistc para presên'ar a hben1a~ ..\ frente Ulllca nao pa~a ~e ~"--~ sao os }azlgos de mmerlO de 
de conquistada e sobretudu, um entendimento entre dOIS Trlndade ferro que as montanhas de 
llara rc S 'uanlar a honra do Rio partidos {lara fi consecução de ' Kirunavaara y Luossavaara o-
Grande. '~\mHnhii., quando hou- ob~etivos supe.rio.res. A frente ~o impedimento do sr. 10.10 Pio Duarte SHv.t, assumiu ferecem à. exp1oração do. h~~ 
verem iateiramente desapare~ unlca tem resistido galharda- a pre~idenda do diretorio distrital o vice~presidente sr. Edu~ mem. A nqueza destes JazI' 
cido as caUSU$ qUt' a geraram mente li lodns os ?lssaltos. (irdo rítor Cabral. g-os já era conhecida no se~ 
e a mantivttram. dela ainda fi- ?\ão seria Hgora. quando vae eulo XVItlt porém a grande 
cará o mais sul~úrosv de seus começar a dar o melhQ~ . de l~rcentagem ~e ~osforos e de lt",h"lh.'_,e nas 
lrutos, o aperfel~oumeoto da seus, lrutos para a cole(lVIda, A Ordem dos, Advogados enxolre do ,mmé~lo e sooretu- ruoa, primeira brigada .... 
nossa cultura pohttca. de r~Qgrandc:nse. quando a 51.- clt) a msuflClenCla dos me.lOs peraria começa o seu tralJalbu 

Cornrreende-se. portanto_ tuaçao nacIOnal longe es~ta ele transportes tornaram Jm~ âs 4 horas da manhã e.a se.. 
que ta havendo sido e tal de- âin~a de desanuvíar~se•. naO O GoverDoProvIsorlo cGlICreOza uma velha aspiração p~ssivel a ~xpl?ra~ão gunda tennina·o i'ls 10 da noi.. 
vendo ser ~ seu pop~l. tenha sena agora que ela havena de da das8e mIca dos ditos Jazigos até ha te. Sú o ruido dos martinetes 
a frente URlC,t encontrado des· aualar·se. O G P' , t d _ f alguns anos. O rnetodo de e as detonações dos tiros per.. 

r ovr:rno rO~lsor~o apro-, vir u ,es, ~ ~U? n~~~ ~~s Ive; Bessemer. aplica.do em mea~ tubam a paz silenciosa'"da 50
~:ftaIAvra8 do iDterven- Is maqu"lnas .Ia S. A" \OU fi lle"ulamclllO. da Urdem mas 1Im'tara .t U\,lO éo!rutora dos da penultima deemla do Iitaria paisagem setentrional_ 

r q . • do~ Advogad<;s Br';lstlclros. dos que nenhum l!TIpectlho en" seculo passado, fez posslvel I 

.. tor tofagalbãesBarafa Op . } e le-Ia-o lJesnecessano, seno enc~re- eontr~m,nr, ex.re,elO do m~1. empre"O do minerio da Lapa- Luis de ~!II'ls.. 
~ O capitão Mngalhães Bara- {{ aR' IR t ('er n Importanna e os efeItos O Codlgo Penal tarnbem nao n,l"> 

!;::~fs~~S~~l: i~~~~::;rdd~1)jl'~~ Em hasta ptlblic~ fora~ vendi ~~:bid~e~~~~l~ ~~Ssra~~~epe~!! ~;~T~~:o,o í~rii:::~~m~r::t~a-~e:t~; 
tado. Discursando. e alUdindo das as maquinas tJpograftt-aSt de que desejam o aperfeiçoarncn- períg:oso e menos ativo. Com Sa-o 

a boatos que correram na sua sterMtyt)la e d& impressao per" to moral da sociedade em to- fi Ordem continuarão a exig
 Paulo ca.tra as Em,mas Eletricls 
,msenCÍa de que se pretendw tencentes á maSSa falida da. S. A. dos 05 se~ls agrupamentos re~ tiro advogados sem escrupuJos, 

depú-l0 de,-iarou: .0 Palte". presentatlV'os. rims o numero deles não será 
 Brasileiras 

..:Emquanto pela cidade se A'.rematou-aSr o ~ ...f!~~co do A'.erca do assunto os nos" tiio grande e os seus matefi~ 
diz que grupos !:onfahulam a Brf~l pelaquan l&.dil·"l /',';)00f.{H~t 50S urilhantes eonfrades do dos. em vez de coroados pc- Um telegrama de S. Paulo, de suas residencias particula S 

8minha. depusição, a minha re- o~sriOOa. t. "i' aOap, o «Estad~ de S. ~au!o" fazem los louros de um triunfo inso~ de 12 do corrente para o Dia- res, das casas comerciais~ dar 
. . sem em . l t: o tllu o " al;.~ a seguinte aprec~at;ao:1 l<:nte. serão contidos em me.. rio Carioca informa o seguin .. lndustrias, não ri~do siquel 

o Ilen- p.ara qUA n o Apareceram 1 !'- ,n()~Ta leI nao estabe1ece d!da tole.n~vel. ~té a a(~voca~ te: uma .1am~da nas Cidades,: ta..Q 

revúlu w eltante.s, pnvll~glOs em favor dos ba· el3 admlnistrahva, que" }-I~a a resolução tom!lda
1

, que teve 
dúnaríos, que, quando ú mi~ --- (~hafl\l~; apenas sul~mr:.te Os das cha~as tia .no~s~ púhlica, ..:Tomou proporç(,es nunca tOdo o apoio das autoridades 
nha porta baterem os tamhow u~i depress' que exercem e prohs.su? ,de deparara, na dISCIplina da Op imaginadas fi formidavel gré .. locais. 
res insubordinados. estarei des- r"UI S a - advogado a un:ta dlsclphna üem, correctivos eficazes_ ve levada a eleito por inume.. , .' 

t\-cuidado. Estmei, aQ contrario, . " :- severa. ~ad~ mais. A qrdem, Por todas ~ssas razões, de~ ras municipalidades e- pelo po-- :- Delega~_os d?SSBS ctdades es.. 
re )arado para a Juta. Irei, 1\a Cahfornt~J. entrou recen~ que abrigara em seu ~eto to.. ve ser asslgnnlada com e~ vo de grandes centros da ri~ taa ell} Sao Paulo, .onde con-f,uA a r eí'-U dt> que. temente em vIgor uma nova dos os advogados. sem fi guar- plausos. e assinalando·a~ a no" ca 7.t:lna paulista que forma a terencUlfam com o mterventor 
me~mo r ta \'e~ lei ~e. regulamento de. ~rafego. d~ Hel e vigU,ante U()~ prínci- tida 'da regulamentação oftci- Noroeste, Sôrocaliana e Alta feder!'} e ,?om dlguns membros 
lha. ' fitos para prÚlbm~o os automoblhstas ~e pIOS da ethlcil p,rofls:'Hmal. a1 d~ qrdem dos Advogados Paulista. contra 0$ contratos d~ dtretofJ~ d~s Emp:,esas Elc

condUZIr seus. catrus demnsta~ ~~uern 0 .. 5 tran~g!edlr. nao es~ BrasileIros. e preços altissimos (!ue cssa trtcas Br~s(tetras, nao .t~ll:.d? 
, ,i -- • dilmente devag~r, ao ponto d~ capará a punlçuo, mas. ,púr poderosa empresa nort(}-ame. se resolvldo nada em dtfmltl~ 

11 resp..... dD Kalser relardar o movunento de vel- outro lad~, que~ .os respeItar, ricaoa, vinha cobC'dn~o pel? vo, p<>nn,,?ecendo a gréve no 
H UWI,II ,culos." , encontrar", no ~elO da Ordem, Instl"toto Ht"storl"CD forneCImento da eoergta eletn- mesmo est,,~oi havendo, entre-

Nohcluase qlle O eX-impe~ Os urdas tem plena auton~ amparo e prcstJglO. ~a tanto, adesoes de outras Ioca~ 
rador da Alémanha Guilher- dadc para prender qualquer Ninguem contestaru a utlll. c . ~ ,lidadeS.

s r~ndo um transgr::s::;or (IUe persis!R em d.ade dessa instituíçUo. Gan.m~ Heunjr"se~á ~ 24 ~o corr~nte A populuçao d~guelas cÍ~la: , ' 
me II , e_ t__ rrepa '" condu7.lr seu varro de forma a tia dos que procedem uem o Instituto, Hlstonco e Geo~ des. c:ntf~ as quazs, estavam , N. R. .. A referida Empres<l 
longo trabl11ho, . t.:m re"p~st.a j retardar o trafego, quer na da constituirá, !'ura a sode.

j 

graiico, ás 20 horas. para a e~ Bau~ltl H:o ,Preto, Lms. Care~ e a, mesma que explora nesta 
ao livro Menlúrlus do prmcI~lestrad(l como Das ruas da cj. dude, um 'escUf o contra os leição da diretoria que ft!neio~ landm, PlraJuhy e olltr,uS t!..m~ caplhí,l os sef\~iç. de luz e.pe, von Bull,w, dade. que l)ftweuem ln<tl. Nào dará Ilarú no ano social de 1'IJ2. ta..~l cortou todas as hgaçúes energIa. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.~~.I~;~~ ::.,'~~~t.:I·R~fÔt~~~~~i~rSinO 

_ ...__~. ao regime legal dizendo. 1..5 interessantes informações LeiUria.DoU, pertencente ao (0a1rO _0.1. Iolln-D!ar!ó..... Vl!I 
......... ,..... I outras coisas 05eRUmte: a respeito do grande incendio sr. Lino de Souza, e que foi UcO.) IJiw'f'$4!Dim!J(J$ b 

.................. -O presidente Getulio Var.. que alarmou sexta·feira o Rio em grande parte .destruida; a VI 21.632$000
Cel,1fb 

gas é o j.iz mais autori.3do de Janeiro: C_ I!lm'à, quasl totalmente _ • ow.,... 
..~~_ para falar sobre a oportunida- A .... de .... e a elt- destmid~, o Laboratorio do sr. M..,..... _ ........boro 12:00C>$000 
\tIttIIIkt: ......... de dessa medida>. A~~n- ...... deelidllre Raul I;-elte, tambem em parte • lk....,.;'d~G"",.. 

tando:.A Revolução Vilono- Momentos depois das li h.... destruido, e as casas J!aTma. f_ ............ a p..... 

...IIa=--====~ sa trouxe utn largo programa ~ no interior do predío on- • _Boneo BrciBU. e Ame. eM lI'Ie% ceàfoane O' 1ht:o 
....:. ~ ,ideol .. giCO e pratico. a ser con- de;estavam instalad a a Lojoll rlI:a, que ~uco so!rera!", e.. de ""INdo fl. 

substanclado em profundas ""01\ origínou-se ~m S curto- tas á rua Gonçalves Dias e. a • ~irMItiri~3 Crn:icns 
ECLI!:TICA translo!"lflllç<ies. econo,!,~s, circuito na instalaç.ão elelrica C..... ErUfII'beá rua U,::gual.- ,, __..... prazo... 2lo$oo<> 

linance" ..... pabtlcas, SOCiaIS era na ocasião ultimada !,~, que reee u gra!, • pre- te - -- o lI... 9 
Sucu......: _ cargo moraia. O noatlt> dever é .,.,. iluminação de uma arv.,.\U1ZOS pela agua "amda pelo de -'11. 4:ooolooo • em. eoMbr 

A ItCLECTIC-. laperar para que essa. tra'!.· Natal e p incendio ir- Ogobe a casa ~~0da8.da aúh, .De,;..,":,," C..,J.." 11_0,.10 de •. 1 boj.
1fOrmações se processem satis-- violento irrefulavel rua. rugualt;j;,. ~nt() ao ttlaceites *dlvet"tOS este mez vmcló 2 12:000$000 

:~5~~:,f:a;Io.,~'i..m~·amen=;:..te~no impetoe vol~OJe da&cba~ f:~~~t~a: finna G. M~ura~ ~ o rqiluo JtS2:~OOO Caü." Jiu'l'$tJ3 
PO que assenhorearam do que foi totalmente destruida. iAtUlJ a R.uber 4Q:S604ooo 

~ranspuzeramano & /ÃYfdotw li!' C~$ & Vitor de Moura, q eap 

visinhas e Sf! Oe ......... OS::::-='~~II= .~ec:!": ~::~iO 2o:woIooo
IC."lll!!li.::nnldõ~ós ~as.s I~onlel- __ oftllolrO ......... 1I.....1do pelo chequ... 

trmta ...nunutos, Prontamente avisados de tlvo 1:8001000 a753 "26:~ 
°D9:uarteirio da que: o f()go se !l}anitestára.~as Verbas ~iMI ~~bíct~IJ.,:r:i, veudidu 

las e Lojas VUor, avum transmitido • Mr:rr:eàoriu Qr.tJ. • dlDbeim :1:36oto00 
~e~~~~~I:~:ia~r':.~"i~~~~ a dse pela caixa D. 266, á ma Uru~ Veada. "'fnhelrô 6ootooo (CUl'JÔ de ~p. Mi!l'c.-Auto. Tava

pareciam deva:. guaiana, esquina do Ouvi.dor, ê:b:~d.:I~='::.foo$ooo da Costa ~X 192-2(0) 
, compareceram os bombeIros. • De~J t' eMOft"If Operaçf)es eftctuadas em 5 d tmt .. 

d Quando o alarma chegou aO l!DlRp de dlveru5oo$ooo 1:5ootooo bro d. de 1931 • se 
o povo que Quartel Central, o comandan.. ÚIrd., JUt8*r /kvrdorrs 

. acorr~ ao Ipcal te daquela corporaçlo assistia aI .ceIta Ytuddos C.JXJ 
do maIOr ~m":,,. N.o mie' ás provas de concurso de E-.... Iloo$ooo Credltoa M.-.. 
da c~ pnmell<! Slrustra· ducaçáo Fisica realizadas no ~t:'g::,"~'700'OOO c=uo & ~:oOo$ooo 

D1IU"'relJl;::,,~bavefJam entrebdas nos momento nO ateo do quartel .'tft:fCtWcri.#~n~ pondealéS :t:ooo$ooo 
afazeres ,numerosas mo- da Praça o Compr... direitos Vllorda ,letra a. 5_~ooo&OOO!()oo'

cOldo:rm•• 1~:as, e as Lojas Vitor esta- comando Osvaldo etc: .foo$ooo MI!!n;aJOffl'I~ 
Id:::":~:;!~~'~:!~:~~~Jr.~:I ll~turaJmente concorridas Seguiu ente parn g:~a:.l::idespeu.'l60tooo C~:etI:e cor~~!i$ooo
II publlCO no momento em o local do inceodio O I' SOCf.r- ., Caíll. Idem. CaIxa) 2:000$000 10;000$000 

que o desasl~e.. ro, e o éo!"andante do Corpo V_ !MIO 1'~ --_-·i5~ooo 
A ~lS auton~a~a e de BombeIros se transportou 3.760S000 CrrdOfé. ,,_....__..= 

da Qngem do slDJ~tro tambem para aquele ponto. (Rlcanto de SA-Tratado ae~í.[ Men-ddcrin 
a que duas senhontas Pi. 325) Dtbito a CaIu 1:000.'fOOO 

aju~~das por mais ~lgu~ ~ l' socorro, dirigido. peto Di,'('~~ ài~~ j~';°A=:'1
auxlhares ~a casa tenam~ capltuo Alexandre,. verifIcou .7:113$330 !lI pagto. CI nota 2:000s000 

"";'11;;;;;': IÔlrnauu..m",ata"f.amtahdade, (IUando desde logo a urge~cta de re- Lelf(J/J descrmladtn Miguel Soare sI 
e a arvore de forças, e em seg,tuda chega- C"jx(t fatura D. 5 8!ooolfoQo lo:~oo 

annada ao centro da vam ao local sinIstrado mais Pela letra D. 14 25:000$ ~5 11 ffl:~ber 
::;alâ)' feito tom~ar a- . los ~.:! u. 15 20:000$ 45:000S000 CtHX;ô • Caixa 2:00()$Cq0 

quele pmheuo decorativo, a as.. a JI1IW e lJeseon/w Oeb1to • Mercadorias 2:Qooiooo 
quéda da arvore pr'lvocando Ma- Pelo da. dasle. , 18:0005000 

entreiaçitmento dos fios que ritima. O coronel fiscal Ma· tw os. 14e t6~1l$$800 Este ulthoo e [Ut~ressante~ m&r;;lo 
menagem a s. exa., o sr. a 3!,'Vore Ú in.staJação noel Gonçalves dos SantQs. o beCí.~fras deseoutadas 45:000$Qoo °torlgionm·t.lsslsln;!tp~lvod.v1.daem'((I~••I.ta:

Paulo cepispo Metropolitano, ,na !oJa, det.ermJO~ndo o e o a .furos e Dcsronfo# - 0--= ...... 
" visitas ás autondades curto'Clrcmto e o tncendm dos De Caixa 2:113f330 :~cbO:!:t:': ~v!~~.~:-~ 

res do Estado. slocks. armações. etc.. tudo 81 de ser organlsado. " ~ 
REPUBLTCA apresenta aos em rapidos momentos, como trabalhos que se iniciaram ú P8 Dí,'cr$o$ Um velho profissional 1lo.1o of9re~ 

dois ilustrados antistites ca- dissemos. Apoderando.se ,.do com () .maior denodo. A's 11 a Im,. 1~j)oo$ooo ceu esabtmos por ele praticado. 
-.:~_._",.,- João de Bi- tarinenses os seus respeito. ru:uJ?ado pejas LPJM horas~ fmalmente•. ao cabo de Caixa Afóra e'stes modelO$, outros muifos 

Machado de 50S cumprimentos de boas predm quJ!' atrnvessnV'a duas horas, qU3S1 o fogo pou- Pelo bll.l.Cclte n. 
vindas.. rua Gonçalves Dias á 'de de ser considerado extinto, J. 16 I:koro 20:000$000

levar ao . o fogo, em ver.. prolongando-se até depois das J~~~ c luclui::: 
Pedro flue se de&- 14 horas entretanto. forternen- na letra U; liOO$Ooo

do povo ganhou ós prédios te. os trabalhos de rescaldo "'.7':;;1~1iii%õ=;;"'.,"7":1"'Ú,,_~ljcs~s e Arag:~tr:;:da~~;;= Ode 
motivo ef? ,um& ,rua. e s~ dos escombro~t e refrescam~n~ (DomIngos carre""'1"ii;í!SêHpt. 'AmeI'- utnhot etc.' o.. 

da in,dcpcn~!C'lci:a. ras, na Q~~~a ·~~a.lOlõlS frontel- ~s~g~d~~~f~istr~do~.rédl0S! cla~pg 124) VENCKStAU MUNrz 
-Assume o \\1::'" 
ouvidor da '.". Sindicatos de ope-I rArlAse Operarlos Hospital de 
dr. Agostinho de A c:onferencia de VISITA PASTORAL A elD Fabricas de 
Loureiro. _ 'BIGUASSU' Rendas C rld d 

No mesmo dia, Educaçao' Do sr. Osvaldo MOleira, a a. e 
em cxercicio o o e"mo. e. rcVf!"lO. sr.. d. tivemos a satisfr.ção de re-' 

'Juiz úe fóra dr. O sr. Gene!,1 Inlerventor re' J0!19'Um Domtnllues de Ohvel· ber . de ha Na segunda dezen" de de. 
de Souza Meiréles~ -eeb~u o stgumte telegrama: r~, ilustre ,arce-blspO..metropo- CC • c:o~untcação ~- zembro corrente estivemm em, 
-Em 1878. é distribui' A dislinta musicista conter· RIO. • 111"no, Iara" ~ua vls!ta pasto- ver lido lostalado, ne6ta CI. tratamento no Hospilal de 

1 ri mnea foi recebida por inume- Tenho a henr~ de comunicar ral a BlgllOSSU no di. 27 do d d S· d' at d O Caridade 229 doenles dos 
' d O llesta ca1>ila,. o P - fas tamilias. prestando·lhe asw a \', exa. que fOl ontem Oisstnad.o correntt>. . . a. e, o mie. o 0$ ~ quais tiveram al!as 45,' fale
meiro número do sim as homenagens da ~ eonnnio e ontem mesmo filU' ,qs c~tohcos daquele :nun,l- ranos e Operanas em Fabuca cendo os de nomes Emilian{)
manario O Artista. fun- eslima e apreço. Ilc~do por deere:" .f«leraL ~es' CII>lO vao prestar excepCIOnaIS de Rendas e Bordados. Bripo dos Santos, Iren. Con. 
dado por Alexandre Duranle o domingo a pollos.. saudaçu... Adrumo homenagens a s. ex. revma.. F . 'da ceição Paulina Ouriques 'O;) 
Margarida. ~~~<11ifa ~e;\'t~:~~~~~:amuito Mossin:fllln~ De1egado i,ta. Ca!a- organizado lC~U !ss·,m. com~ltw a na Vi~ncia da Silv", JO~~lui: 
-Em 1879. o ilustre pino rin. da 4•. C. N. d. dueaçao. ama: _ sua pnmeua duetona: na dos Santos e Alice Clara 

"'t M' 'I d progenitor sr. Firmino .) . rece~cao as Presidente Euclides Pe- }ol.njaos.tar ,. t ar etre es e Sab('mos que a joven 7 1 !_, a entrada da Vtlflj •• _ Na Farmacül do Hospital
Lima é agraciadn com ciSlH conterraoe. 2) D, JoaqUIm Doml~glles. dro Dias. vIce prestdente loram aviados 70$ [ormulas 
o. dignatária da Ordem ~!~io~~~~~nd~a~:;':ão aCOl~PI'tn~l:,do d,~ m,:ltld~o, :c· Bergamioo Luis da Silva, par!, as enler,,!aTias.
da /tosa. 1'1'.S1'j\ SQCL\I. g'lIT,1 ,,( a resl encla O ,r. t' 1 R' .. Bel 1\0 consultor", foram feitas
':"'-Em 1896, é iflaugura~ dos st>us patricios as - Fel,ido ~'Iartins dos .Ani.os. e. sccre. ano gera .lclere .. lOS consultas~ 1.108~ curativos 

' lO expressivas provas ~le Heniízn-se, hoje c anHtnlu''i, d~lh, I~ammcn~ado. Irá a ma... tranm, l. secretarso Osvaldo e I) operações.da a ponte meta ~ca rniraç[1O a que faz jús {Js 20 horas. a festa sodal, de- tnz. E.m segmda haverá mis' M . 2 ~ ,
sobre o rio Negro, que seu grande talento . dkriQH aos assoclodos ás Sil. cOJ~ comunhflO geral. ,?reltal •• secJ'-t.tano ~a... ____••_____IC 

liga a cidade de Ma- l ·1· 3:) f\ s lO horas. missa 50· qUlm Avi/a. I. tesolllelrO 
suas exmns. mm laS, lene. com assistencia de sua J' d 5'1 P t 2 I

fra d do Rio Negro. Es- artes e Artistas Essa lest", org"nizud" peJa ex";a, o sr, Arcebispo ~lelro- oao. a I va O! o. . e- Resultado da eXÚ'ação 
sa obra de arte custou ILUSIONISTA DICHMOND ~~W:,t:, dl'~l~;:CI~m~i~ra ':1:; volit,,,,o. Apf>s haver... a ben' soureuo Oscar Dras. Dele- de 21 de dezembro de 

. 3o(XoooSooo. J_ D. ",Escol" dr. Ferreira Lim't", \.fI~.)dA,~n~~;dh~",s_crismo e gado geral Rodo!l? Barba- 1911 
________ Este celebre artista ::n~~'~~n:~~,~ÇI~(;iV~OcC3~di~~: em seguida proclssiío, após a t~, Delegado.auxiliar Ma- LotP1'ia da Ca"""'al 

terminou, ante--ontem. no "diretorio d"'lucla asso. (I",~I s: ex. revmo. regressan\ ,.!de EleltranDl, Conselho de- ,, 
. OMAR RIBEIRO Centro Popular a sede . consta de numeros li· li j.fuflanopohs. liberativo; Edilh Elatbi. Fi· Pederaf 

lD!~~~i:.rro;oad3- em todas de magníficos espetacu· teN..m~sic"iS. I b lomena Ramos. Judith Sil
de Engenharia da los que vinba realizando o escmpen lO do em veira e haura Comicholli. t.) 56.832 

de de Curitiba. o jovem Ornar com a mais alta pedei- illtJli~:~t~~a~lun~ Desembargador Toledo Somos muito agradecido 2.) 41.957 

Ribeiro, filho do sr. desembar' çlo acreditado estabeleci. Píza ·1 d • 3.) 9,965

gador Heraclilo Carneiro Ri· A assis1encia mento de ensino. á genll esa a comumcaçllo. 4.) 46.365 

beiro. nou sempre com caloro- Com o lestival de arle des· Seguiu ontem para S,10 5.) 26.235 


saa pa,lmas O sr. ~.?i~~~rt s:;;;~i;u~:;;~ f(~~~r~ !:all~';S~:b~::d~~ la:::.'l;,.v~ lvens de Araujo 6.) 33.415 

mondo que bel.) e merecido concoito que de Tolo<lo Piza. presidente , . 7.) 71.297


Tesouro do Estado trabalhos dignos desfruta, em nosso melO, como eleito do Superior Tribunal COm sua exma. esposa. 8.) 78,246 

Arrecadação eletur.da pela miração. proficiente ~duc.clOnist~. de Justiça do Eslado, chegou de Laguna o nos- , 

Sub.Diretoria de Rendas, até HOje e ama~hã., da;~~ s~.i::: ~r;:;e'3e~~~;ur:! ce~~ sl~do~m::r~~~~=paJe: 80 apreciado colaborador Todos OS nultler.os termlna
.odia 21 do corrente. lhará no Es~elto. a pe,- bilheteria do Centro os seus quela egregia corporação ~. sr. dr. Ivens de Araujo, .dos em 32 têm •. 4$000' 

Do Estado 62:043$465 dido de vanos CaValhel- ingressos para os espetaculos vogados, autoridades e muitas promotor publico daquela Todos os numeros !ermi
fundo E,sçolar 1:649$300 hoje ou de amanhã. pessoas gradas. I comarca. nados em 2 têm %$000, 

.... 

I 
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REPUBLICA-FIorianopolis, domingo 22 de dezembro de 1931 

RE·a~d~_!'-oS \0 Na'altt;.eUcladO V I:Q~, $.g,ç IA Ls....... c:aa.....es . Tenente Renato Tavares comadoravelperseveran- Bodas de '. 

. O sr. dr. Euclides de Fez anos ontemOSf. l',ça e .deeprendimento, o '.' Festeja

Queirós Mes.qulta, diretor tenente Renato Tavares. seu nobre Ideal patrioti~ bodasde ..v.!",.....,..u .... 

A cerllnonla de sua co_da Penitenciaria da «Pi!- distinto oficial do Exerci-I co. . .' . . . casal' .
róaçAo-o cOrie,o-O !Ira Grande». de~ejando to a quem está atualmente Multo relacionado. neÍ(. ria 

comemorar no dIa 25 o confiado o comando da ta Capital, onde é geral· UO:memC1ral1dc!'a
grande balle-Ou- Nat~1 do SentencIado 01'- 3- Bateria de Costa. mente benqnlslo; o sr. te

traS nótAS ganls!lu para a r~ferida O tenente Tavares, que nente Renato.Tavares re~1 

Conforme haviamos noticiado, realisou-se an.. soleDldad~ o segninte pa~cipou de va~ia8 t~n· ceOOu ontem gr!!.DdllB e l 


te-ontem, nos grandes salões do Club Doze de A- programa.. (ativas revolUClOnarllllil s demonstra-

gosto, a cerimonia da coroaçãO? da gentil sen)lor!' 9 horas - missa-com para a implant!lção de preQo e 5impa
nha Isabel Leal, filha do sr. Miguel Leal, recente· canticos e sermão. um reglmen de hberdade dos aeus ca
mente eleita Rainha dos Estudantes Catarlnenses. 11 hg~a8 -palestra, ao e de Justiça em nossa maradas e comandados 

Foi urna festa encantadora, que deixou em todos ~eloá la - almoço espe- Patría, este!~ por I'lngo col!!o dos_ae~,"usira,.tn,rÁ"

os presentes a mais agradavel impressllo, coostl· .Ia, s 2 horas - pales- tempo no eXlho, de onde amigos e M' 

tníndo, sem a menor duvida, um dos mais Impor- tra mUSlca, encerramento volton quando ainda 80-1' Embora CI!"! 

tantes acontecimentos sociais do ano que estâ a d.o. an~ letivo, I:om clas· frlamos os rigores do des- publi.ca feliCita 
terminar. sl.rlCaça? dos alunos. e poUsmo que no€ oprimia, Isamen~e ao distinto 


O CORTEJO dlstrlbUlcão dos premlOs. para continuar a servir Iversarur.nte, 

Embora marcado para as 21 horas, som<!nte '1 

meia bora mais tarde poude o cortejo da encanta- Fazem anos 

dora soberana pôr-se em movimento. O interessante documento terminava palll no I A senhorinha 


SaindO da residentlia da famj.lia Leal, â Praça meação do ministerio de S. M., que ficou' assim Born da Silva, filha 
15 de Novembro n. 10. começou o prestito, compos· composto: sr. Dario Silva; 
to de qUlIsl quarenta ~utomoveis, a percorrer o I. Ministro-Mauricio Costa Lima' Exterior- -o sr. Ernesto Nativi
ltinerari.o marcft.!lo pIevlamente. Rubens Ramos; Interior e Justiça-Erlo;' Gõttman; dade, funcionario 

ASSim, depOIS de percorridas as ruas Visconde Fazenda-Danllo Carneiro Ribeiro' Instrução-Ma. -a senhorinha M"...na"""·UV .,. 

de Ouro Preto, Artista Bittenconrt. Arcipreste Pai- noel Melo; Segurança-Moa!r Tomé de Oliveira RUa, IIlba do sr. 

vae Praca Quin~e de Novembro, lado do Palaclo. NI\ MESA . Roberto Rila; 

entrou o cortejo na rua João Pinto, onde estâ lo· Terminada a leitura da fala do trono e no. -o menino Walter, 

caUsado o veterano do. nossos centros recreativos. meação do minlsterio, S. l\f dirigiu-se acompanha- lho do sr. José F. de 

Ai, foi com enorme dificuldade que puderam a gra- da de sua côrte para a mesa real po~ta no salão liveira Crui. 


-ciosa magestade () seu cortejo. penetrar da bibllotéca do Club Doze, onde se reuniram tam· 
NO CLUB DOZE bem inumeras pessoas gradas VlaJ8D.tes ' 


onde se cOln.primla elegante multidlio, que es- . Falou então o academico s~. Mauricio da Costa I Chega:am a esta capi

perava com anSiedade a chegada da encllntadora Lima, que pronunciou belissirno discurso muito a- tal.e estiveram ontem em 

soberana. O cortejo passou. emfim, entre palmas plaudldo. ':viSita a esta redl1çlio o 

e S. M. tomou assento no lindo trono,artistlcamen· Em nome da diretorio do Club Doze discursouS!lf. Francisca Paulo de 

te decorado e tod~ rodead~ de ~elissimas corbeUes. o sr. dr. Wanderley Junior. ' Alen~a~Azambuja, ~x· 


Começou, entao, a cerImODla da coroação. O Em nome da Rainha falou o nosso companhei- prefelto de Bom Reb.ro, 

sr. Brasílio de Oliveira ..'ilho, orador oficial, sau· ro José de Díniz, que produziu um belo improviso, e o snr. Augusto Lazzari, 

dou S. M prn nome dos estnda!!tes de Santa Cata- dizendo do reconhecimento de que astava possuida sub.p~f~lto e Del~l{a~o

rina, pronunciou formosa oraçao que hi muito a- a gent!} majestade. de PoliCIa no MUDlClPIO. 

pllludida. Regressou, após,a ~ainha ao salão nobre, on- dI:! Jacuhy-Estado do 


A CO~OAÇAO de ia começar o Rio Grande do Sul. 

Foi então coroada S. M. Isabel J, pelos jovens . 


'estudantes Feruando Formiga e Gerson Bandeira. BAILE Antonw Granemann 
Es~urgiram palmas em todo o grand~ salão. 9ue foi I~íciad~ por_s. m. prolongando.se, no me- Para 
Ful!-1m momento de. inter!sa alegria de que 10 da maIOr aDllllaçao, até as primeiras horas da gressou o sr. . d 

.compartllhou roda a aSslstenCIII.. composta, como madrugada. Granemann de s~lln o o 
dissemos acima, do que Florianopolis tem de mais VARIAS NOTAS p:efeito daquele munici- pltal para0 

distinto.. O cortejo de s. m. era composto das seguintes piO. lrm~!1dl1de 


. O AGIiADECIMENTO DA RAINHA senhorinhas e jO'lens estudantes' A

A graciosa soberana flilou então aos seus vas lrene Silva Zilda Goulart Ruth Ramos Elisabé Chegou onlem á tarde, nOSS08 pe:talnel~_"'·.·•.• 


s~los. E fê-lo com encanta.durli elegl!-ncía, prenun Rlggenbach, V~ra Costa, Mary' Oliveira, Nellta Goel. de Port~ Alegre, o jo- -Em Nova 

clando ~8 palavras que aquI reproduzl!D0s: d~er,. Dulce Garc!a, Laura Maria Amorim. Zoraida vem VI: a1ter Fernandes, ma de um 


«FOl, e .e. será memoravel p~ra mim a hora em Silveira. Dalcir Pacheco, Olga ~amos. Hena de Caso academlco. de medicina. automovel, 

qu~ me vatlc!na~tes a corôa régia, com que aca- tro lisa Cunha e srs. Manuel Melo, Fernando Cal- pr. Mano P<lrtela-Do 

bms ~e me cmglr a fronte. deira, Panlo Fontes, Palilo Medeiros, Leonardo ~a- ~10 cb.egou o sr. dr. ~a· 


DI6.se vos naq~ela ocasião q'!.e se~pre me oon- mos, Laercio Leal. Salvio Narciso, Abelardo RUllP, fi!>. Portela, engenheIro

siderana serva aWlga vossa e nao ramha. Joaquim Carvalho, Eufébio Fonseca, Salvlno Narci- CIVIl. 


Entretanto, obedecendo â praxe estabelecida 50 Mauricio Lima e Francisco Tréska __...p-i~· 
pelll; minha gentileza dos e.studantes catarinenses. 'A comissão central, compunha-se dos sns. Mau- ~. n c .... 

aqm :ne vedes. e devo c?nfess~·vos assombrada r1cio Costa Lima, presidente, Gerson Bandeira. se
pela t1e~ll!mbrante magmflcencla c0l!! que soubes- cretario e Alcides Araujo,tesoureiro. 
tes revestir pr!uposamen.te esta solenidade. Durante a coroação tocou a handa do 14 Bata-

E.stou deveras e~oClonada.-Sinto algo de que lhão e, durante o baile, o apreciado conjunto Frey

um dia deve ter sentido em longinquas pl'lgas do esleben-Barbosa. 

Oriente a rainha de Sabã, que extasiada perante a ,* CAsa LIBAD 
ind!scrftivel sUll:tnosidade d~ c:ôrte de Salomão, o Não podemos encen:at t>stas ligeiras notas que 

mais rIco e sablo rei da antigUidade, exclamon que a premencia de espaço nos obriga a reduzir ao mi· avisa á sua amavel fre~uesi. e lO lespeitavel

nunca o esplendor do que elacom os proprios o' nlmo possam apresentar as nossas felicitações aos que acaba da receber um colossal sortimento de" 

lhos chegou a contemplar, por mais mafavilhosQ jovens estudantes catariuellses e á sua auguota Rai de verão: bellssim .. trlcollnes, chapéus de pano 


palha de ••perior quall~ade. camisas felt.s, ete.que fQs~e o quadro que da cõrte Salomão lhe tl- nha, pela deslumbrãnte festa de ante·ontem qua está vendendo a preços sem competencia. nham plOtado. excedeu, pela sua magnificencia e brilhantismo, e Aproveita a vMsUlo para eomuniear 

E' o meu caso. toda a espectatlva. feitas reduçôes DOS preí}os df! todos os 

DEI fato, nunca vislumbrei ~er minha humilde grande stock. Esta sendo vendido, a tltul., 


um variadisEimo sortimentO' de voils modernos,pessoa alvo de tão brilhantes festejos, de tão si-I••••••••••••••••••~!l preço de 1 $600 o metro.gnllicallvas homenagens. 

Agradeço-vos do rucdo de minha alma. 
 Não deixem passar esta magnifiea oportuDisponde de mim, vossa amiga e mais uma ". nidade para fazerem as suas compras na 


todos os e~!t)rços para corresponder ás nobres es

vez vos prometo com auxilio do Altissimo envidar 'ejam..., 
peran(,as que os distintos ebtodantes catarinenses 
que em mim puserarn.

Conto confiantemente com a solidariedade de o wa"de sortimento de sedas de todas as qua
todos os meus prezados amigos e colegas para una· lidades, tricolines. voíls, linhos, creloOes,

nimemente, ascendermos á méta que tenho o pra 
 morons, colchas de seda, e algodão meiaszer e a honra de expor vos nesta grandiosa sole de todas as qualidades, sombrinhas denidade hoje. 

A FALA DO TRONO seda e algodão. e um variadV.simo sorti
Cessadas as entuslasticas aclamações que co mentI} de luvas de pelica,o que há de mam moderno, 


briram as ultimas palavras da gentil rainha, o SI". 
 que acaba de receber abacharel Dagoberto Sales Filho procedeu á leitura 
da Fala do Trono. Nestie papel. cuj'i leitura foi es
cutada em religioso silencio, 4embrava a soberana CASA DAURA
a (lreação de um Centro de Estuclailtes que reunis
se os jovens estuduntes de Santa Catarina tornan E QUE ESTA' VENDENDO «CASA DA SORTE»do-se assim «uma força centrípeta que atrairâ to APREÇOS BARATISSIMOS 
rla a mocioiade estudiosa e. on?c ela tl'~~)lI!hará pa. RUA TRAJANO, 12 -, FLORIANOPOUSr" a conqUista dos nossos H!ew18 e aspirações pois Rua João Pinto n" 9 

que da mocidade depende todo Q futur.. da ~ossa. 


"' estremecida patd8, o Bra.ilo>. iII.IIIIIIIIII.IIIIl.II•••••••••il 
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REPUBLlCA-FIorianopoUs, terça-feira 22 de Dezembro de 1931 • 
JtlNTA~~1fJioOlALDO ~~~~~ em • Junta ComerCIai do Estado ~ 

.vlsa &0>1 era; comercia.1H dea- ~ - EM 
ta praça, que ainda 010 Icgali

as su" firm.... que o 24 IlIE:.2~1~1'I-tJBRO 
)raso para o reglslro das mesa '" ~ 

Loteria ~o Esta~8'~O 
mas termina f8te mês.Z' a Loteria 

SORTEIO OI IITAL - 011 22 
, .

l
200 COII'OSpor11S ~~ 

V1GESSIMO 1$000 ~. 
NAO ESQUEÇAM E· A LOTERIA 


DOS POBRES 
 I 
N. 11. ESTA LOTERIA FOI A QUE 


VENDEU AO CAPlTAO LOYO

LA 50:000$000 NO SORTEIO DE, 

SAO JOAOO ANO PASSAOO ~ 


Io; 
11) Stock de mercadorias e

"I_te na 11I1al 40 Trombndo. 
avaliado aproximadamente em 
8o:000S000; -_ ...........- de •. ~ 


12) Divid ... ativas, oonlorme 
relação, apro%imadameote... 

AI8eaIb.'. Ger.". 128:357$870. perfazendo o lotaI 
po~) ~OOO$OOO; de Ir.. deate grupo apro"i..,..ado de 

, 3a. ,CO;;';'OCaçãO serve :r::ca d. 1.~~.(~o~: 201,200S37~RUPO C NATAL~~' 
- moradia de empregados. situadaI Matador PLANOD . . De Clldem. do Ir:. Pre':'~ adma. avaliada por 1) Um lo!e de te,,~s silo nof.stá aberta a ma

tricula deste CUl'IiO, sid~Dte, convido aos Sra. .1) A. dividas ativas num io. logar Matado.', muni..plo de Rio , 18.000 bilhetes a 10$000 1.260:000$ ~ 
que funcionará de" I-selest. 1011:. paraa __ tal aproximad6 de 44,8301100; . do Sul, 0>111 226.200 m.2, aU' ~ 

, d A b' Ge' li} O stoek de mtrcadorlas ... liado por 2:ooo~oo: , Menos 25',. 315:000$ ~ 
de janeiro á vespa. ,ao • e _ ••,. r.. xlstente. nesta fIIlal. avaliado 2} Uma serrana, ,,""!..ada no n ----- ~, 
ra dos exames no realizar>se a 23 do mês de terreno .elma. avaliada por' 7.5',. em premios 945:000$ ( 
fim de. fevereiro. L.... • da 12:000$000;!~ PREMIOSDezemuro, no .emp.. ~ Um terrono com 5.232.789 -

Infortnaçiiu raliais li Aug. '. Loj:. Ordem· e Nou Berllo do acOrdo com a m2., siiuado no mesmo logar ~ I 
1 

premio de 500:000$ ~ 
nta FELIPE SCHJlIDT ITrabalho, ãs 20 horlll, relaÇão conStante do reterido ba. Matador avaliado por 15:,oooS~.o: ~ 

iI.119.MS lanço, anllados em 2:154$000- 4) Uma ..sa de madell3. '!'Iu' » » ~;:= ç....de de 1 

1Terças, QuintaseSabados ~atar_ allun· perfazendo <> total dos b••~ des oda ~o lerreno acima. avaliada 10:000$ 
das 9 <ls 12 e das 15 da que mleresra a IIOSsa sa filial, .proximaiamenle,. por 200$000. perfllzendo a ava- 3premiosde 4:000$ 12:000$ 


18 horas, '. I01:!l84$IOO. Ilação deste grupo 29:200$000. 9 18:000$
2:000$ 
. '. . ORUPO B Cada um desses grupos será 21 » 1:000$ 21:000$

Fiorlanopol~, 18-12. Fpolis. 28 de Novem- Filial dP. Trombada vendldo englobadamente. 57 400$ 22:800$ 
O 100m'. .7 adquiridos do Sindicato A. lregues ao slgo.tltio deste, que 106 » 200$ 21:200$ ~ 

I M S I!rI~ol. de Rlum•••u, com SI76 <!elas dará recIbo, em ..velo\", 740 .» 140$ 103:600$ ~~)
.I:' .:. .'. e 17$0 melros quadrad ••• re.",' lacrado. e s~rAo. aberta! no dia 

931. bro de 1931. 1) Dois loles de terro, os. 5 As propO$tas deverlIo ser e., 

1260 2 U, A. dos 7 ~( 
(' •• I) .tI••mente, siiuadós em Trombú" sete (7). de lanelto proximo vln· ,primeiros pre~ do Centrlll, avaliados por _ . • douro. os 10 horas ,d. manhl, 

-----_____ IO:OOCSCOO; ~ n...... da. aUdl!"SI3S, pelo M. mios a· 140$ ~~~~ l;l
DL MILTON DE II BlIl[=-~__llUl[=-[K_:.JIE!l 2) Uma casa d. lijoWs. para M. ~r. Jutz de D"ato <!a Co' 

negocio e moradi." aValiada por mariJa, em presença dos loteres· 2200 premios no tdtal de 945:000$ ~ 
15:OOOSOOO. sad~ que. para isso, ficam, dos·NOlIRA fERRO YEIIIE- SE 118 3) Idem. idem, que serve d. de lá, conVIdados. I H_o repeli9aQ nos 2 ultimo. algarismos ~ 

----- açougue, PQf ~:500tooO; Caso nenhuma da' proposias. de qualquer dos sete primeiros premios, passarao
-Mecllco EN~ 4) Um arrnazem de madeira apr.ser,todas convenha aos In· os premios destinados aos dois uUimos algaris. ~ " ... t::LOPEDIA para deposito de ••1 'keroz•••• t........ da IIquldaçf.o, fica ao mos ao numero fmediatamenle superior. 

MOtESTlAS INIERNAS - '" - av&liadQ por 200$1)00; IIquldalarlo salvo o direito de 

Consclt.8 de 8 lÍ8 12 e DIt::t::IONARlO deÕ~j~~. d!~~';;=:~o;:O~$~ u. ao conhe. ~ 
de 2 á. 6 INTERNAt::IONAL 6) Um' terr.no com 37513(i interes••dos 


em otlrno ntado de cottiStrvaçlO m. 2, situado em Trombudo 060: passei a presente e ()utr~s de 
 lllfllA II UflDI Df l(R~I'( ~I 
llES. RUA CONSEl.HEI~O MA. 

rRA,90 * ao ';oh:Dles_ ral. avaliado por 5,000$000; 19uall,or que seri\<) publteada. 
EdUore. 7) Um terreno com 20.000 m. nos. jornais 10081s e na folha Concesslonarlos: ~ 

Tt,:l. 15/4 situado logar Tmmbutlo "fteral.W. M. JAtK50N. Inc:. por 1:000$000; Blumenau. 26 de novembro de 
-~-:'C"-'-"-- velha, construi' 1931, .7Ingelo }Yl...ca ]>orla4t, (!ia. ~ 

avaliada por • • • 
Inl.rmaci5 ""ta ~ :~~f. F,mira da Silvil 

Liqnidatari. 

Ouro sobre oA3Ul éalomria ~o Es~~o ~~ Santa C~jna 
A MAIS ACREDITADA E A QUE MAIS VENDE EM TODO,O BRASIL. t::óDtrlbue pora o Estado no m~Dlo com •12.08 contos a.nuals. 
-=s,::s~~.~ 

Extra.ções elD DezelDbro ~ Extrações ás Quartas-feiras 

QUARTA.FElRA 16 100:000$000 por 15$000 i ~ tl7l ur'las õe Cristal l7lovidas tt eleln'cldaõe 

QUARTA·fEIRA 25 200:000$000 por 30$000 \ lnclusit'e sello.<l'..... D.·st,'."bue 75 0 10 em nreml~Ot:!
QUARTA-FEIRA 30 100:000$000 por 15$000 O V ,;:, 

Jlalal Um explendido plano- 200 contos por 301 
Diatribue--2aaO premiDa • I:.xtra.ao dia 2a 


Quà.rta.....elra 100 contos por -1&$000
N. B•• Loteria do E.lada de Sa..ta Catarina é u.a fonte de riqueza pa'l"il o publica e de beneficiaa 
par. a Estada , 


Concesscionaios: tia. integridade FluPl~nense' S'EDE EM NlTEROI E FlUAL EM nORIAI\IOPOLlS A Rua Conselheiro Mafra n' 9 
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11:tM'~1 

436iOOO 
605$160 12_561 

150$000 

Preeisade I';ha em t~rot~ sooaooo MandarelllOl á sua residencia 
E' IÓ pedir aóilO$OOO 

Simliea &C Uda.
5$00II 	 1°TI....c... 

1615964 'l:I6üSU64 

157:>14$206
SAÚX)PARA o DIA 2nj'Iiz~ÍÍRO 814;241$324 BOLETIM 

~ 47"755$500 
SALDOS para" dia 22 de Dezembro de 1931. 

Na T_a.....RESOLUÇÃO De o..pOilitoa ." 23:63ú$648O General PU)IOlneIJ I Do Montepio 2\):679$244 I. lleceila orçamen/aria 
de Assis Brasil, lnto!rvIID-1 Do Estado 269:931$432 314:3415324 Arrecadação rasUt.da 

Restltulçoes !eitas 
~~e Santa Catarina, no No ~"do IIrasn 
ter Federal no 

Despesa orçamentaria 
HesUluições recebidas Do E'lado 6.414:351'100ll80 das suas atribui De Depositas 154:052$100 	 Despesa paga 

ções, 	 IIl. Movimento de fundosDo Montepio 100:000$000 6.668:403$200RESOLVE O General Ptolomeu de Retirado 
NOMEAR Jacob Assis Brasil, Interventor 10TAL RS. 6.982:644$524 Depositado " 

baldo Hartmaon Federal nl? E9tado de Uno 8on&lni Luiz Melo Eucllldes Gentil IV. OperaI"JescomrRsponsave;s"
Recebimentos :exercer, durante um Santa Catarma. no uso Tesou Visto Encar. do Controle t agamentós 1trlenlo, o cargo das suas atribujç~s, • v. Deposito.

1e do Juiz DlstritaldoRio RESOLVE: 1--------·---------- Recebidos 
das Antas, da Comarca EXONERAR, a pedido, Hestituidos 

de Campos Novos, na Valdemar G~ub!" de me.m
 PREfEITURA DE fLORIAlOPOLlSconformidade do dispos- b:o da. ComlsslI;O de Sm-	 vr. ,1Io,'imento geral 
10 no art."'IO do Decreto dlCauclas no distrito 	 de Movimento da Tesouraria DO dia 21 J;~i Saldo antm~or 

Saldo em caixan. 157. de 1'9 de se- Ja;aguá, doMunicipio.de de dezembro de 1931
lembro do corrente ano. JOlnvlle: ~ 

• 
Palseio do Govêrno em PalaelO d!> Govêrno em 


Florianopolis. 21 de de- Florlanopohs. 21 de de- Saldo do dL, 19 (em "'1~)ECEeIMENTOS

. zembro de 1931. zembro de 1931. Pr;d'" Urbano 


.......... A,,* .,..11 Pfolomeu de Âss 18 B~asil ~~~d~j.,ai.1d() 

Manoel Pedro Silveira Manoel PedfO Si/.ma 	 Ta.a de • ...,.dlenl. 


Averbaçlo 

Rendas uO cemiterfo

RESOLU<.'ÃO N. 1201 RESOLUÇÃO N. 1211 	 Multas por fof de postura 
~a~! ~~~l:~ de pagtos 
Banco do Bra!<ít. CllCqllC n, :J51;2'n 

O General Ptolomeu 

de Assis Brasil,Intervl'l!' 

tor Federal no Estado de 

Santa Catarina, no uso 

das ·.suas atribuições e Pagaxncntos
s.. A. CASA MOELLMANN íatum3\MIde acôrdo C0m o dispos· OS MESMOS idem 30-11 

ta no art. 39, do Decreto elA TRAÇA0 LUZ E fORÇA. Idem 


30·11n. 170, de 5 de novembro 	 ANGELO .OALJANI, nota 1~M2 
do corrente ano, IDernenml JOAO ffOrUOO ,CIA. nota 14..12 

RUDOLf RtiElN, nota 30·11 
folha do pagamento do pessoal encarre

gado das ellci\vaçôes do CemUtdo 
de ltacorobl. la. qulllzena ,de de. 

." . 2Ç,,;24~S03 

O SALDO TOTAL ESTA' ASSiM REPRESENTADO 
Etu caixa: 26:26$488 " 
No Banco do Brasil 40'.0001000 

6g,z~ 
PI_ do A.I" ....11 Leonidas de 8.Manoel Pedio Silveira TESOUREIRO 
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6 REPUBUCA-FlorlanopoUs terça-feiça 22 de dezlllllbro de 1931 

Empreza Cine -Teatral Uda.. 51. FEIRa - 5a. FEIRa PROXIMO MES 

Sessão chie «No, no Naneüe,.> 

Aparelhes MOVIE'I'ONE e VITAFONE, funcionando 
'p/_mamo. um filme II01lOfO 

de lux'), com bau ,musicas 
Celebre opeteta de formidavel luxo. toda cantada, 

11m nolavel elenco de a.tistas famosos 
com 
. 

perfeitamente hem. . BERNICECLAIRE -- ALEXà,.NDRE GRAY 
o 
O 	 ProduçáO super maxima da Warner FirstFRIQiU·.ESI·S
O HOJE - 3a. feira, 22 de dezellln. de 1931- HOJE 

<,Haroldo trepa tr~pa,.A'S 8112 HORAS EM PONTO PREÇOS - 2$\XI(}'t$500:: Com o maior comico do mundo, o homem· dos oculos 
que faz rir o publico, que arranca interruptas gargâ~ 

DE MULHER 
IProdUção especial da lhadas e que empolga mu·tidões.PROGRAMA F1RST NATIONAL com :E[.A.~C»LX»C» LLÓVX» 
Ultima exibição do grande film lalado em português 	 SuperprodUção ParamoUnt

Dorothq tin'ac l<oll e laefe 

Oackie 


DU BARRY" A SEDUTORA' 
IA 	 DOMINGO Mimoso d ..ma de enredo hlStorico coma belilSim.sestrelaA Dama qDe ri 
o 	 NORMA TALMADGE e WILLlAM FARNUM 


com ProdUção Uoited A,tists 

Corina Freire, Raul Carvalho, Alexandre Azevedo FORÇA 


e Antonio Sacramento AnJoS do InfernodeQUERERUm filme de raro Imm, de grande dramaticldade, e 	 A maior gloria dos trabalh.,. da dnematogralia. Ü";film 
que gastou milhões na sua confeção. Produçlo da United 

admlravel desempenho. Um filme todo falado em es Artnt5, com Ire. a$t,os famasospanhol, com: 
lomes Hall - lean Horlow e Ben Lyon CANÇÕES D'ALMA 

j 
6JI MAIUA ALBA, ANDRE' DE 


SEGUROLA e CARLO
Canto movietOlle em I PARTE Outra obra de arte e de luxo daBARBE 
VOZ DO MUNDO United Adi.u com:. 3 complementos $onorOll movie


JORNAL l\lOViETONE EM 1 ATO tones - 3 
 RAFLES 
Ronald Colman e K(Jg Francis, ~ ------1 


IA O CINEMA ansiosamente esperado pelo povo. 

~ 
QIII I (() fi Im ® CGí a((J) rr fi (ô)e; I - Rua Jo6.o PInto -	 • Inauguràção • 

Força publica !:------,----------:í··lTe~~:J:LE...ado ~~HH*~~~*;.~*****~BII~ 

Co...I•• d. admlnlstra9llo I CAIXA MERCANTIL RIO BRANCO I 7axu d'Ag'!u e de Esgoto ,~~ CompanluB Traça0, Luz e Força i 


EDiTAL [~.~ 1 • FI· 1 (4. tnmestre) * de Florialopilis ! 

Concurrencia publica 'I .i" llia.. de í)rlan.~pn is I Tl. ordem do sr. D.r-tor do • '* 


De ordem do S'. Tenente I R F I' S h .dt 27 .Tesour•• d.. E,t.,õo. mando o sr· '* Para concertos e instalações-Os pedidos I 

Curonet Heilor Lopes Cam,- ua e Ippe C ml, !sub-dir''''' d. Kerola. fazer pU' *' devem ser leitos n.' Escrilono(Secrão de "e-Iblico qU~, dUl' \~ltc: () CQrrentl! ."JlL, ~ "

oha, presidente do C. A., RESULTADO DO 204 SORTEIO DO PLANO RIO Imês de de?em!> .. '" procede _ clamações}, á Praça Quinze de Noveml)ro,19 • 
desta corporação, I'ço pu- BRANCO, KtALllAD3 EM O')IA, 21-IZ-931 10'" .e~~ão a c "''''iça das la- *' (sobrado), slé às 17 húrds. <& 
bl:co, que se acham li vCIi. 'XáS Q'aguas e d'<'gnu, rel.tivas '* Para falta de luz á noite-Os pedidos de- * 
da os seguintes 'ulomoveis: PREMIO MAIOR, no valor de R•• 1:600$000 !,ao quano trimestre do correnle '* vem ser teitos pelo teldolle n. 1113, ou Oh * 
uma Limousine 'Wipp:d. de e"eor·sICel~·I.la:l'.s quo 1.10 salie!., *' parte terrea do edilício da Companhia, tocai .>!..Fol contemplada no v"lnt de Rs. l:6()()$OOO. a cader- '" '" -- ~ ."M. 'I d I ~ 
4 cíiindros, em perf<íl<l es· oet3. n. :12ü5. pvrlenc0nte ao ple.tamista ALTINO PEREI- Izerem .eus p;g"m,.tas nO pra- """ 1\:!sma a o por uma ampada eletrica, até el9 
tado, um .luto ,IEsst;:x1' de 61 RA rcside.lté em BIlJmenau zo admlt., pOIÍt'rlo r,.7.~~los tJos * às 21 horas. * 
cilindros, lambem em bom PREM10S DtSTRIBUlOOS ATÉ A PRESENTE DATA 43õ.6B(,$50 'I me••', de .l.nei",. ··<vereirn.;;Ii,. Reclamações urgentes, depois das 21 horas * 
e~tadoe um Limosine .Fordn r.SI·o,'tivame"". (OIU "ilIultas * deverão ser feitas pelo '.lefone n. 12t8, (re. * 
tipo 192~ em regular esta~o PREMIOS, NO VALOR DE R•. 2~SOOO Id·F~~,;:~n(): p~~:',;';· ..,,,,ct"s. ser&o ! sidencia do sr. Cascaes). * 
de conservação. 2'"9. M,noel Tdxeira da Luz:lI""or~by l0xl.31.las as c.'"dO"" p.ra a 7" 	 ~ 

Os veículos em referen- 8.81 Perpetua Campos, Tobatào .d.v;cta e"b"n~a executiva. ~ A Companhia possue um grande sorlimento de a 
da enconlram-se no quar- 579., Francisca Souza, Fpolís Sllh-diretoria d. Rendas do a lampadas de varias intensIllades e voltagens • 
tel da Força, onde poderão 6722 Lauro Souza, Estreito Tesouro do Estado em 2 d. de- r.t para alend~r a05 consumidores dos distritos lit 
,er vistos pelos interess~d(), 11048 Hercilo Malr •• Esplnbei;o .mbro de 1931. • e zOndS unde ha linhas de distribu:çãv, com m 

os dl'as atei" Ano 9 6109 Mnria Clnce:ç~o A'meida, Coqueiros Hlldebrando Burrelo "4< oltagens dUereo!e. 	 * . todos u....... 1235 PauUua Lah~. F'pf1hs );C ...... 

ás 12 e das 14 â~ 16 110- 8491 HildegardLang. g.Escrilurarío í;'!,IUS1a~************a~lIlS1*** 
ras, devendo pata isso se di- 1356 Jurema Farjas~ 
rigirem 8csignstaríodeSle. 01143 	 I......................................
AI,'ides Porelr.. 

As propostas deverão 52r PREMIOS. NO VALOR DE RI. 10$000 ," I 
~~r:~;r~~I~~Sn:I~,~ad~;fa~~1 1-' Cine ..Teatro ."Centro Popular" I7714 Victor Fi-dtor, .'oinv,lI. 
força, !.cando marcado o 463H Filisbina Soares, ESh"o I O maII hl_"m, ,1l1li"1" _fortanl .....flrlil. p.lo f.lI1m" ",lo _ • rupOllo 
dia21, as 14 horas para se 43:·1 M.rtính. M. OU",., Barreiros 
pr~ceder 11 abertura das g~g ~~;~~aSi~v';.rb~~:~It~I:~,l!holiS HO,JE E AMANHA ....guarde.n: 

mtsmas, a \isla dos respe- 0287 Maria Antoni. d. Silva, JQinviUe t 


I 
S 

Clivos concurrentes. 8ó se· ~355 Floripes Casas, Jaragu!\ 	 FEsA',Sa tl2.ShOOrCftl"aL ACILADAr(bal:eil~s'as propostas que 4153 Felishin. ~lelto, Fpoli. 
átlngtrem o mlnimo preço 74U? Ral·tis'. José Fally..J.,aguá 
fixádo pelo C. A. 0922 WiIi.n Kr<íhl, Blumenau 

Quarlel em Florianopolis, ISENÇOES 	 As entradas devem ser procuradas na Da Fox~Movle.one 
3. de Dezembro de I Q31. I' Secretaria das 14 /taras em diante Empolgante historia de amor toda 


"Antonio de Bafa Ribas 3056 Julio Pereira Silva, JoinvUL. feita de poesia e beleza 

. {S')75 Firminio Alves lia ~lIva, najahy 

:r:enp.A.IEm.OLxa'Lrif.eE-p.asgador .4657 Jacintha Martins, S. I03é 	 I SBareHv,e cÓIInBreOvEeO:ROE O'BRlEN: MARIDO____~-__-~II 6860"7~ JOSé .Tustino filho. En'ead& de Britto 
I' 	 v Q JOSé CarloS Moraes, .vpoHs O

Florianopoli•• de 21 D~zembro de 1931.' 	 Valentes ' f i 
.,I . çjm~-se 	e CODcer- I Pelieula da Uni'versal a orça

.. ta·se pelles com Vi", Barreto, Lima &. Ci.. 1 
11 maxima perl'eção. I jolo P. d. O. Carvalho P,oprÍetA,i01l. com a querida BETn' tOM.PSOS. I '1Da Volver...,.I·. 

' CftlSPIU uln, N '7 Fiscal d& (loverno Feder,al .. "" t • 	 ' 
n K ",,,,,,,, .J .,.'_________·_"________1-.................--.........I RV 

I 
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EDITAL~Movimentc Maritfmo_ -"--
l1.0IfICAÇlÓ DE PREIlIO 

PORTO DE FLOIUAPtOPOLIS /l.Jrquitelura
~-'DE- ,"<\ " 

:Ja(:06Ç~êftf,j~rfn 
Orctàuprojetoae/~, <!Il<:&~~~.~ 

admíai.b:açao .e iiIcâIizaçIo .·de •collllr~; 
RI!'-~:~~~; / CPro6aioaais 1'0IIIpetentt!t. e concitnâosot Pl'ra 

Pt:lolU empreitada de llal:Ndhol rapidol, _micos 
ep.làIidoI. 

Porto A.legre 
R ,Fu~lICI" de Port.Alegu, Uruguoiono. 
la Maria, llaqul, Laguna,·;BllUTlDlou .e 

!'&lI.eIe IT.APACY AIoIr'24 40 corrente lPa4l1e1eITAPACY .ahlráa 22 dO corrente 

IUQoI>l< pua: Imbltuba 


~ 
.......SWos 

!!lo 8eIoutIIo 

RIo di! JueIro 


PRE""t: DE CAR&UE\l!.O FRETE DE CARGUEIRO 

DELEGACIA fISCALlIecebe-.. _ •• _ ..doe até • ""'fMII". do tohido dot poquoI...

AVISO: A·......... _ ... diodo ..llidodotpoqWeS. , ..... do*"-dode......... EDITAL N 8 


A .....,-~.?orlo, detui ... -.ecu. DOI Ar_OI do ~.... ___ • 
..wdoq <IM P"........ atU.J7 ...... __ coodu.ida._ pw. boiilo _. De ordem do sr. Delegado 

~ ............ Fiscal do Tesouro Nacional 


PARA )fAIS lNFORJfAÇOES;C014 o AGEIITE neste Estado. laço pu::'líCO, 

mais uma vez, para conhe


:J. Santo,s 6an7IJ,s1J de quem Interessar 

Ru. ComeIbeiro Mafta-33 Tet. 12Su..·End. TeI. Costeira pelo sr. Ouilber


residenie em \18
em petição datada de 30 


março do ano p. passa" e 
co, foi requerida por ÜICCl::U:Dlccr::EJ:IcrllDlICCI:d1Empresa N. de Navegação HoepUk meato perpetuo uma ares de I 
de m<ll'inha!!,? lo· Penitendaria da 


do mu",clp'o de Gl'ilbde.. 

TRANSPORTE RAl'IDO D~ASSAG EIROS E DE CARGAS COM.OS PAQUl1:TES . medindo 1161,6 EDITAL 
,. metios quadrado •• com tren- WNCURIlENCt.. PUBLICA

CARL HOEPCKE, AN NA e MAX te ao mar, onde mede 35,30
metros' IIlZ fundos em terras D, ordem do sr. dr. Diretor 
do f.q~erente extremando ~ da !"enítencíaria, aevid".",.nt.SAHIDAS MENSAES DE SEUS VAPORES DO PORTO DE , aUíoftzado pela Secretall& do 

.. 111. W Gom marlnhas ocupa- Interior. Justiça to'no ~úbl!·FLORlANOPOUS das por Iiermann Passhold e co. que, & par!!r d~ dia de hoJe MaUBOlé08, ur,m.".:: 1JPn.,: 
a S E. com terras requeri- até o dia 28 do. co!r~nte, esta· zoe, 8L 011, • 

Llnia Fl'OLlS,-RIO DE JANElRO IUnha FPOLIS-PARANAGUNj das por Viclor l(lein. E co' rllo abertas as m,cn\ões pa,." Tem pet!lloaf para o ser-
escalando por ltajahy, S. Francisco e I ..cal.ndo por ltajahy e mo tivessem emitido parecer ~:mCtna~~~;~t~so t!~:ecf!fe~~U~l; Abre~~ÇeU ~~~:~~08.typóSantos. São Francisco. 

favorave.1 os departa!Dentos gener.. á esta Reparação, du- de letras. 

P_Q'.14 "MAX'. de que tratam os art'gos 3. rante o próximo e.erelclo de O marmore empregado--------~r---------Paquete -CARL HOEPCKE. dia l' 4 " 4 d D I n 4 105 1M2 é legitimo de Carrara 
Paquete -ANNA. dia 8 e . o ccre o . • , =. (Imita) o melhor 
P.quete -CARL IlOEPCKE· dia 16 di",,6e20 dia. 2. 12, 17 e 'ZI de 22 de fevereiro de 1868, . Os lnter.ssados poder~o 
Paquete -ANNA. di. 2& sem imp~naçã() algu~a.. va! ~ife~~dat'~~ ~!:our~;ctn ~orES. R... a;~::r.:.~:-\........ 

Sabídal ás 7 horas da manM Sabidas ás 22 horas Sabldas"li. 21 horas. ser defenda a sua petlçll?, SI todos os dia. nteis, onde Ihea I 111••50 P...... na" 
~~~~--------~--- denlro do prazo de trmla serao prestados lodos os esela' I $. C_I•• • FLOftIAII1II'OLlS. 

AVIEO T cdo O movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche Rita Maria dias, a contar desta data, não reci~entos. precisos.. ___-=B:..:r.,.:.::..::,• ..:.I..:.I___ 

PASSAGENS; En. ,,"ta da \!Tende procura de accommodações em nossos vapores fôr apresãentado probtesto eO" eo;;:~t~e:~~(:lho'~S~a '29 
. . d .A· d reclamaç o que em arae a b• t

ccmmlJwcalTos aos $1$. IDletessa os que ou assumiremos compromlS$o com commo o· essao redida -não sen-I vehnonle, para' e. m. 

doi reservado.. até ao meio dia da sahida doi nossos vapores.· â~nt mada em c~n,ideração p oata~.df;.;~r.~urr.ntea 

EMBAI\QUE; PI'.a facilidade do serviço só diremos ordem de embarque ao a reclamação que fôr apre- ,rp:~it~nct.;;a d~ Ped~a Grau' 

m~o. dia da rahida dOSlwSSIll\ .vap~res--pasSllgeDs, freies, ordem de embarque e de. sentada depois de. decorrido ~~~~tà".'i~G~~~Ií., In de de
maIS infmmaçaes. C()\.l 011 propnetaIlOl1 prazo nesle esbpulado. Oscar AmaI! 


Para não se alegue AIm.x.rU. 
U .. nor'an.,iB. publica-se o pre---.---,-··_- -- ._Carlos Hoe'Pcke s. senle edital durante trinta Flonanopolls, em 7 de de 
vezes conse~utlva5, como es- sembro de 1931 •. 
labe!ece a lei. O 1. eScrlturarlo 

Contadoria da Dtlegacie, Luperclo J. Loces 

e$$®$eeee~®IOO®C~®~Be~j0®~ 

Tinturaria da ModaReceptores - alto-faliantes - apparelhos combinados 
DE= 

l(uhens '})al ÇrandetllVl PRESE~fE P~R" ~"fAL 
Stock permanente de apparelhos, valvulas e material para antellllU 


- Representantes excluslvós  il ~~~;S~;~'=(!ar/os ?(oepcke 5/:11- Florianopolis 
Flo'l'lanopollS 


filmES em: Blumenau-São Francisco-Laguna e lages· 
 I Rua Joõo Pinto, 34 - TeIBllbORe\.311 
·............................~~.. Ieeeeee...eeee 


T 
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8 REPUBUCA -F1ol'isDopolis, terça·feira U de Dezem=b.::..ro=--=d:..:e....:..I93::.::..1_____.~_____________ • 

Loteria do Estado de Sergipe 

Oe»D.cess:ic::ltn.a.rI.CII>& •• An o M. La Porta Ir eia. 

Firma Commercial estabelecida em FLORIANOPOLlS de ae "",A's quintas-feiras EXTRACÇOE'S

cordo com o conllacto registrado na Junta Commercial de Santa Ca

harina, sob o registro numero 346 de 24 de Abril de J924, 
 Premio maior 500:000$080. de 15 de Janeiro de 1931 e certidão sob n. 2.100 de 16 de 

Fevereiro de 1931 da iilstall.<;ão de uma filial na Cidade de Ataca
 Ex~racção 24 de dezembro de 1931jú, Capital do Estado de Sergipe. 

18.000 b~~~';. 10$000 P:J:...A.:N"O ::J::. 1.260;000$ o. bllh.t•• tr.z......np...... e I.e••• d. 

meoc:s 25' ~or centó 315:000$ 


Santa Catharina945:000$ , 

PREMIOS .......ca ach..._ pegi.t..d. na 16••a
i premlQ de 	 5~~: 
d. lei e peptence a fi••• ltNIiEIJI M. LI I'IBTA l til.1 	 20:000$ 

I 	 10:000$ •••i. ce••••p.I••••• .. 
:\ .. " 4:000$ 12:000$ 	 •
'I 2:0)0$ 1;;:000$ 


21 I:O'lO, 21;000$ 

Õ7 4'lO$ 22;8OOf 
 A Rainha das Loterias 

, lO" 	 200$ ~1:2OO$ \740 .. " 	 140$ 103:6005 exlrácções em .1IrQçajtí á R... J.Ao pes.o., 12312(,0 p ....... 2 U A d,,. 7 prImeir.s premi... 1'10$ 176:400$ 

'i!iW" premio. no tora.! d. R•• ~ 
 [~rulueço klegraphico da matriz e fílial .... LOTERIAOI 'U_ do dI.ldl.....~....IrI..... 11000 
H. vendo repellçllo fiOS íl ulrlmos algarismos d. qualquer dos aete prlmeiroo premi.,.

passll'lo aos numeros immediatamente Ilupedorea. 	 N. B. &ta Loteria nao é 6lial da Loteria do Estado de Santa Catbariua 

~or$;n; ~ :Irmão [ I R 1 ~ I B O f , [ If 'I/f Í"o<....,.dda do economia ". ......, dllft fazer 
1_ compras sem prime",. visitar a :exposiçlo .....CONt:;TRUCTORES 	 SEcçÃO DE IIACHIIlAS 

•••'.cl.. • .rçe••n\.,e 	 Casa Miscellanea". FLORlANOPOUS

Con.trucções civis e hydraullc'l8 I IrrLIAIlS eM: BLUMaNAU, SoA0 l'RANCISCO, LAOUN" 
 A' RUA J04.0 PINTO N. 23 e 2S (Et1/t'ett

LAOIlS. 
Onde pod... adquirir por preços Inferiores que 

i I! 	 te ao The$Ollro do Estado)
Ir~'_lril. J>olJfe 4(erellio .cu~ 

qualquer outra parte. todos os artigos a, e<>aceràllllla 

(LADO DO CONTINENTE) LoccUioVEI & electrleidr.<le, taes tomo: Lamplllu do toei": as :qu.. 


F~x•••••11 ......... 11. lidades, fogareiros, forros de engorur, abatolou".!:._ 

artigos para RadJum; arligo para UCl'iplolíOi lIIu .... 

maCbtn&S de escrever; artigos de 1i~e &odu .. 

classes. como; vasos, fru_ras, fartna........ lIIIIIIIeIuei


CAIXA POSTAL 97 

êno. r:elegraphico Corslni 	 ras. Issut:areiros, brinquedos grande y&l"k4.ade. ~ 

maria., bljoutWas, artigos de alamlQiuoa:,de todasas 

qualidades e mats uma Inlinid.d. de artlgol propnos
fLORIANOPOL1S para: pr••entes que sadio dllfleil Inou_. 

COMPRAR NA 

Casa Milcallaoal 
redund& em prOveito proprio, porque.. lemmaAdega "Pezzi" desta "lisa é ven.{er barãto para "ender muito. 

DI.:. ETrORE PEZZI .... CAXIAS 	 Vieira a Llnh.... Lda. 
~ .,1"lull fundado em 18 d. Outubro d. IUl 


Fa.brieante dos Afamados vinhos c Pt:rdígaelro- e Bar.. 

bera. brnnc.) tipo Reno e Graspa 


l'R<Th~~.:~~'!"f,~~:R.f.~~~t~~~ADO 
.......1.1110 com ",.delha. de Ouro naa expQ.içh.


1110 C..........lo em eax1••, Porto Alegr. fi na 

Intef'haçiD...t de- Antuerpla (Bélgica) 


PREFERIR SEMP~E ESTAS MARCAS 

E' BEBER VINHOS DE PURA UVA 


Representante para 5. CatarIna IAtherino aIrmão 
-.... i..f. :~MOTORes Ã e,xPLQSAO MARCAJ-OTTO·_1 GUSTAVO D" COSTA PEREIRA 

Rua Tiradentes n. 12 	 ~:l!MOTORES I!LBCTRICOS'.1.11. 

FlorianOpolis 
M~t1I"" .Mra fllfttt1olar:m.4atru tr.;", .... hei.TeL: AlHERlNO·Caixa Postal,.lOZ 
.&Ohlna p.ra .meln .. mltbl"lusDt PI:J:n=, FLORI AIOPOLlS'· STA·CATHAI"~& 
Matar1al par. tranlmlSlill AGEN'l'ES: 
Oltll lubrllluntu "éARIOYLE UMASSA FAUDAOE LAftANJElftft&ca. COrrei.. fi. tranlm11tio di couro I '''ata, .ra.mpo,!unl~ elo. das IMus~l~s ReunIdas F. latarazzo 


AVISO AOS SEUS DEVEDORES 10mb". '" • da •••r. toda. OI fiM n FarinhadetrigoLBJetLAllDlAedelJlaisartigOl. 


Mlch1narlot qr~Ia" Irado., ,rllClt., dHllltaftlr." 1J'IIldll'''1
Tendo adquirido, em arrematação, a maior 	 da Standard Oil Com'GIlY Df Brasil:
palte do acervo da mas,a falida de Laranjeira Maehlnu pari bl...'loIar "" • arru: Gazo~na STAIDARD e keroza.e "ACARE.& Cia., tal como melcadolias. moveis, utensí· 

lios e dividas, conforme alvará elo M, Juiz da : Drq_•••to__ ..talo••••'. dl.....I'....... J 
 da Panair 110 Brasil S, A.Ia. vala da Capital. convido todos os devedo	 ......., PNt...d.....a 


tOmplI.nbla de HiUlSportes aereosres de.ta firma, conforme duplicatas em meu 

poder, a virem resgatar os seus respectivos ti· Aviões lodls ilSQbll'.s-lelnS di Narlmn OSol 

tulos com urgencia, sob pena de serem os mes ÃVEIA SMI1'H I F~CHAMENTO DAS' MALAS NS 11 HORAS
ProvaI·á é prelerila Precisa de lenha em mos entregues á cobrança judicial. 	 TODAS Alot SEXTAS-FEIRAS 00 SVI. PARÁ oE' nacional porem ê lilo boa tõro! ? 	 NORTE,Fpolis, 27 de Novembro de 193 L ou melhor que a estrangeira Mandaremos á lua FECHAMENTO DAS MALAS A'S 20 HORAS DE1'.: mais barata 5ao/•. residencia. 	 QUINTA.FEIRA.Sei' patriota IFer:fs Bóabaid 	 ~ecebe passaf(eiros e encom~ndas,

cão seja ladrão Ide seu E' só pedir 11 SmlJe3 
, RUA CO!\SELHElRO MAFRA N. 51, proprio bolso Venà_ velas pllra o NaJa! a issOO a CaixaI Uda. & Ca. IREPRESENTANTE NESTE ESTADO 

Telellhon. 1.49'0 11i;"iii.ii~."iii;ijiiiiiiljjiiiiiiil:;~~M~~M~~M~~~~M~:EM~~I Caixa Jcsé 11' IiJavam~ 	 Postal 42 _fLORIAI<OPOLI> 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




