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Querell1 Aristilia- As bases
no Ramos Ri024(G)Entr�vistadop>

Via acréa, chegou hoje, pe- Da actuação la imprensa o ex-interventor MONTEVIDE'U, 24 (G)-
la Condor, O cel. Aristiliano r=>a ri �me � ta r sergipano IMaynard G?�es ° governo vai designar uma

R:'lDOS, Interventor Federal, que no da o r.)pnS Içao
declarou que os políticos comissão nacional, composta

trapiche da Praia d� Forá, onde RIO,23 (G)-Estão sendo apead_os do poder em 1930, de personalidades de desta-
RIO, 24 (C) - Segundo noticias Je Fortaleza 05 amigos I desembarcou, foi recebido por cres- esperados nesta capital, den- de maos dadas com _os des-

que, para organizar o pra
do sr. Moreira Lima, estão [azendo convites á sua posse no cargo cido número de amigos, correl i- tro de dez dias, os srs. contentes da. revoluçao como I gram.na das homenagens ao

de Governador. I gionarios, autoridade, civis, mili- Borges de Medeiros e Batis- 0_ sr. Arth�r Bel nardes1 es- presidente Getulio Vargas
Adiantam aquelles despachos que o Governo 5e transferirá tares e ecclesiasticas e representan ta Luzardo. t�o c�msplrando contra a

por occasião da sua visita a

para Joazeiro e ali, sob guarda da jagunçada, egressa das hastes fana- tes da imprensa. Em seguida a opposição se sItuaça? Esses cost�- Montevidéu.
ticas do famoso padre Ciccro, proceder-se-á a um simulacro de -lei- Prcotou as continencias devidas reunirá para assentar as ba- mam dizer que a r(;voluç�o O governo uruguayo ma

ção para entronizar na chefia do executivo searense o seu actual In- ao Chefe do Estado uma compa- ses da sua actuação parpla falhou. Quem ou o q.:� nao nifesta o maior [interesse em

. terventor. nhia da força Pública, sob o mentar. tem falhas? A revoluçao as dar o maximo relevo e um

II"U cornmando do cap. Romeu Oe- tem. O major Maynard Go- caracter eminentemente popu-
FORTALEZA, 24 (C) - O lINordestell, em seu editorial Íayte. Co.nsti·tuinte mes l.embra ti que succed�u lar ás homenagens ao pre-

de hoje, allirma que elerne nos sil. a-ionisi: s confessam o seu intuito de -

o 1
ba h I ana cornsrgo em S�rglpe, mas dl.z sidente do Brasil.

b 'd d L' d 1 'I J. 1'\,oLlpa,s p,ara 10r(�ens e �.SALVA.DOR, 23 (G) Rea- que nem por ISSO é de opi-perlur ar a VI a o Lsta o, tendo o mesmo )Orna em mãos urn te e- . v

gmmmada zona do norte do E,ta.do, assignado pêlo deputado do P. cnagf� so na CA;:JA A lizou-se hoje com todas as nião que a revolução falhou. Dom i nlo da União
5 D. Anton Al'agão, o agrimensor Francisco Guerra, e o supplente

CAl. I AL
, íorma'idades legaes, a sessão O que se dá com o sr. Getu- Na Alfanaega desta capi-

de depulado Grij'llviJ. Costa, e cujo teor é o seguinte: pO! i t ica &
I de instalação da Assembléa lio Vargas é o que se deu tal já se encontram as �rela-

«Joazeiro, 14 - Achamo-nos aqui) com ii comitiva, afim Constituinte do Estado,que COI-:1 elle quando interventor ÇÕ2S de f rreiros e ocupan-

de garant;r a nossa victoria. Joazeiro vibra de enthusiasrno, estando PO I i ticos Iunccionarà no antigo edifício em Sergipe. Administrou, go- tes de terrenos de mar.nha,

apparelhado para, no momento opportuno, descei ao litoral, afim de da Carnara dos Deputados. vernou, com tolerancia, 0111 para o pagam ento dos res-

assi lir á posse do nosso candidate', ou empossa lo pelas arrnas.» PARA8ENS AO CAP. JOÃO Para assistir a posse do um pouco de coração. pectivos foros c taxas.
CANelO cap. [uracy Magaehões está �r��J.::���������rs:�;,,'-·,�,m�_:������::�,

Hoje. por occasíão da chegada, pz- sendo esperado hoje o mi- � �
�

ia «(onde!". do coronel Aristílíano, nistro da Viação dr. Marques �� �J
jO!'i.l?Jísta Lia:!aJe Cruz e o deputa- dos Reis. � -- �
<10 da Colligação dr. Alnto Catão, 'W ��
no trapiche t�a Prata Ide Fóra, onde Artigos para homens po-

�� Nestf\ semana e na outra vamos ter Qrandes eSD�b - �;:
se eíícctuou G desembarque, verifí- dem ser adquiridos, por pre- �� culos, O secretario do Cantarelli íá está e� rr-ssa terra, ��
CJl'.1m .. s � factos interessantes, que � d d PI" 1

C"OS exccpcionacs no Para-
� preparan o a mise en scene e seu amo. or outro ad. l(�,

E 1S l'CliDiLFam aos amúos . de nossa tl •.

meainlce. l:lO á rua Felippe Schrnidt h começamos a ver caras novas nesta pacata c:clade iihé:1; �
LU se J�:hjYlm> em blócos perfeí- 11" 21. �1 dizem que são os papagaios da nossa futura D'l_ninln. ��

;:�m:Ilte t'ebúJ.;)'o,:;, ê-Íastados um do � Vem05 por aí que pelo menos duas companhias d; i).:ij"tro âf':J, de lÍez mdros cs que Conferencia de �� saltinlbancos, ou coisa que o valha irão disputar as prcfCle!1- rC:.J':):?!U <10 des':mbarqete daq_He11es po- ,:) �. d bl' r,"

Ul';I):� qLIC mi!jiam em facç?io cliver.. genera ......s � clas o nosso pú ICO. f.�
') 1. bti'c eHss. a 20m ncntra, Vl.. �� Florianopolis está de parabens. até em cspetaculos já I' J

II :i (;1" .1.
"terra·',·niagüem" ",mlldu

..

RI0-'-24 (O) 011 te� rea· � exi,'em concurren'''. �
,loS trlnche;ras dos "be1Hge�'<'_ntes". !Izou-se no Mll1lsteno da �� A phtéa f1orianopolitana é exigente e sabe VdiéH �.'�I

Para gara.ntir essa ódem e ffilll- Guerra LIma reunião de Ge. �� C'Jm calor e- entusiasmo quando os atores não esUio CO;1," H
ter os adversarios á distancia. lá es- 1", d.-l

d 1
.

'1 nerais, na qual tomaram parte .. � penetra os ...os seus papeis, ou repre,entam m.11. JLi vif]nc ;'1"11. :",1,.
•wa d 19cnte, activo, Vig1 ante. ( I,,�
·apltã.o ]OJO C>.nc10, com a. st!a longa os Generais Olympioda SiI- � companhia d,� revista3 dissolve!' ali n) Yc'!lho /;,11' .. \;.) J� ��
,rá'(i�a dz De1egado--Auxil'al'. E de veira Chefe do Estado l\thior ij Carvalho, vaiada pdo povo. F�zemo3 VOt03 qC1e o Cm, ��
()Jfól'mas;::po:TGt, o con;:,p'c.w cap'tão, do Exercito; João Gomes Ri- ��

tarelli seja feliz e a Octminha támb�;n. Mas a prudc:nc'a lo�
que b�m merecer.! fartos elogio:; de am beiro Filho Corllmandante da

IA
manda dizer e nós o fa;:emo3 como bO:1S am:g::>3, g'l � 03 �'�

),)$ 0S blócos. todos relevando a sua M P d
N d d1 a. Região ilitar; aes e

I
come iantes se cui em e se com")ene�rc'!'ll d:\ sua gravissi;na n

perspicada. que evitou attridr s, prz- - C' �

.

I rl ,L\�!';drac!p, Chefe do Departa- &.I
missão e das enorme3 responsabilidad::s que pesam sobre os �.�.:i.!,ü�çi)es. ch�(�ties H::mell,,�senhe.., � ,

)5 diversos vell1Ctdos. oe pharoes apa� menta do Pessoal do Exe,rci- ti
seus ômbros. Conforme a peça assim tambem serão as ��

:aâos. Não fôsse a ac.Lví:!ade do Cl- to; Ho, ta Barbosa Director da 1ft' IespónsabIlidades e deveres clJS atcrc5, bl
)1[:10 João Cando e o para·choqtte. Engenharia Militar e Coelho t�� Vai daí a n03sa preocupação pelo exito dos. e�� r;�
:owr;e1 José Miíller teda realizado, N D' t dA'

- fi
I

., {

etto, Irec or a vlaçao. � pétacu os.
- :<

aI m,:smo, com esplendído succ:�sso.
O

._

f
. Ir A'd d d h' d b) fi

t mfS[a,a dos rodeios.
. .

essa �cul1lao, q,u� OI pre- �
CI a e an a c ela e oatos. ( J e;npresarios a',nLl ��

A ccria altura desobedecendo o si- S!dlUa pe�o sr. Iv1ll1lstro da 'W não públicaram os programas de estré3., ma, U:TI boat::iro �,
5'il?1, e bttrlando a vigílallda do ca- Guerra, nada transpirou po- � inveterado jà nos d:sse que o Cantarclli e3trêJ.rá com a �:
'itão-ddegc.do, O dtputaó'o colligado rem, pelos seus componentes, ,J magica da Serra, aguella que deslumbrou a tojos, m�n')3 '4]
dr. Cd CampJs distancia-se dos seus d f � G I' V I d I

L

Po emos asseQ:ura qne oram�, ao sr. e-lU 10 argas o qua ec arou não se ill1prC::�$;,>nar "1J
:ompauneiros e procura contacto com �

�
L

o alversario. numa excursão de re- tratados assumptos de servi-
�

com aquillo por já conhecer o true.
'

t�
:onhedmmto. ço. '� AOuminha por sua ve7., confórm� o mesmo invet::- �;j

Ma.s. o dr. Rupp Jor .• attento á Em seguida o ministro � rado bJateiro, estrearà co:n a tragedia de Shabsp.:arê Ofh::.{o, ��
manobra. accóde afflícto: Góes Monteiro dirigiu-se aos l o e7ótouro de Veneza.

.

r�.'---Oh! Cid! E' bom não im para .,

t' d F d d
,to

E' d d AI AI
lá. por que o trapiche, com o peso m1l11� enos a

.

azen a e. a � ver a e qu::: o 8! ô 1 Java-Jornal. não,) no, U
excessivo de tanta gente. é capaz Mannha, onde' conf�renclOU � informóu si isso está certo, nem mesmo si as reç:1S d..! eS�réj �\�
de cahir. com os titulares das respecti- ij já foram escolhidas. ��

E O dr. Cid. cOID_prehendendo o vas pastas. � Pelo sim, ou pelo não, aguçamos a curiosidad,�, n \�a
' .

"pt!xãêi-de-ordha". voltou risonho ao Durante o dia o general �� . .

b
' .

. t,�
blóco. G'

' '

�
ver

sdl fconlsegUlamos
sa er que ator mi:l e:1::arnar nc"-a [··..1·óes Monteiro foi procurddl) �.�'1 peça j ici o papel nefando de YaiJo.

Dahi a pouco, passava pelos colH- .;
CJ ,; I

gadoi. tambem 1íS011110, cumprimen- pelos generaes colatino Mar- � Queira Deus que o momiro dos olh)S verdes não devo- t�
tador. gentil, o coronel Arlstlliano. ques, Xavier de Barros, Mei- � re a companhia e ela não se eut::rengue antes do lever �;j
rumo ao d,:sconhcido. ra de Vasconcellos e SilvaJu- � de rideau. ��

VENDO NAVIOS nioi, com os quaes palestrou. � Aqueles que tiverem oportuniclad� de assistir ao C13.iio ; i

� geral poderão nos adiantar algo sobre o exito ou fraçasso f�
Numa roda na Confeitaria Chiqui- _ r. do espetaculo. L'j

nho, comm<::ntaV.l-se q:re. no tupíóe t:. nCOn t radO � Ouvimos tambem d;zer que o Conselheiro, aqu.ell� H
da Pra.ia-d�-Fól'a, de)ols de 10:1ga •

d
I"jj' f I E d

H

sem sentI os � meave personagem que ça e Queiróz·jmorta!izo:l na, iJ

pale5tra. com o dr. Jw:a lVIoellmann, �'?
- - r�

em que apenas faILwa. o secretario �j.tI paginas de O Primo Basilio está agora arvoraJo em trci- ;\

d F! E 1 R .�.J nador de deputados. SI' e' aS<i'rn, na-o sabemos como 1'°, so -I'ra' r;:.:�;1a azenna., o sr. mi 10 itzmann.· C�mpar,�ceu ôntem, á Polici- J'
�

"

de"(úa10 llbei'al, apo's o de�emba_i'que h d ld' acabar E' nosso deseJ'o que tUGL ac-.b� b-III t \ 'I
... J

a, em compan ia e um so a - 'ii. u Cl � t: en 1 e rosas, per- f.:. �,.do coronel Arístiliano. foi deixado zó- ,\ f I
.

f I' I' d' b d T T

do do 14 B. C. e d� outro � umes e pa mas, mas, ln e Izmente a IZ o focar o «uma l 'I

zil1ho na punta do 'trapiche, olhando �! andorinha não faz verão». ��
ao la1'6'o "a vêr nayio.:;". da F. P .. o menor Jeão Gui-!, r;y

marães filho, empregado na re- �
Em todo o caso o povo é um JUIZ sereno e pr.':cavido 1.1

údente do sr. Lupercio Caldas,

�I
e levará, ao lado da, flôres e do frenesi de suas palmas, �

que foi pelos mesmos encontrado � para coroar e aplaudir os atores pelo exito, tambem batatas �'�
'd N M' e ovos pôdres para homenagear o 'l'ac'"

. 'j
sern senti os à rua unes a- í!t

I u5S0, em memClr.i1.
�

chado. :w daqueles que derramaram seu sangue em Outubro d � fi,
João foi enviado ao Hospital �11930. !��de Caridade, de onde, após li- � 1"1

geiro examé, voltou a casa do.� Ia I S B I l H O T A ��
_,. I'a

Seu patrao. it�""""Z"f�'" ""�....."'""" ",
�í6��Z �����...������������":.#) j

( O Jury nel corrente armo.

Ddn10S a seguir os nomes

dos sorteados: Affonso V/an-

derley Junior, Anastacio Ka- �.

tlcipis, Bellarmino Corrêa 00' Ch '<>rn,'l.,[_'!Ja-, VJ',a a!rea, a

mes, BarthoJonlCLl Lazaro, i:gara Vo. .. , ..

Carlos Reinich, Caílus Victor esta capital o prestigioso politico
V/endhausen, Cosmo Apos- e illeJ ,tre chefe da Alliança do�

tolo, Custodio Ferreira Ban- Partidos o sr. dI'. A.jolpho�Kon-
de ira, Donato Barbi, David der.

Candído de Ba;Tos Silva Bo- O distin.cto politico colligad.o
telho Euclides Vieira Mafra, vem se asslgnala:!do pela �eren.l
Elise� Di Bernardi, Raymun-

dade com qu� se_ con::!l�z. em melO

do Santos, Jos,� do Valle Pe-I da actual. agItaçao PO�lt:ca.
reira, Jorge Garrido Portella, ..

_

S.
dexcIOa..

vem .preóC·ldlr aI redu
João Cupertinü ue Medeiros, mao o lrectOrJO entra t

Luiz Freyesleben, Oswaldc sua aggremiação politica em que

Bulcão Viannél, Orlando de conjunctamente com os deputa
Oliveira Goeldner e Nelson dos colligados eleitos, resolver�se

de Almeida Machado-. à sobre a attitude paitidaria em

face do caso governamental ca-

tharinense.

Sovteic de
jurados

Sob a prcsidencia do Snr
Dr. Mileto Tavares, Juiz de
Direito da 2' vara da Co
marca da capital, presentes
os Snrs. Dr. Arno P. Hoeschl,
promotor pllblico, Major 1';a
buco Duark e Silva, Sup-'
plente em exercicio do cargo

I
de Juiz districtal deste ívIu

niclpio, Capitão Abel Carnei
ro ;\,lonteiro, escrivão do

Jury desta Comarca, no Pa
lacio da Justiça foi feito o

sorteio dos 20 furados, que
têm de serv:r lia 2' Sessão

I. A. e P. dos
Commer-
ciarios

Segundo telegramma circu

lar, expedido pelo sr. Direct6r

Regional, o recolhimento das

quotas e contribuições dos
associados do «Instituto de

Aposentadoria e Pensões
dos Commerciarios,» de que
tratam os art. 23 e 171 do

Regulamento alterado pelo
Dec. no. 55 de 20 de feve-

I

reiro de 1935, deverão ser

recolhidas em todo o p2.iz,
nas agencias do Banco do

Brasil, até o dia 30 do CQi

rente mês. Nas localidades
onde não existirem taes agen
cias, poderão os interessados
Íazerem o recolhimento por
intermedio das agencias pos
taes.

D!�1!l Ãdh�ir»�l@
Kondei�

Estão

Ao presidente Vargas

Jornalista Trindade
Cruz

Pela Condor, chegou hoje o

vibrante jornalista sr. Trindade
Cruz, director do apreciado or

gão da impr�ma, carioca "O Ra
dical'

'

J1Gazela cumprimenta-o.

Cc.)nferencia
internacional
do trabalho
Rio, 23 (G)-O encarregado

do expediente do Minísterio do
Trabalho res()!veu prorogar,
até o dia IOdeMaio proximo,
o prazo estabelecido para ;lS

associaçÕeS profissionaes en

viarem repr�senta!1tes á Con
ferencia internacional do

Trabalho, que se realisará no

mês de Junho em Genebra.

conspirando
I As homenagens

NA "D. N. S. P."

o coron::1 Aristilia1l.o e o d�outádo
Trlnda.de CnE foI'am tratlspôrtad03
1'a,a ku, !B. lancha "D. N. S. P.:·
qlie partlo1al'mente se celebrizou de
pois qlle o deputado Altamiro Guima�
des. como E'dipo, decifroll o segre
do da ESl'nYllge: "Decididamente
Nerêu Será Presidente".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caixa de aesentaderlas e Pensões dos
. Empregados da

panhla Tracção, luz e Força de Florianopolis
Relatario n 3

•

I e 3 4
naquella época, passaram a ser [1 937, não se tendo realisado a

explorados, na Capital, pelo Go- I 5 de outubro, data prefixada
vemo do Estado, em virtude de pelo Conselho Nacional do Tra
ter este rescindindo o contracto balho, por motivos decorrentes da
d� arrendamento que mantinha situação creada com o fato refe
com a Cia. Tracção Luz e FOiça, rido no capitulo anterior. A 15
para o [orneci.nento de! energIa de novembro procedeu-se à res

eléctrica ao municidio da capital, petiva apuração, tendo-se verifi
continuando a Companhia, entre- cado a escolha d03 srs. AntenorE' com satisfação que apresen- tanto, a explorar o mesmo SI!!"VI- Borges e Jorge C. de Souza paratarnos os resultados, assás lison-
ço em dois outros municípios vi- membros efetivos, e os srs, MiguelgClfos, da execução orçarnentar.a, 'I b d _

derei d siunos, tam em e SUl ccncessao. G. Faria e José J. Kowalski paracomo po ereis ver 03 anexos, E' 1 D' d Dd
.

d d
- ssa occurrencia, no pnmelrü suplentes. esigno os os srs. e-

sen o que a receita arreca a a
f·, J Ad h S J I..

� d . 31·"'07d>4no I momento, ez- paiecer a unta - mo.t enes egui unior, pe a
atmgiu a som", e IS. .J .:p v ,..

C' f'" C h' R ld R I.

1 ?074: "00 d
I rmmstratrva que a aixa icana ornpan Ia, e eina o oess e,ruais :.... 'I'''t o que a pre-; id f b I I D'

.

d Ob P bli.

. da',]'. d, n

I com a sua VI 3. ortemente a a a- pe a iretona ceras U icas,vista, e a espeza reausa a rs.
d J f d

. ..

d d7'89511'600 25' d Ra�:t
,L pe o acto e ter a rnaiona para integrarem O qua ro e

o ;p , I· a , ....eita e 1 f
' , d C h' membros efetivos, foi convocada

menos 6:054$400 do que a or-
c os

udncclOnar�os ra �oml�anE··Bçada. passa' o a servir o <...lavemo ao s-

tado e, com isso, julgavaoos des
ligados desta Caixa para ingres
sarem n'uma outra. Isso, porem,
não se ve.ilicou' pOIS, solicitada
a orientação do digno Inspector
Regional de Previdencia sr. José
Gomara que nos honrou com a

SUl presença nesta cidó:de, aos 3
de Novembro, ficou pelo mesmo

esclarecido que a citada occurren

cia em nada viria afectar a vida
Titulos da divida publica administrativa e a integridade pa- Banco do Brasil

trimonial da Caixa, nem tam-

pouco o seu quadro social, pOIS
Saldo em

ambas as Administrações, com os

seus respectivos fU:lc<:ionarios, con
tinuariam a contribuir para o seu

Fundo, não importando a perrna
nencia da mesma denominarão,
cup modificação, a criterio do
Conselho Nacional do TBbalho, Saldo em cltlDepo-
poderia ser providenciada e.TI oc- sitos Especiaestl 30:000$000 Titulos depositados
casião oppcr.una. em Custodia 33:000$000

.

Senhores contribuintes: Inscrição de associados 'dr. Antonio Bottini, a quem dei-
xamos agUl con.ignados os nos

sos melhores agradecimento pela
solicitude com que sempre atten

deu os que necessitaram dos seus

serviços prolissionaes.

o numero de contribuintes ati
vos quem em 3 I de Dezembro
de 1933 era de 26, elevou-se
para 33 no final do presente e

xercicio, com a admissão de mais
7 associados. Aos contribuintes
ainda não inscritos, a Junta já fez
sentir a extrema necessidade de
regularisarem com urgencia essa

situação, visto que o não cumpri
menta desse dispositivo legal, so

mente prejuízos lhes poderá acar

retor ,

Em obediencia ao que detcrrni
r.a o ar(�o 49 do decreto federal
n' 20.465, de l ' de Outubro de
1931, qUe instituiu ;;3 Caixas de
.Aposentadorias e Pen�ões dos
J.:'.�mpref!ados em Serviços de Uti
lidade Publica, a Junta Adminis
trativa desta Caixa tem o prazer
de apresentar-vos o relatório refe
rente ao exercício de i 934, dan
do-vos uma exposição da Rua SI

tuação linanccira e relatando OS

lactos mais importantes ocorridos
du: ante o ano.

Receita e despesa

Fiscalisação
Junta administrativa Aos 31 de Julho de 1934.

recebeu esta Caixa a visita do
Acenas uma alter'ecão se vere J G' � sr, Inspector osé amára, quet: T •

d." I' ";C: J l!Pt,�, no d correr o
InICIOU nessa data a fiscali:;ação

ano, com a vaga de membro su- dos serviços referentes ao ano de
plente el-ite deixada pelo sr. An- 1933, tendo terminado os sem
tenor Segui Sobrinho, a qual foi trabalhos de inspecção a 1 5 de
lecalmente preenchida oelo sr. To- Agosto seguinte, tendo o zelosostj. Kowalski, em Junh� de 1934. Inspector se manifestado satisfeito
Desse medo, era a scguinte a Jun- com a situação da Caixa.
ta Administrativa, ao encerrar-se

_

I
o exercicio:

Aposentadorias e pensões a
PrcSl(lenle - D�mo5thenes Segui herdeiros

Junior
Membros efetivos eleitos:

Miguel Vela
Antenor Borges
Suplentes eleilos:
[oeé J. Kovialski

Membros efetivos designados:
Luiz B. Piazza

Suplentes designados:
Adalberto Santos

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS EM
PREGADOS DA CIA. TRACÇAO, LUZ E

FORÇA DE F'POLIS

Balanço geral do activo e passivo em 31 de
dezembro de 1934

Patrimonio

o patrimonio da Caixa que no

final do exercicio de 1933, era

de 49:292$300. foi elevado pa
ra 72:584$ 100 com a adição
de rs. 23:291 $800 que foi o

saldo liquido verificado no exer-

CIClO.
ACTIVO

Jorge C. de Souza
Durante o exercicio a Junta real i

sou 20 Sessões,

Em Novembro de 1934, Ia
Junta concedeu aposentadoria por
invalidez a um associado, CUJO
processo, criteriosarnente elabora
do, tendo por base a documenta
ção exibida, não deixou duvidas
quanto á sua legal aprovação.

Nenhum pedido de pensão a

herdeiros foi processado pela Jun
ta no decorrer do ano.

Actualmente esta Caixa tem a

seu encargo dois aposentados pOI
invalidez e uma pensão aos her
deiros de um associado falIecido,

Em Dezembro de 1934, a Jun
ta Administrativa, tendo em vista
que o saldo da Caixa em depo
sito no Ba:1co do Brasil, dava
margem para nova aquisição de
Apolices, resolveu autorisar o re

ferido Banco a dispô r da quantia
ds rs. 30:000$00J para comprar
tantos titulos 'da Divid, Publica
Federal quanto comportasse aque
la irnportancia, dando, aSSIm,

cumprimento ao que dispõe a lei
- Caixa permanente

20465 Eleição e constituição da no-
n . .

va Junta Administrativa Saldo em poder do

conta

"Depositos com Ju
ros" 2:931$500

Banco do Brasil
qacquisição de
apols.

Secretaria
_

-

escripturario
F 1

t t fUnCl·On.O'.J S' di Cia. Tracção, Luz e Força de �omellte a 11 d b.ste cepar arnen .o " erviços me I cos '-' e novem ro

d Florianopolis f I Ccom regularid,de urante o ano, 'oi possive se fazer processar as antas a receber
tendo como funcionarios um escri- Dmante todo o exerCICIO, os Em outubro de 1934, v�rifi- eleições para a escolha dos mem- O, C T ,_

turario e um datiiografo. n�tando-15ervi�os de assiõtenci� me�ica a03 COU _se u1ma. mu?anç�.na adminis- Ibrr�s" efetivos e)suplen_tes d� :Jun��',. ,a l'" I :�;,., n���,��o,�-'-

se boa crdem na execuçao dos aSSOCiados, foram saltsfatonamente treçao aos rn
-

j � ,1,,' -
r'

o.

I Ad
. .

t t'_
-l -.

_

.' d _

Luz e f orça de
,

-�- , 'I' 1 ',. •
v'" ':,:::rVlçOS qu� ongInam mllllS ra Iva que gnalla os es FI

.

SOrV!C'QS a S"'U carao. ,�l!" I " .

.�

h �llrl1ro sr. fI'lé'p<'f"
-

. .'

C'
. .

1935
onano-

�
:o
_. �

_� a exmé'
,.: I prestados pelo abàú';d'bo �mJ�ES. � L' ... ;lstencia desta CaIxa, os quae5 imos da alxa no tnemo .

polis 7:034$400

�r�iX�El;i;Er'�POSENTADORIAS E PENSÕES DOS EMPREGADOS DA CIA. TRACÇÃO LUZ E FORÇA �doGo����06�ol�à- 9:620$500
DE FLORIANOPOLlS

73$100

DelWJi1Straçáo da RECEfTA e DESPEZA, respectivameme arrecadada e effecfaGda no anno de 1934 Titulas da divida
publica federal

�-���-�����-����I��I���P���R�T�A�N�C�IA�S�-�I���·�����'-����I-_���I���P���R�T�A�N�C�,�i_A_�S�.�- Pelos t�ulos de pro-
HECEITA DESPEZA .

d d d C
.

Parciaes I Totat?s Parciaes Totaes pne a e esta aI-

xa 29: 134$000-

BeneficIOs Regulamentares

Aposentadoria por Invalidez
Pensão a herdeiros
Serviços meçlicos-pessôal
Restituição de contrib. 5:459$500

Pelos Juros a rece

ber, ref. ao 2' se

mestre de 1934, so

bre as apolices a

CI 'TIa 825$000

Contribuição dos associados

TOTAL

juros de apotices
a receber

2:616$000
1 :200$000
1 :540$000
103$500

Mensalidades de 3 .,. -- Assoe. ativos 3:61 S$500
1 :803$900
305$000
244$200
120$700
91$900 6: 181 $200 Despezas de adrmnistração

Pessoal-Emprego Permanentes
Material de consumo

Luz e Força
Portes e telegrammas
Publicações
Commissões bancarias

Despezas mj{ldas

Total das despeza�

ioi�s - »

·�\ugmen'us de vencimentos
Tl';nsfcíencia de outras Caixa!;

Indemnizações Apostntados (Alt. 43)
» Pensionistas ( » 43)

»

1 :800$000
81$800
131$700
65$200
320$000
19$700
17$700

Contribuição das emprezas

Annuidade de 1, 5'[. soLre a sua ren

da bruta

,
72:584$100

9:739$000 Conta compensa
ção
Banco do Brasil�
C. Custodia Valor
nominal de 33 a

polices de 1;000$,
depositadas em cus-

todia 33;000$000

105:584$100

Contribuição do Estado
2:436$100

7:895$600,12:374$600Quota de Providencia

Rendas patrimoniaes
537$600

2:475$000 23:411$800
31 :307$400

Saldo verificado e transportado para a

3:012$600 conta« Variações do Patrimonio»
Juros Bancarios. .

Juros sInossas Apol:ces em CustodIa

31 :307$400TOTAL
,

-------------------------

Florianopolis, 17 de Abril de 1935

Com-

para o dia 21 do mesmo mez
a eleição para Presidente da Jun�
ta Admmstrativa. Procedida a

eleição pelos quatro membros efe
tivo, acima citados, de acôrdo com
as instruções expedidas pelo Con
selho Nacional do Trabalho,
recahiu a escolha no nome do sr.

Reinaldo Roessle.
Com esses resultados, combina _

�

dos com outras posteriores desig
nações, ficou constituida, corno
segue, a nova Junta Administra
Uva, cUJa posse se daria a 2 de
janeiro de 1935:

Presidente-Reinaldo Roess!e

Co::ztinua na 5a. pagina

PASSIVO

Patrimonio
Saldo em 30112[33

49:292$300
Variação de 1934

23:291 $800 72:584$108

Conta compen
sação

I, .' _ ,._ ,,_

1

"

I

105:584$100

REINALDO ROESSLE

Florianopolis .. 1 7 de Abril de 1935.

ReinaMo 1(oessle

Plesidente da Junta

Jorge C. de Souza

Guarda-livros Presidente da Junta
JORGE C, DE SOUZA

Guarda-livros ,

I
..

"

i�l .,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f

r, Co'"""-;..., .... n h i ......... ,.. d 8 h' I� , , , � d r s i. 'fÁ #4. i i I a n c a a a I a
§: C't;o::��-� _-:!,w ::_ro·;..:-·_-=�_.�..:=:n �:---=--�

...

::::::za:z I[ ••• funàaoa em 1870 •••

�

� 525UPOS TER-RESTRE5 E mARlTlm05

� Iar>r;n!: stavelmente A Primeira noi�Brasil
� I'cplta! rec.lisJôo

9.0.00:000$0001� �esl1:rvas mais àg 36.000:000$000
�, Receite! em F�33 17."/62:703$361

�,. 'Irnrnovz is 13.472:299$349
� P.e5i10T�C1ÍJiIicQàe5 canurnlôus em 1933 2.359.938:432$816!
�

,_ (.r-;.�.tü:.:: ��:3'p_8�.5Qb1l!.�a.�s refer'e.T�52 sórnerite a05 remos CPII

Ir;
,-Q':Jd e 1 P<,[-1,'iSPO,..,1 es, que 500 os DO!S UH!r05 em que!
C! rOr'lpanilia op érc)

IAgentes, �3ub-Age!ltt,:s e Regu!o[)ores àe Avarias em toõos 05

� E5Yc008 OU Brm;;!, no Llr uquu: (5urrufsal) e nas princ:ipaes r

I
,'.

p r-cços �;<tl'al1geirGs

11"gulte'3 ern florianopolis CAmr05 L060 & ("lA. _

"
['"::,,.. r. fiir;�rG n

'

3':: t;"obrailo) Cclxc p05tl11 19

�
!�; :' � .-.,

"1-1"r.l;_ 1.08::--1 �
� �\I <'

_ 11(;. l'.. lr::iltli1y 5ul1-�gILnre5 em �I
� W'l!2' alI _:�_:�g,,:_-� lt I
� L.����-:-_�?i-��_:oi),'; -'''''''',0-

-'

_:--:.�","/",��,�,,;.c.����_.;z:(.�

Sociedade l�mmobiliaria CatlzMinense Limitada

V'�Ué� Balr'learia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorío e adquira U:\,í ou MAiS lótes, Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
arcliivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor r- resenie de f·.J (1, tal que V. S. oode brindar seus {ilhas.
Llnõc Vista Pcricrrrmlro.

Esplenéliua prole oe banhos.
Oprlrnc nc scen+e 012 agua potnucl,

Terr;::nc5 complctornenta planas.
fl U!LLA 6flL!:-lEFlRlfl DISTA a:

lODO metros ôo Ponte Her':ilio Luz.
800 õo f:ironGe Quadel feàeral, em construcçõo,

600 ao 5rupa Escotcr 'José Boüeux.
t-la s�àl2 õo Distrirto 'João Pcseôo,

pelas Linhas de Omnibus de Floáanopolis
Pp r;" }' B' ,

essoa e Hcnanopo 1S 'lgUâSSU.

Prestações mcnsaes desde 313$000

-"�rvida á João

A 50ri,!àaàe se encarrega àa ccnstrucçõo
õ

e Préàios
c.s lótcs Ciàquir.uos, rnz àio nrv a pagamento

ô

z uma entraàa á
ur.stu e a restc;!te em pagamentos rnenancs.

Informações completas, á Rua Consclheir; !vlafTa, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
orrosn o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n. 1632

Ivo

ena
End. Tel. FI LO fVI ENO

FLORIANOPOLIS S À o J OS E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

""'"

A

I G
IANÇ

.

�-

I

I�

____ �tQQ ,

:i'PA'�i"-'� 'H SiMONE S A� SE QLJi.H.ES Af':í'AR DE

I �:.I
"'�-""WI<� • •

i AUTO chommodamente e com

LIVRARIA t.10DERNA II sFeg:n:dcamUa°o .....noo. i fundaOn em 1886 . �� �-�i

Rua FeJippe Schmidt n: 8
Caixa postal129 TeI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen-
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais) dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, M

por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos i
rins e fígado, por isso o melhor e e embeleza a cútis. �

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual �está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- II
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- II

=, s�gue-se uma grande quantidade de acido lactico, e ba- �II xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi- I

gente.
Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

===========

medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

V EN�E-SE un:a �onfoJ}a�el casa, sita na rua prin-involucro a marca: GRANJA ZiNA. cipal do districto -joao Pessóa», com fundos
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- para o mar,

tal, Café da Ilha e Hotei Metropol, TRATAR NESTA REDACÇÃO.

,

li Tvpo qr-oph!c, Esterecívpl
li Enco ôer-ncção, rautaçã:J, Tra
� balho5 em Alto Relevo etc.

���������������������--���

Yaurt daGranja �

Z ina! Penete!"ia
AI"gentl��a

A
Rua Conselheiro Mafl�a (esquina Trajano)s

Phcne. 1.212
E NADf\ MAIS I

IIJ �.-
I od I sta

II RUA 28 DE SETEM-
BRO N. 16

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

'v. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho

.

desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTALLA�
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. �xcia. poderá encorn

mendar riscos especiaes para
quaesquer lazendas ou trabalhos,
os quaeí; serão fornecidos a seu

inteiro conten o.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Cesar Avila lli: II ;Jr, H�)t r;�;�!.S f,[�P) .Jer.
r I

"-

Ex.assistente elo II i E
,

Dr. César Sartori I ,

Dr. 0•.,.,." iI"leão

Vla""al
Clínica cirurgica-operações II f, , Es�dptorio R: Felippe ;

I: I Schmidt n: 9 Phone 1483
i

Das 3 horas em diante dia-II ;11 ==="'"riarnemente á R. Arcypreste li <;-===-,-='-====__

Paiva ti: 1 -- Phone 1.61811 ii
iii ii Dr. Fulvio Aducci

Residencla:-R. Estfl'CS ju-

ri � Advogado
nior, T79-Phone. 1.285, ii,I "Rua João Pinto, rr 18

�",,�������������������I.
- - ==

! ,i (sobrado)
-. -'�-'l-IDas 10ás12edas14 ás, iItlfin�ção de ssucarDr. Antonio 80tini l-I 17 horas I -=-a'{j, ttl

, _

Medicina lnterna-> Syph!11s li = de -I
'Vias Urinari", I 1 �;� de ;�",. Forrai JoãO SeIva=

Consultório t Residencia.l Advogado I

Rua Tr�jam;, 21 II .

Consultas ás 17 horas i I Rua Trajano, n: 1 sobrado I
I

Teleptume 1.558 \\ I
___ 'ii

A azeta IndTca:
rV"lédicos

Fecr,arnellto de malas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAj AHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edi'ficio La Porta Hotel

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

I!
. ·

'1 �;.-� m "'�"'" _;;;;;��__iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiãii�__•

I II Accaclo 1V1o ; SJ)6$l�t;oy,�«,��[�------- ��G��.Dr. M igLl61 II � �����i}if2���� �<t����"", ��Boabaid ,I •

� �&J ��

I: re I ra km seu cscrip- ,; f� 'O' *
Clínica Geral -- Vias U .tnarías i,1 � �� '\", �

T :, tório de advocacia á rua i.i � $Hemorrhoidas: - ratamen!o
.! � I>P sómen'iesem operação e sem dôr I' li

li Visconde de Ouro Preto � IResid.:- Praça Pereira (; Oli- � � ,

4 TI í 13<;3 1'[1 '''''0 --P\",nl'" lr)77-í Iveir a, 1 -- f ep L J
, i: I. !. . I \) c: "

I
• 1 i

3
r � !

Consult.:--R.JoãoPinlo,l iC"';xa PO�j? 110 j I,Teleph. 1595 II'
Cl.' • �".,

� !Il_m, 't?!i'ií
-==== .._----_.__ .

�
l' 1

. � O apperitivo de maior famaNão ponna fora a sua amma ff""'·
----.-----, usada.

Adquira já o afamado afia
I dor liSIRANA" para laminas ty-

Nas grandes Judas que d(osdo" I
po Gillette.

bram no campo da actividade so" Paril. exceIlentc e baratíssimo.
cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLlS

telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11
divel das necessidades!

Telephone n: IS�8__ I

Telephone 1441 Caixa Postal 105

fahrica: Rua Bocayuv�, 154-

D�posito: Mercado, 36
--�--

overle
Boonekamp

Valiosos brindes

distribue

L.. ROSA
RUA. DEODORO 33
FL:.ORIANOPOLIS .

assignafuras ou annunciarem na

A GAZETA
-' o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

CASA MATRIZ:
_JOlr�V!LLE

IEstado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «INCUS»

l!!lCaixa Postal, 75 Tel. 514 e 507

FILIAES: .

I\Ilafra - (;ar)Oliihas -------

(SANTA CATHARINA)
.-<io Negro -_ S. r-"latheus

(PARANÁ)
Hei�va Matle
EM GRANDE ESCALA

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

M

..

a todas as pessoas que, por seu intermedio, tornarem

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAivlADO

Chá de Matte IrilHí9us

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J OS E' R U H L./� IN D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos [._�

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias :'i:':
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ��\duraveis. <'ii."

���

�_�������L��4'fliM1F"'PI?i"�������_�,���_,...t:r::'l;_.2'Y�_�:'-�_��_:"���:'')l:g_�-�

CURSOS DE· I
Chapéos e Fh)re�) �

(ESPECIALJ\tlENTE DE ARTE)-�ARA A MODA TE- I,;MININA-ENFEITES PARA CHAPELJS ��;.�
&:1
rl
���t

SOLICITE A SUA MATRICULA ��l
Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios ��para executar as exigencias da moda, e é lecciona- �,
do de modo que a alurnna, possa sempre CX2CL:(ar �
seus caprichos.ldispensando machinismos e disposi- �

tivos que não sempre estão

ao_
s

..eL�aIcal:��-;,;;;;;;;;;;;;.�

o Instituto CREA·T·�ON
Rua COflsslheir[) Mafra n, 1--(Edif. L3 Parla)

de (Curitiba) fabri��.!!:!!:..�,
rendôso

--�.

bom, é econamico e

VERA QUEE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 5

Caixa de Aposentadorias
_

e Pensões dos Emprega
o dos da eia. Tracção, Luz
e Força de Florianopolis

Membros efetivos

Eleitos pelos associados
Antenos BOI ges
Jorge C. de Souza

Designados pelas Emprezas
Demosthenes Segui Jor.
Luiz B. Piazza

terceiro ano de existencia desta
Caixa e passando-nos á apresenta
tação dos anexos que elucidam a

sua situação financeira, ficamos ao

vosso dispor para quaesquer es

clarecimentos que forem do vosso

desejo.

Continuação da 2a. pagina

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS EMPREGADOS DA elA.

TRACÇÃO. LUZ E FORÇA DE FPOLlS

Relação dos aposentados existentes em 31-12-34

N" NOME DO APOSENTADO , Data da
Concessão , Import. das Aposentadorias

Oràinar!a I Por lnuullõez

Florianopolis. 17 de Abril de 1 ,1935. 2

CJ?einado Roessel -Presiden
te da Junta

Anlenor Borges-Se-
actario» »

Jorge C. de Souza -

Membro» ...

Demosthenes Se-
gui [or » » »

Luiz B. Piazea » » »

Membros suplentes
Eleitos pelos associaàos

Miguel G. Faria
José J. Kowalski
Designaàos !pelos emprezue

Francisco Wisneski
Adalberto Santos

Conclusão

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PE:'-Js6ES D03 EMPR':GADOS D,L\ elA. TRAC

çÃO, LUZ E FORÇA 'DE FLORJANOPOLIS
)

Quadro aemonstracti o da execução orçamentaria

Receita -- 1934

São estes, senhores associados,
os principaas factos ocorrido, no

200$000
180$000126-6-933 124-11-934

Amaro Sant'Anna
Nestor B. Vieira

-0-

-0-

Relação dos pensionistas existentes em 31--12-34

N·I I Herdeiros
-

NOMES DOS HERDEIROS de 1 Parentes 1 Data con-, lmportancia da
co cessão Pt!nsão

1 1 Maria R. L. Silveira Arcangelo Sil- Esposa 128-11-331 50$000
veira

Waltrudes Silveira » » Filha 16$700
M irieta Silveira » » Filha 16$700
Donato Silveira » » Filho 16$700

Relação dos titulas de renda existentes em 31-12-34

DESCRltvlINAÇÃO ,Nomi�ativas, Taxa' de I Vencim'l V A L O R
.

,Quantidade Juros Coupons Aquisitivo I Hominal
------------

mais 1 Para menos

-.-----

TITULOS DA DIVIDA
PUBLICA FED.

TiTULOS PRE�STA ARECADADA 'Em Custodia
no

Para

DIFERRNÇAS

425$400 Presidente da Junta Gualda-livros

�=I��t������.�I�����I���--���--���-���-��E��Th,_�_�-��300$000 2:475$000 2:175$0.00 n eg ra I SmO DIARIO INDEP��ND};7TÊ
200$000 537$600 337$600

_

Redactor-chefe
100$000

__-0_- 10_0_$_0_00 'SEM LEI OU COM LEI DE SEGURANÇA, NÓS FAREMUS O
1 Martinho CallaJ;a J!miar

1 30: 1 00$0001 31 :307$400 1 2:545$7001 1 :338$300 BRASIL INTEGRAL, POIS NÃO HA OBSTAC_;LO QUE DETENHA I REDACTORES DIVERSO:)

____________________ A MARCHA DO INTEGRALISMO \gentes-correspondentes em

Provincia do Paraná quasi todas as locaiida.les
do Estado.

COII�boração
Não será deooloido o origina I

publicado ou não.
O conceito expresso en arti

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôss( t!or parte
da Redacciio.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24�WOO
fRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an
nuncios e assignaturas dveem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Caliada.

Contribuição dos associados

Mensalidade de 3 010
Joias
Augmento de vencimentos
Tranferencia de Outras Caixas

lndenisação Aposentados
lndenisação Pensionistas

Coutribuição das Emprezas

Contribuiçt,o de 1,5010 sobre a

si Renda bruta

Contribuição do Estado

2 010 - Quota de Previdencia

Rendas patrimoniaes
Juros de Ápol.ces
Juros bancarios
Outras rendas

3 :600$000 II1 :900$000
300$000
500$000
120$000
80$000

3:615$500,11 :803$900
305$000
244$200
120$700
91$900

15$500

5$000

$700
11$900

10:200$000 9:739$000

12:800$000 i 2:3:'4$600

Florianopolis I I 7 de Abril de 1 935.

Apolices de
1 :000$000

Banco do
Brosil
Rio

33:000$96$100 33 5'1· Janeiro 29: 134$
Julho

I
Florianopolis, 17 de Abril de 1935

2)5$800 De ns. 542.688 a

542.704
e de ns. 663.924

a663.939

461$000

Reinaldo CJ?oesslc Jorge C. de Souza

O Prefeito do prospero Municipio de Rebouças é
Integralista!

O sr. Althair Bittencourt, prefeito do municipio de Re
bouças, desilludido dos partidos politicos, inclusive do governo, re

solveu ingressar nas fileiras do lntegralismo, jurando fidelidade a

Plínio Salgado.
Tal attitude produziu sensação enorme nos meios politicas

locaes, tendo sido immediatamente denunciado ao presidente Manoel
Ribas.

----._._------

Usar o «SABÃO IND10» quer
dizer economia) sob todos
os pontos de vista.

REINADO ROESSLE
Presidente da Junta,-

JORGE C. DE SOUZA
Guar do-iivros.-

D_speza - 1934

TITULOS ORÇADA REALISADl\

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Logo após á sua inscripção nas hostes do SIGMA, o

prefeito integralista dirigiu-se a Curityba, onde, depois de confe
renciar com o Chde Provincial dr. Vieira de Alencar, foi a Palacio
depôr o seu cargo nas mãos do Presidente do Estado.

----1--·--- O sr. Manoel Ribas, não attendendo a vóz interesseira
Para mais Para menos

����������� ��---�-�-�-----
d� p���� �kurrutido.doooocmdoooomo �m��oMrio, e

sim, mandou que o sr. Althair de Bittencourt voltasse ao seu muni

cipio, continuando a governal-o como o vinha fazendo.
A população vibrou de enthusiasmo pelo gesto do seu

2: 184$000 presidente, e o facto tem attrahido innumeras adhesões ao Integra-
1:200$000 lismo, especialmente no Municipio de Rebouças, que será em pouco
3 1 0$000 um dos nucleos mais fortes no Paraná.
500$000 .

96$500 Mais um jornal Integrdlista
300$000 A dez de março P'P» circulou o primeiro numero do jor-

nal bi-mensal ;]3rúsil ;}{_ovo', orgão do nucleo municipal integralista -----------
de Ponta Grossa. Arroz Agu I ha

;]3rasil :J\[ovo traz uma série de optimos artigos doutrinarios
e amplo noticiário do desenvolvimento integralista na Provincia e

200$000 especialmente no Municipio; será um grande batalhador e tenaz pro-

118$200 pagandista da doutrina do Sigma.
645$700

A marcha do

Beneficios regulamentares

Aposentadorias por Invalidez
Pensões a herdeiros
Serviços medicos·Pessoal
Serviços hospitalares
Restituição de contribuições

, Funerais

Despezas de administração

Empregados permanentes
Material-- Permanente
Material--De consumo

Diversas despezas

Despezas diversas

Transferencias (Arto. 17)

DIFERENÇAS

4;800$000
2:400$000
1 :850$000
500$000
200$000
300$000

2:616$000
1 :200$000
1 :540$000

103$500

raixa Pastel 37

Integral ismo
nos munlcipios

500$000

o sr. José Francisco Glavan
proprietaríogía granja Alces
te, e�l Tijuquinhas, municipiode Biguassü, e activo repre-

,
sentante commercial nesta

J capital, teve a gentileza de
nos offerecer um saquinho de

NUCLEO DE FLORIANOPOLIS Al:_rOZ Agulha especial, produ-
Com a presença dos srs. Chefes Provincial e M·micipal e

cçao da sua propriedade. Co
regular numero de camisas-verdes, apesar do máo tempo reinante,

nhecedores que somos do

realizou-se ôntem a sessão commemorativa do 2' anniversario do producto, recommendamos ao
primeiro desfile integralista. cc:m�ercío em geral e ao

publtco o magninifico arroz

REINALDO ROESSLE JORGE C. DE SOUZA Hoje á noite, haverá sessão habitual, ás oito horas e um catharinense. Agradecemos

�������������P�r�c�,.i�de�n�te�d�a�J�u�nt�a�'���I��G�ua�r�da�-�liv�r�os�.��::����q�u�a�rt:o�.���������������������a�g�et�i1�e�z�a�offerta.
O -sportmem deve beber MATTE o MATTE reaviva o espirita e dá

anima e bom humor

1 :800$000

81$800
554$300

TOTAES 1 6:054$400

1 :800$000
200$000
200$000

1 :200$000

500$000

1 13:950$000 1 7:895$6001 -0-

I

Florianopolis, 17 de Abril de 1935.
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R:rarrl-se na casa •
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* *-COMO SE LIMPAM*

AS ESTEIRINHAS- tn. 0-

E!
7"F!

rnodernissirnos

Com o adia-ncnto da partid 1

Figueirensp.xTarnandaré, marcada
para domingo próximo, conlórrn e

accordo firmado por ambos, o A

vahy obteve para domingo o carn

po da F.C.O., para realizar u rn

partida amistosa contra o Bms pI1
F.C.
E' mais uma gloria para o nos

1

; foi declarado officialmente inau-
1 gurado ol,Mnnicipio da Palhoça.

A municipalidade era então as

sim composta: Presidente --B�r
nardino M. Machado e Intenden
tes, também nomeados por decreto
do Governador: Francisco Anto
nio Lehmkuhl, João Baptista Pie
ri, Nicolau José Rosar e Vicente
Silveira de Souza.

e

encon

FeUippe

o Si. Custodio Ferreira Ban- Deverá chegar amanhã, via

déra, fiscal aposentado do im- aerea, o nosso distincto collega
posto dJ consumo.; I de imprensa e estimado conterra-

(, 01'. El1dy:ks Portdb, lunc- neo sr. Joaquim Ramos,
I fie! ia

C:(.·�, -.;3''; l..stach:ai;
h�stG��i� palh@cense

* Fizeram-se as nomeações dos
II II f• r primeiros unccionarios mu licipa':'sO r\/h_. .H-ljci�'::)io e SL.�4 ir)st31-

I que foram, igualmente, e n;)J�,r
!aC;8C) d. os.

Foi no d.a vide e glli t ,) de I ta Izabd, Clpi:71:Y. e Sa"l'a The- Palhoça viu enl io o seu POi'(
abril de mil o;toce�tos e no:,.:nL I

r la�--um MU'llCJpI): .c�;:n a de- acommettido de vcrd «Liro d;
e quatro elevada a cat:gClT!é\_ d; n »mnação d:!��/LlnIClplO da Pa- lirio-Iestivo. Escoh em P rss ra' a,

'11
. . . r II 1,':1 ') d '

vi a e a mumcrpio a então r _:gu:;- ,1 lça; ten: D pCll" seue a v: \ r este musica e povu percorriam a Vdb,
zia do Senhor Bom Jeslls dê Na- nome e por limites a) ['��lrte, o aos vivas e ao es;)()u:::u de gra.l·
zareth. Rio lmaruhy e a actual divisa dos d f t d p]1 de ogue a a. a,fuça, apenr �

O decreto que traz a eman- districros d � Santa Iz3b�1 com a não ter mantido integro o seu an'

ciÕlação polilil.'a -- adminislrJtin c;o;-colonia An::;elim; ao S:d e ao tigo territorio de 318) blomc:-r çÕc:,.
da Palhoç�, dH!dJ lhe �ova pha- Oeste, o Muaieip:o d� S.lo J),é». tr03 qT.ldrados, que lh� a�s�guraV-l
se e a autonomia co:1Stitucimal, E,tão, asim, d� pJ!ah�:13 o o Decreto nu:n!ro 184, q'_I� lh.o NOVA:'vlENTEE\1 VL-\'::;'E\1
é asúgnldo pelo cor<)nel Antonit; palhocel13c." pela p:lS5Q;!, �m d concedeu vida e autoi1Jm:a, en Deverá partir h0je d� a ,iãJ Ó

Moreira Cez:,r, Govern3dor Prr,'- 410. anniveísario da fUl,hç"o do contra-se a::tualm�nt� m Cuta S". teto Jor�e P,oen�a, pf<.s;d�n-
"1-SOfl:O, n�qufclla data (� wb o scu estu�:n(;cid) tor.-ào. dE' d

.

ri I 't d F ,r, D h d' ,,_ o
�

,((1 o C0'l10 Cle. '1. ��, co:n 1[- e a �,,-,. .• D3ra o ':'5tar J

numero cento e oit"n!a e qu:üro. Não perlc;Jce ellc, actudnc:1,;� ca e parochia. rem o, s�m p:)d> d) Paran 1, d:::vendo de li re

O seu artigo prim-:iro é assim ,n ról de! outros que tucb te:1halJ res legalmente C0'1stituidJõ -- o gress,u no pfóximo d:Jmlngo, S. s.

redigido: a fazer pra o seu engrandeci- M'.lnicipal, e Judicicuio e até o tem d::sejo de as,istir o pr�lio in�
«Fica elevada á categoria de men:o; como não faz p:lrtc bm· Ecclesiastico; ella viveu e re'{iv�:_l, ter-mu;1icipal de d0:ningo prox\�

villa, a frcguezia do 5ênhor Bom bem de (·utros re::em'cri:1dos e qu� fIorescêu e rdlorescêu, D..!pois_ .. m·).

Jesus de Nazareth da Po.lhoça, coaLm,Jbm e observam com 0,- estacionou, desapparecendo o SêU

que fi�a dé!smembrada do muni- gulho, o seu vasto territorio, t do constante movim�nto. Dir-se-h:a, A'\!1PHILOQUIO GONÇAL-
cípio de São José, para fonmr, promett�ndo pela sua fer\il�(L\'_l� por este motivo, que 03 seus an-

VES _--

COIn a" freau"z:.as dt> Santo Amaro I j' t 'd d t' b f't b J
"

�
'- - avoura e ln eJll a e... Igos em eJ ore" o serva:1::J:> o gae

do Cubatão, Ensez.da de B. Ítto e Bastante reduzido é o nú !l�ro se passava na historia do seu pro-
os districtos de Therezc poli;;, San� dalueIles p:onei ros d J progrc:;so gresso, se levantassem e ch a:nassem

;oeal e que El:ositiram os festejos a contas os respon:;aveis, os ho
de vinte e gu.:ltro ue abril de mil mens que então passaram a diri
oitocent0s e noventa e quatro e gil-a, administrando-a e cuid:mdo
ainda depois, os do dia 23 de da sua vasti1 extensão, H )je, po
maios - q'JaDdo então a,> festas rêm, a terra que se enganala, fes
foram mais cerimoniosas, arraa· teja'lJo o seu a!1�iversarj(l, osten

cando por isto, o enlhusiasmo de ta glrbc>sa um Hordo j 1rdim, bem
todos os habitantes, pela sol",nn) cuidado. IUl á elecrtirid.d-::, um

Illstalbção do seu primeiro 00' Grupo Escobr, baao vias de co:n

vemo Municipal. Pelas dilas ho- mumc3ç'io terre3teres e c1ubs re

ras da tarde, presente a banda creativos.
musical Napoleão Poéta, da qml I Na opiniã:) de alguem pod.a-sé!
era director o professor José Ro- muito bem desi'itir, como fize:am,
drigues Lopes, autoridades loci\es da parte territorial perdida. Ape·
� dos districtos, escolas e convi- zar deste acontecimento, explica
-:lados, todos reunidos no prédio se e procede o contentam'!nto dos
para tal fim adaptado e enfeita- habitantes d,l comarca da Palho
do, o Presidente da In�endencia, ça btejando e dia de hoje.
tenente-coronel Bernarclino Mmoei -Estamp:mdo cliché do seu

M"chado, declarando i\berta a inau�urador e primeiro adminis m':!nto.
sessão, usou da palavra e di,cor- trador municipal--o COTon ,I Ber-
reu sobre os fins daquella féstiva nardino M lno�i M.1chado, felici
reunião; disge com ellthu-i.1smo do temos as suas actuaes (I.utoridaeles

d d ' 'f'
. J '

novo surto e progresso e o eu- e giOn Iguem05 amua a memona

grandr.:cimento da localidade; lêu de outros, que tudo fizeram pela
03 decret0s que cri:lVa o munici- sua cama e pelo seu engra,dsci
pio e nomeava 05 seus in�end �n- m·�nto.

tes e demais autoridades policia'!s I
__________________________� I e d.:pois da promt'5sa de tOd:>3,

F_. c,_: l.e L J, "o, l)'1ito
:..: d'1 fT 1; .. 0. o . do. Rio) 23,/0)-0 Si. Araujo

___ �, d� L. J, A,- Jorge, nosso embaixador 110

d2 1.::. taJJ. ChJ!e, aClUall1lenk cesta capi
tal, aC'2eitou o convite, que

i� ..,-:v: ,_-5:': i1:':êLI ci lad:: o sr.1
haL mpos 1h-2 dirigiu o chefe

".:.und l\!Lwoc! Th a60 d_; Cas- i do governo, para ncclIpar a

(.1 . ,} 'elo .j ('O" t:'u-···te· J'- s- 'I�" secrct,.�r. ia da presidencia da
-.o, _le.í.J .,,_..... u __

" ....... ! .. ,lJ
, .

t.:.d J. RepUOllca.

I----·-'-----�--
I Concurso Paraná Santa

Catharina

Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap
peritivo mundial, o tonico recollstitllinte do sangue.

Os concurrentes deverão dirigir�se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

O l' dos classificados receberá uma caixa
com 12 litros sortidos, de prodllctos «GAMBAROT
TA», o 2' receberá meia caixa e todos os concur

rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTT!;\».

lvam sal de cozinha em agua

mama e friccionem com uma es-

cOVa rija, enxaguando em segai-

da com água clara.

P,�;,;v,�sar:a-sc lloj� J s�·. Jo::é I tal, o �r.. Dini� Junio�, de�utado
rtl r-ira Corrêa, funCClOn;H1O dos' pelo PaílIdo LIberai a Cârnar a

C>:rrei,:;s e Tt:!cgri:!phos. Federal.

fAZEm flHH05 HOJE: [caquim 1{amos

f>.V3.1do ]\;'llJ:1d;
Bornhausen

DO

50 sport. H:l poucos dias o aguer
rido Figueirense proporcionou a

vinda do M:lrcilio de Itajahy.
Sabbado o mesmo Figueirense ex

cursionarà ao interior em busca
de novos trophéus e- domingo, 28,
é o c1ub de Walter que encherá
a cidade de brilho. Para frente,
desportistas barrigas verdes. Flo�

• J' I .1 .'

nanop01IS na u:! reviver o seu
antigo tempo de gloria::, porque
sua direcção sportiva neste mo

mento está disposta a enfrentar
todo e qualqu �r S3C- ihcio, a bem
da nossa classe de spo:t e suu

principal moralização. Jã no trei
no de ontem a rapaziada d-sen
volveu um proveito50 j050' entre

dois quadros, já estando apto r�,�
ra enfrentar o seu temivel a.Íver
sario. () quadro visitante é um

leam ainda pouco conhecido nes

ta capital. A victoria dI) F:guei
rense esíà sendo commentada con
agra.Jo pelo su] e norte do E3'
taÍo, pJI i ;SJ qu.. 03 g·.1êld,o�
qu e têm dê nos ViS:t.3T s � entt'9-
ga'n a sério ; preparos téchnicos.
A�uHd�.nJ" pois, O�1'la5 inlor
m rções mais c1eta!!l1:1:l;, quan Ío
fieUe n efb:tiv,d'i:; as n�go..::a�

Irineu

Vindo de Itdjahy chegou hoje
a esta capital o nosso distincto

I conterrâneo e presado amigo sr_

lrineu Bomluuscn, conceituado

I industrial.
.

EstÁ em festas o L.. dJ sr.
T '!" i 1 1 R·' t �-l' i
l.. r D ,!ÚJ ufI5Jgnêl 1 e ú<:: sua

ex-, I) +'.

�;� ,,,' d�
r rCdram sempre o inegua-

nu!. CS?O�,3., C0E1 a 1,as, ...... lD .....41.0 \.. '-

�

�=f::'/Lc P:�'i:�:�a �����ri:.�m0u o i j;�� 1:)'��c�:?a.
1---_
I'N.� :.'. })' .

:·m .1, c.J dai i ovo secreta-
r -() � ·1, r :. 1

sr.
J. ,

.

1'< p�,� J�i� ('F:�:;�: ·(j'l��ltad;.-l!Á rio da p res i ...
C(;.·'-'iLúA;7 fscadu·d. den c ia

DE.i-iTE t-lOUA

L. de Nazaretlz

TemO$ e'Il mlos um1 mlSSlva

do illustri! d�sportista Amphiloquio
G()nçal ves, na qual aqueIle- Sil.

n03 péde seja dildo conhecirnen
to ao nosso publico de que não

rehctoria mlis a secção�Ls,)o t:VJ
dJ jornal a Republica, que sem,
foi assignada-D. S. Porto, em

virtude de haver sido sustadll

/\cha-:c neçt'l c.1p:tal vindo de
Ci!l ,inlL% (\ sr. Elidio ftt.:mann,

d ,ro -'. ç did�F;_:tZl o li '-...onslltmu.; ,_,sta ·ua .

uma sua nota sportiva que darif'
em dias da semana finda, relati
vam"!nte ao caso do director
spoítivo do Correio di) Estado.
La 'Ilenlamos a resoluç'i.o d ..) nos

so �istii1cto coll�ga e daqUI o in
centIvamos para lU';, com" n6s
outros ponha no rói do esque:::imen
to. tlldo aqui!lo que venha à sur:

gt{ com tendenci1s mlJ:c'OS1S.
O sport pr�cisa da cooperaçã

de D. S. Porto pur julsa-lo mui
tis5im) util 45 actividad-::3 d.) m.)·

TAMANOARE'

entre nós vinJo de Ita
sr. coron 1 l:s,� Eugenio
J .. ta·L, C I"f'-l.: . .t)d u·._} i."::;·.e a.

A dir�cção spJrtiva do Ta�

mandaré péde-.l0s públicaçã::> d,;
um l n Jta na qual convida todos
os jogadores. dos I' e 2' qua-

I dro; para um rigoroso trel!lS a

I realizar-se amanhã, dia 25.

Vi:l aeie:l chegou ho:e da Cr
:. 1 ,.1., P ,·",bhra o dr Alva-1;1i.�'." '..F_,. .1. ,. ,:J;...l. 4_ - , •

,0 1,_ "t,},), d�':dt,,dO á Assc:mbléa
Es;.. ::��duai .

r' .nccntra e nesta cldade os

m. L Carusc l\ilac:::lonald e sr.

/\í:�,�m;ro Gomeo, influentes poli-
. "

í iCCiS Ll)craes.

,'; ''-'-filo c:,.::gar éimanhã em

i
0\, 'J., 81'3. dr Arthur

Costa e Marcos Konder, depu
taCcs :� lL\ssérobléa :li E�trdoco

Amanhã. chegará él OS�il Caí ,i-
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