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RIO, 27 (G) Er.1 terceira discussão foi approvado, na

I
sessão de ôntem, da Câmara, o projecto de reajistr-
mento dos vencimentos dos militares e civis

:
.
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� AO'IDA �� �

Prmp:lro Pereim {fjent�, vice presidente do Diretório � �""i �
Central e deputado; �J �
Roherb Oliveira, I' secretario do Dire:ório Central e

I�I�
O céu está limpido, brilha o sol iluminando a �deputado: " terra. Confirma-se o brocado: «Não ha sábado sem Ilt:

Ftanci�co Barreiros Ftlh», 2' �cc-etario do Diretório .. sol» . �
Central e deputado: ! n

II
" �

Zulmiro Soncini, rrembro do Dirdróio Central; MJ Sábado é sempre um dia de raciocínio, mór- �
Jacob Lameu Túvares, membro do Diretróio Central; � mente quando se tem uma noite de insónia. �
Jacob Schmidt, membro do Diretório Central; � n

II
" �

Francisco de .fllmeida, membro do Diretório Central e � O reajustamento passou ontem em tercei' a ;�
d puta-lo: ij discussão. Como seria bom si se fizesse um rua- �D
José fllves de Carvalho Filho, membro do Diretório �I

justamente sem discussão. I�I
r.

��

Central; !ti II" li [#1
Olivio [anuario de Am01Ím, membro supplente do Di- � Depois do reajustamento virá o justarne: 'o tffi
retó.io Ce .Lal e deputado; � de. .. contas... �
Emilio 1?,itzmann, deputado; H "II" �
�I:��:;�a L;:B�:��a:/;:;a��utado; � ment�&.�iSh��e�us�tamento, de contas virei o justiç'. �
�o;�:�b:� ��:;s Yaie��v:�n'd�;�t����; �I Depois do justiçamenllto lidos homens virá então �
Benjamin Gallotti Junior, deputado; � a Lei de Segurança. �
Celso FaU3to de Souza, deputado; � 11"11 �
Ivens Bastes de Araujo, deDutado. � Depois da Lei de Segurança certamente virJ �.

-_ r� mais alguma coisa de bom ou de máo deocm.le!l('o �Uma .ftronia ao povo ca. � do geitoque vier. "�
� "

tharinense � Uma mulher disse �m� bobagem. As mulheres 1,:,!.d são uns animaes inuteis que viéram ao mundo, .J

,

No placard de A Patria, órgão colligado que ha pouco � para fazer I)S homens perderem tempo. i:íl
vinha fazendo acerba e inju:::ta crítica á administração e ás «violen- � "

II
" '&lo

cias» politicas do sr. coronel Aristiliano Ramos, foi affixado hoje o 11 O tempo é para mim o mais cruciante dos ��
próprio telegramma que a seguir transcrevemos, dirigido ao honrado � problemas. [t\1
Interventor catharinense: � •

"
II �

"CeI. Interv. do Estado.---RIO---Pala- r A's vezes quando as pulgas me mordem não �
cio R. Negro. r tenho tempo para me coçar. �

Resposta te!egramma hoje, informo- r
n

II II �
vos carta dr. Maciel Jor, sobre candidaturaj� solve�f����=dO tempo só mesmo o tempo para re- �11
cargo governador desse Estado, em que H "

II
" �são referidos o vosso nome e o do dr. AI- ft O tempo vai demolindo ou as coisas se vão �

varo Catão têm ,neu apoio. H destruindo. �
Cords. Sauds. (a) G. Vargas" � II

n
II �.�

Como se vê, embora os perrepistas estejam no seu elemen- �� Nestas horas de demolição o travesseiro é um ��
t h t I' I

.

·11 d'd d ft grande e benefico conselheiro. r.�
o, a, en re eles, revo uClOnanos 1 u 1 (Js, que cê o se esqueceram r. �
de que se fez a Revolução para libertar os Estados da tuteia injus- t tU
tificavel do Centro, numa verdadêira affronta aos representantes que

1ft B·I S B I L H O T A ��
o povo elegeu em urnas livres. LIfI �

• ��Z'ra:;P::Z1�:-:�������������

Discorda do desdobra
mento das Secretarias

de Estado
--0---

o sr. ceI. lnt-rventor Federal officiou ante-ôntern ao Con-
selho Consultivo do Estado, subrnettendo a apreciação daquelle
orgão um projecto de decreto desdobrando as Secretarias de Es,
tado, que ficariam assim organizadas: Secretaria do Interior c Jus
tiça, da Segurança Pública, da Fazenda e da Viação, Obras Pú
blica e Agricultura.

Esse processo não foi distribuído, porque preliminarmente,
o Conselho resolveu, por unanimidede, não opinar sobre a matéria,
de vez que o projecto em apreço contraria o disposto no número

VI, do artigo 13, do Codigo dos Interventores, que determina que I

a creação de Secretarias obedece rá ás seguintes proporções: 2 para
O� Estados de renda ccmpre]« n iida entre 10 e 20 mil contos; 3

para os de renda cornprchendida entre 20 e 50 mil contos; 4 para
os de renda cornprehendida entre 50 e 100 rr.il contos; 5 para os

de renda superior a I 00 mil contos.

------------------------------e

O melhor sortimento d

artigos para homens só na

casa A CAPItal.
o deputado
Carlos Gomes

reajusta .. Politica &
menta Politicas

e o

O illustre deputado catha- I. F.
rinense dr. Carlos Gomes de
Olive ra fez, na Câmara, a Conseguimos apurar que o sr. AI

seguinte declaração de voto, val:� Calão. ind�gitaclo ,cand.ida!o da

sobre o reajustamento dos
I
Collígação, � alto funcclonarto CiO sr,

vencimentos dcs militares e Lage, m:nd�ra chamar, CíJ?I o m?.-]
. . ., X1ma ur6enCla. a esta Capital o sr.

íuncciouarlos CiVIS: João Schmídt, guarda-livros da (ia.
«Suspeitando embora da Lage em Imbítuba e genro do SI.

constitucionalidade do pro- Domir.gos Rocha. deputado evolucío

jecto chamado do «Reajusta- nísta, actualmente em Flo�ia?opolis.
mente- sou-lhe favorável Nos.a reportagem con�1m�a em

,
.

. _ 'campo para saber o m itivo éesse
mas com grandes �estrIcçoes. chamado.
Entendo que so se lfará

r iajustarnento, o que aliás, ENGUiÇOU O MECHANIS-
alem de justo é necessario, MO

igualando os vencimentos dos
funccionarios ;que exerçam
íuncções iguaes ou correspon
dentes e adaptando-se ás

condições económicas actu
aes. Augrnentar, ��porern, so

bretudo, numa hora de deficit

confesso, os ordenados su

periores a 2:000$000, é ag
gravar mais a situação fi
nanceira e a 'situação mora]
dos poderes 'públicos, p�ran
te a opinião dos brasileiros,
quando é certo que a grande
maioria delles Inão ganha o

necessario para uma existen- GAÚCHOS E � I N EfRO
cia digna como o pretende a

Jlussa Constituição. Informa-nos prócer coll1gado que o

Quantos cidl( ãos cheios de g�neral Flores da Cunha. governador

obri:J'ações sociaes rlão a11- gaúcho. bem com) o sr. presidente
,

.

o '.

I
Getulio Vargas. tambem gaúcho,

ceIam por um emprego qLle sympathisam com a can11d?,tura. ao

lhe renda 1 :OOO$O:.)O? govemo do Estado. do sr, Alvaro Ca-
Votei contrao augmento do I tão. qlle é Ii�indl'o e candidato dos

subisidio dos membros do catharinensistas da Allíança dos

Poder Legislativo. Partidos por Santa Catharina.

C
. - d' Confere.

om maIs razoes evena eu

ser contra muitas das m�di- O SR. KONDER VISITOU O
das do projecto n. 269. CEL. INTERVENTOR

NÃO RESPONDE

Mais uma vez não se reuniu ôn
tem á noite o dírecto.io da Allíança
dos Partidos.

O sr. dr. Rl1PP Ior•• que procura
mos ouvir, allegou que, em face do
pacto de 14 de setembro de 1934,
essa reunião só poderia realizar-se
ocm a presnnça dos representantes dos
tres partidos collígados. Como. po
rêm, viessem faltando os represen
tantes do Partido Evolucionista. sob
a declaração de que essa aggremia
cão resolveria ônt:m acêrca da atti
tude qlle tomará no caso da eleição
do governador. a reunião collígada
não pou�e effectivar-se.

(a.) Carlos Gomes de Oli
veira.

Nestes últlmos dias. tem estado
diversas vezes no Palado do Gover
flJ. em conferencia com o sr. cel.
Interventor, o Sl'. dr. Alvaro Catão.
deputado colligado e candidato ao

governo catharinense.

o S1'. dr. Adolpho Konder. presi
dente da Col1ígação Republicana e

prócer perredsía, foi ôntem visitar ao

sr. coronel Adstiltano Ramos. inter
ventor federal. mantendo com s. ex

da. demorada palestra.

i
\
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Considerada
de utilidade

pública
CON FERENCIAN DO

o Conselho Consultivo con-

cord)u para que fosse conside
rada de utilidade pública a Uni
ào So,:ial dos Sargentos.

..

,,\,

RTIDO LIBERAL

CAT�\RtNENSE
AO POVO DE SANTA

'VAIARINA."\c'

Como urna satisfação ao nobre Povo de nossa terra,
os que temos as responsabilidades de direção partidária
e o direito le-ga! <"lo voto, lançamos este manifesto, que
é a expressão pensada e maduramente assentada dos nos

sos sentimentos cívicos e da; nossas obrigações morais e

políticas, e é, antes e acima de tudo, a asserção solene
dos maio puros e decididos extremos pela causa e pelos
destinos do nosso valoroso Estado.

O n )!11C d� Ne,êu Ramos surgiu das c.rcunstâncias
da hora histórica por que estamos passando. Ele não

realiza, rg0ra, aspiração exclusiva de um dos quadrantes
partidários, porque os largos horizontes do futuro cons·

titucional do torrão barriga-verde exigem uma bandeira
de amplos panejamentos, em derredor da qual se pos
sam agremiar todas as conciências livres e todos os ideais
de bem �ervir a terra em que vivemos e a gente com

que convivemos.

Nerêu Ramos é a candidatura e não o candidato.
Ess3. candidatura representa a auscultação de uma cole
tividade, desejosa d.= govêrno democrático, pautado pela'
conciência de um jurista, que

�ponha a Lei acima de
quaisquer conveniências e interêsses pessoais ou de fac·
ções. Cambiante, apalpante, indecisa, é que não podia
ser a nossa atitude. C0m o Povo estamos, para servi-lo
indefectivelmente, e com as garantias constitucionais, para
exercermos o direito que nos assiste de pleitear, dentro
da grei conterrâneas- e dentre da Assembléia Constituin
te, a vitória dessa candidatura, cuja objetivação será 3

segurança e a tranquilidade nesta fase de transição do
regime discricionário para o da legalidade.

o subsidio

FLORIANOPOLlS. 27 DE ABRIL DE 1935

Das deputados esta
duaes

\

O Governo do Estado íeixou ôntem o subsidio dos
constituintes da seguinte fórma: ajuda de cLlsta--608$OOn·
1:500$000 mensaes e 25$000, por sessão que com

parecer.

o Evolucionista
-

nau

fi

comparecer�

Estamos seguramente informados de que o Partido Soei::..
Evolucionista, em reunião realizada ôntem á noite, deliberou, em do·'
cumento official que foi enviado á Colligação R epubhcana, expô" as

ponderosas razões por que o directoria e 03 tres d p ita J)j d � 3U Á

aggremiação partidaria n10 confHreCeB n n.rn co nra.cce 'ão i reunião
da AlIiança dos Partidos, para a escolha dê seu cand.da.o á g rver

nança do Estado.

Approvado o

" ,� I
"
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIVIS:

ArL S'-Os hmccionario: fe
deraes, civis, inclusive os Iunccio
narios legislativos, os coatractados
JS rrensalistas e diaristas, em ser-

viço activo, e em pleno exercicio

substitutivo da Commis- das suas funcções, ou em situa-

sãO de F -Inanças
ções especiaes previstas nas leis
em vigor, terão tarnbern direito,

RIO, 25 (G)-Pela Cornmis- tar e do Corpo de a partir de J de julho do corren-

são de Finanças da Câmara Io: l3ombeiro�, cerne- le, aos abonos mensaes constan-

apresentado um longo substitutivo teiro ou clarim de tes d i presente lei,
ao projecto de reajustamento, do 1 a, classe 300$000 Paragrapho-Esse abono, até

qual extrahimos a seguinte tabella: 2' cabo do Exerci- I que sejam decretadas as leis que
General de Divisão to, marinheiro de 1 a, deverão regular os novos venci-

Re;n:ncia"do a cadeira de vereador para a qual fôra eleito
ou" vice-Almirante 5 :009$000 classe, ou cometei- mentos dos respectivos funcciona-

o sr , Joaa Daudt de Oliveita, chele do Partido Economist.a, con- General de 8riga- ro ou clarim de 2a rios, não será considerado irredu-
f(,,�0U, rr.e](!!l(oLE.i1 (Ele, 3. sua descrença nos destinos do regime da ou ccntra-Alrni- classe, bombeiro de tivel, nem computado pua os el- Cap. Miguel Savas
Jen:ocrat:co-liberaL rante 4:300$000 1 a. classe 25 )$000 leitos de licença, aposentadoria, I

Hc;nem a'feito ás Íuctas da viela politica, o sr. João Daudt. Coronel ou Capitão Soldado engajado, jubilação e relorma ou de mono Por telegra:n na particular
_

cem sua CC:1 is-ão sncera d,�s.1paixGnada, só tem um caminho a seguir: de Mar e Guerra 3:50J$000 reengajado, mari- tepio, respeitadas as licenças-pre- estamos infor.nados que o _

--:r;;:;ressi'.r D', hostes commandadas pelo sr. Plinio Salgado. Tenente-Coron.l ou nheiro de 2a. das- mio de que trata a lei, nosso distincto conterraneo
no s.mp.es cc.nbare a01 homens não resolve na hora ique Capitão de Fraga- se ou fuzi;b.,lro na- § 6'-0 abono será o seguin- sr. cap. Miguel Savas, acaba

'�J.':i.1, os graves probl- mas que o Bra<il defronta. Necessitamos de ta 3:000$000 vai 200$000 te: de ser reintegrado, por recen-
fi vos rumes, tr'ç',d�.s dentro de uma ideologa mais consentanea Maj0r ou Capitão Soldado especialista a) para ministros da Côrte te acto do Presidente da Re-
COlO as nossas rf'ahdac!es e aspirações populares",-dó:clara o sr. de Corveta 2:600$000 ou artifice do Exer- Suprema e de E-tado, e procura- publica, no cargo de agente-
D:lut, qt;:; accentúa, n.ais adiante: Capitão ou Capitão cito ou marinheiro dor geral da Republica, fiscal do imposto do consumo,

"Nesi'as condições, a unica attitude que me resta tomar é Tenente 2: I 00$000 de 3a. classe 150$000 1 :500$000. do qual havia sido afastado.
ala.tar-me do scen-rio poEti-::o actual". I' Tenentel:600$000 Soldado voluntario b) para ministros civis e mili- por mot: vos de ordem politica

Es':a debb::fê'j2.0 não p,rc-ce acertada. Ninguem desconhece 2' Tenentel:300$000 ou conscripto 60$000 tares do Supremc Tribunal Mili- O C1p. Miguel Swas foi de-
o re:<igndar:o é uma figura de marcante projecção na vida com- Aspirante, guarda- Cadete do Exercito I tar e Tri�unal de Contas e des- síg lado para servír no iuteri-
mcrr ial e socie l do B.3,d. O Brasil, mais do que nunca, reclama a marinha O'J sub-te- ou aspirante da Ar- embargadores da çôrte de Áp- or do Estado de Amazonas.
CS();:'�'l'3çã() decidida dos idealif;ttas. Nada de deserções. Ha um nentel:000$000 I mada, do ultimo an- pellação, 1:000$000;
l:udrc dc:;�rin:Hio dentro do qual o sr. João Daudt encontrará logar Sub-oíhcia] 900$000 no 100$000 c) para o procurador geral do

};,;,.3. .CXi)3;dir a, sua actividade constructora, Uma camisa-verde se I Sargento ajudante 700$000 Cadete do Exercito Supremo Tribunal Militar, pro-
ll:e aju-tara perfeitamente. ,1' sargento 600$000 ou aspirante da Ar- curador geral do Distrito Fede-

Ce nossa parte, sem maior interesse, aconselhamos-lhe a
I
2' sargento 520$000 mada, dos I', 2' e ral, representantes do Ministerio

experiencia." j' sargento 450$000 3' annos 60$')00 Publico no Tribu:Jal d� Contas,
(Do jom:..l A UNIÃO) l: cabo do Exerci- Musico dp. 1 a classe 600$000 juizes Íedetacs e substitutos, ju;-

n "u I to, cabo da Arma- Musico de 2a classe 5 20 �OOO zes de direito do Distrito Fed�-

iJ\ marcha do lntegralisrno Ida, da Policia Mili- Musico ele 3a classe 450,�OOO ral, auditores da Justiça M.Jitar,
p • • sub-procurador da Justiça Militar

nos m uniC I P lOS ----A-o--b-aI-·x-a-r-o-c-a-ix-ã-o-á-se-?-u-lt-ur-a-.-f-a-Ia-r:i-m-,-os companheiro
s

e pretores do Districto Federal,
Nunes Varella, secretario M.O.P., e Dlb MJssi, chefe municipal 500$000;

t' 'h d �;;;,<;éti d) para professores catliedrari-que ez a c ,ama a,�
O Í'-Jucleo Integrali�ta da Séde passou pelo doloroso transe Quem entrou ne�te m.)vim�n'o im:TIPrtalizou-se no coração dos ca- cos dos estabelecimentos de ensi-

d� perder U::11 de seus componente:.. A seis do comente, fallecéu a misas-vrrdes!
.

no superior e secundario e dele-

cOnl!)anheira Maria Remor, ardorosa camisa-:'ude, deixando o Anallê! Anauê! Anauê! gados da Policia do Distrito

com�jvio t::[I<:stie em plr�no viço da juventude, aos 17 annos de ida- ������i���.�.���� Federal, 400$000;. .

dl�. �t � e) para outros funcclonanos que

Maria Remor, allles de cxhalar o ulti�o almto, d�spediu-I 1
CONVENQ�

-�E
.' ��1 rec�bem vencime'�t�s iguaes ou Si..

se dJ., companheiras que se acercavam do leIto, pronuncIando o � que nos receptores PHldPS sao aprovelta� �1 per.ores a 3.00iJ$OOO. 350$. cimentos iguaes ou sJj)Oriores a

A' 011J,
De cenformidade LOID o ritual, a camara ardente foi vda- � ��s r����� r����,��:��!e�ec������a:mo�;os.Sciencia � me�o�a:;!�;:c::::�:;io�:; v:n�i: 50Ü\ar:O������rjo; de ven-

ds, iointerruplamen e, por milicianos que se revesavam, na guarda, � AGENTES'- COSTA & Ca � 1 :500$000,· 30?$O�0. cimentos iguaes ou superiorês a

de hora em hora. O enterro foi acompanhado por uma multidão

�
. • � .

g) par.a funcclOnanos d� ven- 300$, 150$000.
cJlcdilda em 600 pessôas, tendo comparecido todos os integralistas RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis f'f.;l CImentos 15uaes ou superIores a j) pa�a fu.nccionarios de venci-
devidameúte uniformisados. .

l\,,� 1 :000$, 250$000. . mentos mfenores a 300$, ... ,

Crm"unhei;a Maria Remor! No Integralismo não se morre! ���������������� 11) para funccicnarios de ven-11 00$000.

Int lismo" reajustamento
mllltares e civis

dos
A seguir os substitutivos reza Banco Nac io·

quanto aos hmccionarios públicos n a I do Co ""Y"" •

Pela filial do Banco Nacio
nal deCommercio, nesta cida
de, nos foi enviado o último re
latorio ap: esentado pela dire
ctoria desta sociedade banca
ría, com séde em Porto-Ale

gre, á assembléa geral dos
srs, accionistas, na sessão
ordinaria do anno de 193�. A
competente direcção do Ban
co do Comrnercio, agradece
mos a gentileza da offerta.

mercio

(I corporativBSlno
A verdadeira representação nacional é a que se ellectúa

atravéz das prolissõ ,s organizadas, dos grupos naturaes, das asso

ciaçõc s culturaes e scientiiicas do paiz, não mais como expressão
quantitativa, mas corro indice qualificativo da Nação.

O integralismo é pela organização corporativa do Brasil.
" n

o

u

�lfHmlHD ao Sigma

MUNICIPIO DS LAGUNA

Prefiram sempre o inegua-
---

la zel GABA0
IND IOde Curityba.

lnstallações de luz e força, etc.
Venda de lustros, abat-jours e to

dos os demais accessorios do ra - i
mo de electricidade.

O mais belIo e variado sorti
mento - Os melhores preços

Orçamentos, consultas, etc.

Rua Trajano n. I 1

INSTALLADOR \ DE rLO
RIANO?OUS

HAmaisde umanno vi 'li

Um a'rtl·sta v. ".ell'.ma d�.. terra d nascell
merito um professor allernão d�

entre nós aqui no Rio o Profes- ij i.� On· e fUI bom gosto e cultura. NlInca OUVi
sor Murillo de Carvalho, um ar- Murillo de Carvalho censurar o

���������������������������I����m���
tista brasileiro que um dia venceu

= noss� ambiente; avalio todavia o

em Pilri,. D_ u seu primeiro con· POR JORGE L.MA quanto tem soffrido de injustiça
certo na capital da Franç'l. em ás caladas.

1612, perto do natal. Depoi, (Copyright da LIVRARTA DO GLOBO, Porto Alegre) Ainda ha poucos dias, eu ouvia
cantou com bruto succeôso nos em público a vóz magnifica de
s'llÕcs mais fechados da França (Exclusividade de A Gazela pl!ra o E:,tado de Sta. Catharina) Alicinha Ribeiro a quem o mes-

daquelles tempos. Brilhou nas reu- tre soube modelar admiravelmente
niões elegantes e cultas de Mme. este tempo de victorias solidas no telligencia com que outrora hwia es- e:1Ver50nh,u a nossa sensi?ilida-I eUe, que rep�tir os seus erros, in- de acôrdo com as necessidad�s

Leghait, da Princeza Wolkollsky, velho Mundo nunca esqueceu sua colhido sem profe3svres fl'l Europa. ?e culta. Toclo� ?S 6n,t1enos se

I c.rémentdr
a sua lamentavel d�so- mais puras da musica, do canto

da condessa de Bertel.iX, do Mar- patria -

que sabe tão bem es- O cantor Ad,üo Filh'), a3 Clnto- Julga'll com o dlrelto d� cantar e ncnLlção. Nem outro p1iz, um é'té chegar ao ponto admiravel

quez d'A:gcmon, e muitos outros quecer o nome dO$ filhos dê va· ras Edir Tourinho, N::ú DJ'1rte fazer pOê3ia. Apenas rarisslm.os altista que brilhllu durante 22 an- que chegou esta nossa artista ainda

daqüelles nucleos de arte onde só lor verdadeiro. Um dia poude Nunes, Alicinha Ribeiro sào suai são os verdadeiros pOetas e can- nos na Europa já teria sido apto- principiante e tão jovem. E me

appareciam artistas de merito real. voltar á patria.. Voltou. Voltou alumnas: o que por si vale como tores que temQS tido. E tão dif- véitado e seria tão popular como... lembrava do mesmo encanto da
\ llllJa siJo alumno d: Hetich, no discretamente, sem rf!clam�, sem a melhor recocnmendaçlo. fid um Murillo de Carv�lllO no oõão os nosso:, cantadores errados vóz bem trabaihada de Edir
conservatorio de Paris; depois barulho, sem ao menos com di- Por mais plra.bX3.1 qll� pOS3a canto, como um Muri1!o M(�ndes d� sambas plaJiad )S, de valsai Tourinho que ouvi numa audição
passou a estudar com o grande reito de uma ju>ta e relevante rarecer o ca'1to é das manifesta- na po::si'l. E' os nossos artÍst3s d� am�ncaa}s e outras musIcas ex- no Instituto. A mfluencia da per
mestre da Opera Comica Fer!1and noticia nos jomaes brasileiros. S5 ÇÕ�3 artisticas mais d :sconheci - tal quilat.:: 50ffre:n horrivel TI�nte a trang�ira.,. sonalidade forte de Murillo de

Francell, que o Rio cJnheceu um grupo reduzido de pe3sôa3 d� d.ls no Brasil. Não nego que ta!- d�slocação que o gráu elevado A té.:h:1ica vxal de M Iril!o Carvalho transparecia na interpre
Lem. Victorioso na França, fez bom gosto tomou conhecimento vez em paiz nenhum fóra a A lI;:ma' de manifesta-;ão artlstica a que de Carvalho é um d03 repositorios taçi..o magnifica e na limpidez de
tO;Jrnées de successo com Abel do facto auspicioso da chegada. nha se cante tanto como em nOS3a chegaram cria para elle.; num artistic03 mais ricos q.ue eu conhe- som destas cantoras que a gente
Tarride ptla BdgicJ, pela Hol- A brasileirissima conspiração do terra. Com a p�quena dtffae"ç'l.l ambiente como este nosso. Agui, ço até hoj",. O p:utido que elle ouv� gostosa TIente uma noite in

landa. Espalhou pela Europa o silencio não o desconcertou. A- porem de lue na terra de Wagner. mais que em qualquer palte, su- sabe tirar da vóz bem empastada, téira até. Foi constata�do o sue

seu nome, demonstrando a falsida- qui se limitou até agora a ontar se sabe cantar, e aqui ... No BIasi!, : bir um pOClCO mlis é sY·l0nimo do timbre bem polido, da accen- cesso destas discipulas de Muril
de do preconc�ito de que nós em pouqUlsslmas reumões cap:lzes 5Obretudo no Rio cant:l-se desd� de ficar isolado; é quasi certeza

I
tuação justa de cada som, fal-o lo de Carvalho que plJd� compre

brasileiros não venceremos lá fôra. de o entenderem. Assim, app:lre- que o dia amanhece até que anol- de ficar á margem. O rad:o por senhor de uma interpretação como hend:::r d;� onde tira elle a força
TTJ.balhou no theatro com Sarah ceu apenas em casa do casal AI- tece e madruga. O radio diffun- exe:nplo em ve-z s'!r um instru- nã:> ha m"Jitas pelo mundo in- de lutar cada dia com tanto en'

Bernardt. Sua grande vocação varo Moreyra, e numa festa i lti- d� a cada hora as vozes mais de- menta de educação, servindo o teiro. L\ largu�za do espirito d�ste thusiasmo em pró I de uma alte

porêm era ensinar. Ensinou na ma em casa da poetiEa Amelia I se!lcuntradas, optim:ls umas. d<.>-/ povo, é um meio de arraig1r cad.l nosso gra:1d� mestre do canto ainda tão longe do Brasil. Deste

E·cr::.pa. � .Ji pre;I"· dor de gran- Carneiro de Men.do_nça. Deste m�' testaveis oJtras: todavia dê .re6ra vez a expansão do nosso máo go.s- �á-lo dóminar com f�cilldad� .a n03SO e,plendtdJ paiz que ainda
de3 artistas europ"u5 que se aper- do cantou pOUqUlSSHoo em publ! - ab"olutamente mcultas, desonc,:nta- to. S�m que nem ao m:::nos haJa mterpreta;ão eli musica a maIS fica bestinha diante do esforço
feiçoavam para grandes ;concertos. co no Brasil. Mas com''-'çOêl d�sdê dls, sacrificadas muitas vezes. E uma providencia oHícial em de- regional. como a mais universal. berrante dQS « opereiros» que
Desde 19!..i e:,tava imta!lado em a chegada a leccionar, a dif ex- lã':> raro se encontra entre nós feza da gente. E'TI vez de ensinar Cant�ndo uma canção russa, li.ed ainda existem mundo afóra; ga

Nice, onde foi mestre entre ou- pansão á sua enraizada vocação uma voz ao menos bl!:n em?osta- ao povo o que é o bom canto, allema, sente'03 e externa tão m- nhando fortunlS e estra0'anJo mi
tros do t -:nor f�cbert Cc.més, da de mestre. E soube escolher os da co:no um po,eta, capaz d� ser as nOSias estações radiodiHusora, tensa e naturalmente a emoção Ilhõe� de sensibilidades

o

aprovel-

����������=���u�r.��n�t���t�o�d���s�e�u�s�d�i�sc�ip�u�l�os�c�n�m�a�m�e�sm�a�J�n�-�a�p�r�es�e�n�ta�d�o�n�o�e�x�tr�a�n=��ei;ro��s���m�n�ã�o�f;a�züem��m�:l�;s�g�u�e�ca�n�t=ar��c�o�m�,'ll�u�si�c�al�c�'o�n�o�u�.�n�t�.e�n�0�:'�r�u�3,�,)�d�e��t�a�ve�j,�s'��I���������
o- sportmem deve beber MATTE o MATTE reaviva o espir-it-o eai

animo e bom humor

1,,.'/
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Irradiação
da Allema

nha

Cl1ixa Postai 37

o

, J t" da referida sociedade, bem como �. ]������_:}��.::..._��
un a 'i.60m-

urna certidão dos reier idos doeu- ·.�I ADALBERTO e I�f)!i\[\IO INDEPENDENTE CoelhosGigantes mercial do mentes con a data do registro; • ""

Redactor-chefe 8 ra nco de r c [! is t r e-s e e archive-se; � FRI DA BRAGLlA par- �
II:' III _. � <;1 ttcí • 'UI

Mar!k:he CallaJo ,-;I.mlúr Flandres I �s'laWlo OitodaCJ:np.ItaJ·ahyensed�Phos- � rcipam aos parentes e pes- ,11;

OI;»: sôas amigas. o nascimento 'ii'REDACTORES DIVERSOS C phoros 51A, da cidade de Itajahy, 'J

d f 11 h
\1�

'J d
0111 idade de 3 mezes

·1 d 759 ',$!,'.t�" 1
e sua i li'! 1.

�"i""�'; A II OJA �
1gences-correspon entes em Resumo da acla a . oao pedindo uma certidão da mesmo � :� ,,-\ estação a emã , onca

vende o casal a 20$000quasi todas as localidades 'I Sessão da junta Commerciol Carnp. Cetifique-se. Dito d) sr. " J ESS! 1= ve 31,38 ifl.'" irrad.a: a smanuã o

d f<' t I CRlflDOR d bril "f -!? b
o

,

o r.s ac o. E\VALDO Br\ASCH vdo Estado, em 13 e a rt Adlopho R. Schmalz, presidente �51 I �.�, progra'TI:l1<1 a DIXO, par" a .'J,:[i�;o.

,._ II � I d 1935 d r-
o o

BI S A J� Flonanopolis, 24-4·935. !! rica do Sul.
(,,0 aDoração PALHOÇA

e. a Cervejana iurnenauensc [ ,,� ,,�
� ,.

- -

I E FI' I d I d1 praça de Bíurr>e:lau, redondo o� .� A's 23,15 correspondr às 7,15
Não será devolvido o origina I m orianopo is po e rliri- Presidencia do sr , Môjor Eduar- certificar corno consta nesta Rê-

�!'1-:i:;::; z.1�_L,� �� _;.:':;:�,] :C��C'"::::�� � hs, no R;o de J..lneiro e 3, I 5 às

putlrcado ou não. gir-se a RaJ hael Tiigiacomo do Otto Horn, Presentes os srs. lerencia.xl 1 J I 5 hpartição a translerencia, igo trens- ;- a r l'. �3 0-7 = 0-;:- do'
s.

O ccnceiio expresso en arli- R. Conselheiro Mafra, 76 Eduardo Otto Horn, Presido�te, missão para a mesma de todo o
'- '�o_. -=-.._, -.� •

o

23.15 Annuncio DjA (allemão,
go de collaboração, mesmr soli: João Octavio da Costa Avila, I acervo da antiga firma «A. Tie- di 3 castellano); Canção popular al-
cilada, não implica e n resJ;fJn-I·Q d losé F. Glavam, Roberto Oliveira, de & Cia», para a nova socie- lemã,
sabilidade ou endõssc tior parle I

ueren

tO repajrar,
e

engraxGarAe Alvaro Soares de Oliveira, de- dade <Cervejaria Blum�l3.ue:1<e
IMPERIAL -Achada na rua, 23.20 "Chcafro da juventude:

d. R Ir. _
avar au ornove procure a« -

I J
- TI' J'

o às 7 horas.
a e luCÇIlG. GAGE AMERICANA» rua putaaos. e ;ao o ennno u�lOr, SIA; idem. Dito do sr. F[ancis- Depois da Paschoa Vamos en-

Assignaturas Francisco Tolentino n' I' Secretario, e aberta a sessao e
co Evageli,-ta, desta praç3, pe' ROYA�- Em má comia- irar no maio.

O approvada a ada da .sessão an- dindo o C3n .elamento di> sua flOr_ 1- o , 7 8 30 h 23045 Ultimas noticias (em alle-
ANN 44$000 .

O EN1�E M
,- -" nnta, as e, oras.

SEMESTRE 24$000 I O seu apparelho de rádio
tenor: jEXPE I I c.: - e-

ma individual: cancele-se. Oi- mão).
rnI Vl�STR

morandum do sr. Oito 8ennack, to dos srs, «F[ancisco Evange- CENTRAL--Symphonia Ína- 24000 'Para o crepúsculo do Do-
1< ;' t; ,E 12$000 luncciona mal? da praça de J,jinville, accusando lO t & S b

o

h d t cobada, às 7 horis. mingo.N1EZ 4t�000 Incertezas da corrente electrica
rs a ,j rrn ,O,) , é!, a praça,

um. memora�dum d. sta Junta, ar- pedindo para registrar e; archivar 00. J 5 O nessa concerto tara o

A corrcspondencio, bem como por certo. c!1lve-se. Dito do sr. �f. Hans
o seu contracto social registre-

ODEON-Pr!nceza em opu- Domingo Musica popular para
llS ralares relativos aos an- Adquirindo o Estabilizador G"rfner, advogado na Cidade de se e a, qui e-se. Dito dcs srs.

ros e Visã:J FalaI, às 6,30 e oichestra,
i.cncios e assitmaturas dveem de Corrente terá o seu rádio Bl dO d

.

t I 8,30 hora>. I J 5 UI (I:> iumenau, pe m: o para re�l.; rar «Francisco Evangelista & Sobrin- I' limas noticias castella-
se'o e!iviados ao Director-Oe- sempre com 0 volume proprio e d d "'W S C ------------ )os ocumentos a .�. Ie;n�r ho», pedind) nara reg:strar a A

o

I
.

no.

rOiÍe Jarra CaHada. regulado perfeitamente. ,..,

A"'d Do d O
o I rtlgr)s para lOmr.ns po- J 30 N, b i.fl [

R 1 1 I
::>1 ,i em. lto o sr. 0rnlll-

sua firma commercial; inscreva- dêi11 Si:r adquÍi idos, por pre-
.

d TO CQd
are

..
«

d
sor e gran-

esu,tac.o, em a gumas zonas
gos B. VaLnte accusando um me- Do d . O

o

E o c». ar e vaIla a.

d 'd d,,· 200 '[ .

.
se. .to os sr�. «OiTImgos -

ços ex'epAlo'laos no Paraa CI a�.
a

•

�r'
I ��fandum desta Juntoa, idem. �f- v;\llgelista & Cia}), desta praça. ,

l.

"p
1

,.

'"

S h 'dmt 2.15 Eco do spori.
oQ�lem quizer se trajar bem, FuncclOnam"nto {!a.anhdo -

fICIO slll do sr OCLA'al do Regls- dO d
. 110 a rua. eilppe c 011 2 30 C' b'i l

,
o" . :a,o,

,p � In' o para annotJ.r no se:! rC;lS- . 21
. Olsas OnI as e a egres so-

fOrçi,)sa.!1icntc,terá que usar as Preço modICO t d TOt I d t da I d f 1 d ln. bre anl'maes. Cooperam'. Ag-11 .�
ro e I li 05 e .ocumen 05

I
tro e irma a a teração a c a-

J1la;oavilha�.; do PA- IN;:,TALLADORA DE C d CdS I S h I (i'F.'""t, /; ó1 � o.
'.

y " .omarca e ruzelfO o �o, er.- mula nona de seu contracto social nes c u.tz-Lichterfeld sopra-
'�i"'4 Ac_,' .� �,..O 1 LIa Fe- FLO.RIANOPOLlS I

vIando os dl)cumentos lelatIvos a anote-se
.

I d E d 13 -1 935 )
I dt 21 R T 1 J

I cla o sta 0, �m l"fl. no .

lp 'c .::>cnml . n. ua raJano n' Cooperativa"Futuro", do povoado 1'1 d
'.

h . d 300 L'i d ( I
,j;.�.""':;.[Jf....'.;��'�r.:� ..��������«,� o o . Il"a a maIS a'ven o a tratar, o . el ara o programma a-

(�t-;,....q"c!0 �' 4.����,>���l�"l>..d �,� ..... '-"I�" �'�2�l�':4����r4 de Bom Reo[IIOO a1a'"luelle nlunICI- P
o I - Joãl.l T�:cmt!.lo Junior

I lem., car.t.)·, O ma;s I'mporiano

vif-''"�'� �X!_"_��� 'o
�� ..., y���

��; pio; idem, Ór�ula/n. 13 'd:> s:·1
sr.

S:c�::�::e'daenJ���au �oS�%:�� Secretario I ie da se�ana Des,'J;dida Df';
�:i,l ��e�lc[a Moderna de �1lVlctor A. Peluso. Jor, commUDl- ����������������"""'!""����i (allemão. castelIano).
�\'{� "

P L;" - ['1J cardo ter assumIdo o caígo d.=:

II. O maIs barato dos alimentos
fi� . W.'· UNlIICa�O.es. r�'A\ Director.da_Oirectoria d� Terr,asL�.', y � o ALIMENTO QUE fvlAIS NUTRE E QUE MAIS 8A-
�

.. :'l.:;J. AU!OriZ.ada e flscallza-

�.
e <?olomzaç�o, p�ra o qual ,!�,a RATO SE VENDE E' O

�j\� d -8 Pe io Governo Fe _ U deSIgnado por �cto do sr. I;llero í ,_

r�j �- _ ,..--.i __ C t P t t 112 �'" vent()r�Federa,l, Idem;., REQUE-I�.0J c� e I Cl ar a a en e, ll� RIMENTOS: Da Ilt_mpresa For-

�� � ça e Luz Santa Catharina S!An,
'

r�� RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 26-4-935 rn com séde na cidade Je 81ume- Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

ft1 Pren'"iio 025O l� nau, peJindo para arch:var a acta I e trabalhado com as melhores farinhas.

t\;J} 2' " 5474 � da assembléa ge�al ordinaria d.e! ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASS!J'\<1 A

�ytl 3' "

0799 �\\ 23 de m�ço deste anno; archl- Padaria Cruzeiro�� �� ve-se. DIto do sr. Leonardo Fer-

��;� 4- " 7369

�
reira Maia, procurador da 50cie- de Emilio Schroeder

�1 5' " 4O5S dade "Cine Thcatro Rex Ltda", RUA BOCAYUVA N. 197 "INSTALLAOORA DE

��1. �
d d d' L D ON 1 3Q2 FLORIANOPOLIS"[1.J � esta praça, pe :n o para regls- TE E, H E N. . �

itJ.l��������i�K���������� trar e archivar Q contracto social ��������������������=�:�ll Rua Trajano n. II
-'1,' -;;0" ,*"�"yp.,"",,, 0$:', 1».i. �(i; ,oóJ4 "'� ,*��",�,:',l&*"�!i.')eJ,�
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AGAZETAoo,

Adquira uma bomba para pu
xar agua de poço!

Ideal para consurlO domiciliar.
Eleva a agua a uma altura até
I 5 metros, funccionando conjuga
da com um motorzinho de J 14
HP., que póde ser ligado até
num simples pendente de luz.

Preço baratissimo-Grande al
cance pratico.

merica Terrestres" Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes
A\ccidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Autornovoeis
e Fidelidade

Séde: Rio d"e Janeil"lo Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Itajahy: Bornhausen & Cia•• R. Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17Agentes em

Em Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias em Iodos os Estadas do Brasil
.�__

I

\.•.
_
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Das 3 horas em diante dia
riarnernente á R, Arcyprcstc
Paiva n: 1 -- Phone 1.61 b

I ! Dr. Fulvio Aducci l
Residencia:-R. EstCi'2S lu- 1 I Advogado

nior, 179-Phcne, 1.2851
.

Rua João Pinto, r1' 18
.===-

(sobrado)
i I

Das 10 ás 1� e das 14 ás Ii efi�laç"ã O de
Dr. Antonio Botinil' 17 noras 1

I
I - Só o profissional competente e criterioso

I
-----

I
_

......

_""--. =de·--I------- póde executar com esmero todos os trabalhos �,.l,Me�iciria Inaeí'ila- SYÇjhm� ii f.� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias fi,
'ti U

· ri João Selva - �& e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �:�tias rinartcs "

Dr. ferir@ Ife Moura ferro "

,

- � duraveis. <:i:.J

� 1�'1
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS fILMS COMPRADOS �:�

,,'� NA CASA �!�
� �{jl
�,�m�����@1 s� �-a "'1'..� ':Iâ�.•���������� ����-;.tr:a� �,!I

�
ii

-

----.� -- CURSOS DE 1
� �ccacio Mo-II••�H� .�.: Chapéos e Flêres !
reira tem seu cscrip-] e OM' E·' e t

I 'r f.�" � (ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A .'vIODA ,FE- I',Clínica Geral -- Vias Ur.narias ' ii � �
I

á I ,W' � MINiNA-ENfEITES PARA CHAPEUS

l'c,II: tório de advocacia rua
I·'i. � I!

t
�

Hemorr/lOidas: - Tratamento II somen e 1
sem operação e sem dór ii Visconde de Ouro Preto' O Instituto CREATION· IIResid.:· Praça Pereira ª Oli- r: j ,

m"r I t,.1
n. 70. -- Phorv 1277. - 1);, I .', aver e

Rua ConselheIro Malra n. 7-(Edif. La Porta) Rlveira, 14-Teleph, 1353 1

Consult.:--R. João Pinto, 13 t Caixa Postal 110 ] I �
Teleph.1595 I ." i � Boonekamp � Esse curs:����l::m�s��:re��:e����I��cessari')S �

/ � • para executar as exigencias da moda, e é lecciona-

�lConsu ta��s 15 á, 18 hei15 Na-o 1)0', II 1 ,'i f.v'ra a sua larnin..a "'�.� O apperitivo de maior fama � do de modo que a alumna, possa sempre executar r.
r

-

'ié!l!'J @ seus caprichosdispensando rnachinismos e disposi- ['usada. ��l����� e..oe�t� tivos que não sempre estão ao seu alcance ;�Adq L ir3 i á o aramado afia -

.

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilãiiiõii;;;';;;;iiiiãiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii.Mi
dor lIS1RANAli para laminas ty-

Nas grandes [uctas que d ,do- po Gill, tte.
. .

bram no campo dcl acuv. I d ,0- f'a'l I;;, n';>n!' (> baratissimo.

cial ou commercial, o espiii o mo- iNS l'AL.LAlJORA DE

demo e bem equilibrado utili-a o FLORIANOPOLlS

telephone como a mais inpr.esc.in- Rua Trajano n' 11

divel das necessidades!

��_�"�_��-�L-�'-��-�'�""�..����������==���-Preferir co �abão I de (Curitiba) fa�r�!�� ...f!ge�,
é dar valor bom, é economico e rend-ôsD

- .. �

IM_ E VERÁ QUE

1\ GAZETA

If.'.....-a;w w;::............���-�'-�1.U--� r'-�..:";'::-:vr;:=�-..;.· •.•v-
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Médicot"·'

, Dr. C%;c'
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I; .1'I
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O C· C> "".'''''
• c, ,-c' ,

•
'i ". i I" I

Dr. O®wa!:liíJ l\!uldo Viarma
.

r. es �.\j ,_? ,�" .. i i
j' �

,

. - I Escrintorio R. Felippe IClinica cirurgica-: ,PCfé.1ÇO,'"-' ,

Schrnidt n 9 Phone 1483

Consulto rio t Residcncia

Polia TraJano, 21

Consultas ás 17 horas

Te�ephvm� 1.653

Advogado

li Rua Trajano, n: 1 sobrado i
I I

I! II _
Telep��:�:_1548I

Dr. Miguel
Boabaid
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Jordan" ia.H.
CASA MA'--RIZ:

..JOINVll_LE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «IN I::)USi»
Caixa Postal, 75 - Tel, 514 e 507

FIL.·IAES: .

Mafra - C;a�",)olnhas
(SANTA CATHARINA)

.-<io I'Jegr'o -_ S, I\/latheus
(PAR\NA)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte in�!us

EX E

"

•

III�I

, .
" '

'-:-=-cl-:::-;, "",-"pnto de malas�. '
.. _.. � 1 ......-e I I I ,.'

TERÇAS e CUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, Bl.UMENAU, jOINVILLf, CURYTI3f,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifir--io La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S· E' R U H L A N D

ssucar RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocay'-áva, 154

iJepoalta: Mercado, 36

--�--

FLORIANOPOLIS Est. dt Sta. Catharina

- o jornal mais moderno e lido da Capital.
Peçam informações.

Valiosos brindes

distribtle

L-E ROSA
RUA O·EODORO 33

FLORiANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

,

E ·SUPERIOR

)

�,

,
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5EBURD5 TERRESTRE5 E mARITlm05

Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Chiquinho-_. funücõu em 1870 •• -

Fornece doces de todas as qualidades
s amentos, haptisados e bailes,

para C3- I
·' r-> {"I'·�·'·'NT A iA'C'�v�-:,

..

I
\q:�:; l\\ .. ,'(}',l '. J\J;'lt. nu pnmelro anc,ar

l' �, E O D O Fi O F E R R A R J
PUA FEUPP SCHMíDl n' 10 (ESQUINA DA

PUi\ TRAJANO) Telephone I. i 94
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Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farellc,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Yaurt daGranja
Zina

Villa Balr'1ea,'ia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira u.�v: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

FLORíANOPOLIS SÃO JOSE"
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é

o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus {ilhas. A
-

TENÇAOLlnõn Vista Panoramica.

Eepleriõlõo praia ôe banhos.

Optima nascente ôz agua p.,r.tauef.
Terrenos completamente planos.

FI VILLA BALMEARIA DISTA a:

lODO metros õc Ponte Hzrvlllo Luz.
800 ao Branàe Quartel fe�eral, em construcção.
60000 Brupo Escalar 'José Boiteux.

Ma séõe
õ

o Distrido 'João Pessôa.

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 50cieôa�e se encarrega 00 construcção �e Pré�ios
!J3 lótes cõqulr õca, mz

ô

lont e a pagamento �e uma entrcõc á
vr.atc e o restaite em pagamentos rnensriea.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

i

\

f GARANTIDO
.� E CUSTA 6$ .��

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAV01

RUGAS E POROS ABERTOS

, "

PASCHOAl SIMONE S. A.

________ IPM_Q �

LIVRARIA MODERNA

E'unôaôn em 1885

Rua Felippe Schmidt rr 8

raixa postal1Z9 Tal, auto 10a4

Codigo Ribeiro End, Telg,
SIMONE

SE QU1::.RES AI'·T'A.{ --:
AUTO commodamenle e co 1

segurança chama o

Ford VS.2�e}
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais exi-
D E gente.

Pau loSch Iern pe r Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

V
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua n.i. '

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I invólucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto -[oão Pessôa», com fU�ld'.i
Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- para o mar,

_-= -==-==--==-==-==-==_=�' tal, Café da Ilha e Hotel Metrop��_"__
-======- -=

T_R_A_T_A_R_N_E,_S_T_A_R_E_D_A_C..:'.,Ç_Â_:O_:,.
_

C PITAL.
ARTIGOS
CRIANÇAS

ARA I-IOMEN
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

I'vpuqraphlc, Estereotypi
Enca�ernaçã;), Pautação, Tra
balhas em Alto Relevo etc.

RUA 28 DE SETEM
BRO N. 16

Pelleteria
Argentil1'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

V. Excia. gosta de L, :d&·)
Não se prcoccupe com 03 ri�

coso Almofadas, toalhas, r .nr, S

de parede e todo c ql!)lT.1·" t·
balho d- sse ramo, e-tão �I <en, ,\

na CASA "A INST. LLA.
DORA" á Rua Trajano 1:', J 1,
onde V. [xci I. [;vcbá (' co

mendar riscos (;311:::c 2",;5 p;.l
quaesquer fazendas ou trabu:hcf,
os quaes serão fornecidos a sr u

inteiro conten o.

Rua T13jar:o n. 1 I.
INSTALLADORA DE
FLOR IANOPOLIS

I
I,

�'" :

i..�f�-,r
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Inverno, rnodernissirnos
enco·n ..

Fellippe

_ Artigos
inegualaveis, por preços excepcionas,
tram-se na casa O PARAIZ O, á
Schrnidt N. 21 -- .J OSIE' ELIAS.

I

o e
.J.'

Rua

00 POVO

x

voz

As pertas e [aneilas pinladas a oleo la.nbem se podem lavar
com agua morna na qual se diisolo: um pouco de potassa e sa

bã i. Cí;xugGr.do-;_>s em seguida com um tanno macio,

De Uru:;sanga chegou o sr. ma-

ra; jor Domingos Rocha, deputado
o menino Yoldo,i, Llha do sr. á Assembléa Constituinté do Es-

Dcmetrio GarofaHís; .

tacto.

P,ocedcnte d� Lag'lna chegou, Está nesta Capital o tr. Car-

ôi!Un, a esta c30itaJ, o VIbrante _los Speranzal politico colligado.
jornalista sulino ,; sr. dr. juão de
()li \/ .Ira, deputaJu á !-\ssembléa
Estadual.

ri.i listras.

i-\n!1iverearia-se hoje o nos-o

n·- . - 1-) co at '--an'o <, dr Ha-
J
-: � <..., � .':'J. c.:! I �4 ..... .... A • • •

roido Pc:dêrne:ras, presidente da

Associação Catharinense �de En"

g·�nh'::;l�oS.

Tran�c('rrGu ôntex:n, o anmver

fc.rio rlG.tGlicio da gen,J senhori
lha GJda Ligoki, profrôso::a de

pia.no e omaér.e,lto da nos.a socie
(bd.:-.

fAZEm At--j�:J5 tiOJE:

a exma. sra, d. Olga dt 01:
v;::i;-a, viuva do r.o�so saudoso con

têrrCineo sr. Atanugildo d,; Olivei-

o jov m Luiz Beirão;
\) jovem A,::cio [\J,_,ves.

BEl HE 1--l0VA

o lar elo sr. Adalberto Bra-
gEa e d.:: sua �xma. sra. está em

1:.:51(:\,:, com o nascimento d:: umil

interessante menina que tomou o

nmr:e de Jessie.

rH=BAm U�5 ...

Dr. João ele Ofi:'eira

Ch.,;;:;ou de lrdayal o sr. Jacob
;; h·!,idt, membro do Directoria
C dr)l du partido Lberól.

J stá n�,_ta cidad� o sr. José
íb:s 5, prefeito provisorio de São

I
I'

\'

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPlTAL

-.
--�

NauticaVAHY Liga
Reunem-se hoje os membros

directores da Liga Nautica d�
Santa Catharina, no salão do C!llb
12 de Agosto afim, de recebei eu
as inscripções para as regatas d�
1 2 de Imaio proximo.

Atropellado
Por U í"rl omn' ArnmLl, no grarnmado da F. C. D. s� delrontarõo, num

*/-COMO SE LAVAM 1-
jogo de futeból, o team principal do Avahy e um combinado da

AS PORTAS--Para lavar por-
bus cidade.

las muito sujas, enfreguem-n'as Ontem, pelo sr. Bianor Nunes O combinar]o está assi 11 constituido: Metralha, Prazeres e

com uma escoVa mole e a se- Piries, chauffeur do omnibus que Pdvão; Castiçal, Parafuso e Numas, Peli_luito, Nanado, Feza, Lnal
guinle preparação: tomem para

faz o transporte d� passageiros e Ghizzoni.
cada litro de agua da chuva entre n 10calid(�Je de. Coquei-

_

Em preliminar jogarão os segundos quadros do Athlético e

amornada duas colhere; de alca- ros e esta Capital fOI apresen- do !ris em revanche.
li ooiatil e uma qualidade egual tado, á Policia <:i'il, o men�r ij"u
de oleo de ierebinihina.

I
Ary M:mn_;ba:::k, filho dJ sr. GJI· Fin:l!menre chegamos ao Sab· bin rdo d.l cid de! g'le vinha trei-

Comecem a laoal-as do asso-
lherrne Mann�back e residente á bado c nada de positivo pode- nando semanalmente deu o seu

alho, porque a agua que escor:
rua Feli�peSchmidt, apresentando mo; dizer &0 nosso público, re- unico treino, 5E:g lOJa-feio ultima,

resse sobre a porta exula deixa- leves fenmentos.
.

[ativamente á tarde sportiva d:: e só a 6 J� M rio poderá treinar
Conforme decl.a�ação fett.l, por, amanhã. A principio os brus rue.r- nov ente E'.

.

f I

I
J .U 1 - , vv.iru_ .• c , "amo, la 0rmaClOS

Bianar, ás autoridades p-;ILla:!;, ses pareciam no, querer vi .itar, ;quramente de q'-l� os d.as 6,
J accidente verificou-se em vir- fI d 'd J )porém, irre icti arn ente abando-

-

,8,9, e li de Mi) serão ex-
tude da imprudencia do d.to me- id ,. A

.

I
.

d dmram essa I eia. seguir era c usrva ne.ite pena treinos JS ois
nor que procurou atravessar pela o M:ucilío D:3.5 d_� It-�j'l.hy qUê qU.l':Lo; que representar ão a cid ,-

frente do seu carro. I d dentrava em catá G'go p.ira -pois e conte-a o Athletico de! S3.0
Em ora este seguisse e u mar- d

-

DF· d I J 12�sapareCé!r repentinamente. �- r ancisco, nJ5 .as e .

cha normal não mais Io possi- pois cogitou a directoria do club Ch�g1ndo a esta c3)Ítal a em-
vel evitar-se o chague. d� Walter d,� realizar o encon: b nxoda do Flgueirease no dia

21A victim.i foi conduzida para tro com um. combinado da divi- d M'
.

L r .: - ,

.u J e
.

110, q lm.�aJ!elfa, nao. ser a Usar o '<SABÃO iN.JIO>) quera Santa Casa, on le recebeu os I I d b J
. . .

são mva que esteve e:n nO;5SO passive o treino o com l?a::lO dizer economia, sob tOd03primeIrOS e nece3sarlOS soccorros.
porto; essa m�dida só nio foi d;!- n)5 dias 3 e 4 pJr ter de JOJar os pontJs de vista.O seu estado de! saú le não J d d dve ·3.S approva,:.Ia, em virtu ê () 0:ni:15o·� o Anhy, c�uS q�je

merec � cuidados. d d Ite:npo curto ! eota :a, em no;,o te.u seis e e nênto3 dJ scratch
PO(O, dJS nosws va;,o.; d; guerra. da cidaJc; e asú:u, sómente! a

Estavam fóra d� qualqu:r co- 6, será iniciad.t a Sf!iT11nl de trei- públicdção das -mlnhlS palavras
gitação as p03sibilida:les de ser n) qU;! terá provJ.v.::lm�nte a s�- reh.tivamê1te aJS j05:) de foot
reallza::la a tarde sportivd d) Av3.- �pinte orga'lil3:rio: S�g;JnJi-feira b3.11 a se,em rea1izad_;s [}')5 dial

U11 grandioso b:iÍl '. Es;a reunlàu hy, quando UiH no�icia dúvido- 6: Iris F.C.; d:a 7: C.):n'Jinad) 11 e I 2 d� m:!\o em hJmeugen
social vem s�nJo aguHdada c�m so tornou vu:to nos meios spor- xFi6U�irs:1;e; di'! 8 lris F.C; dia á Força Pública dJ E;'a-::lo. Vi
bastante ancledade pelos assocla� tivos: O Smtos F. C., de S.iJ 9: CJ"ISm::lox \thle-io; dia 10: o !ris jogar u:n mlt�h CO:1tra o

dos dague�la novel ag'5re�iaçã"", Paulo, que viajlVa a bordo dJ C)mbin3. J0xIris; d,a I I d.::;canço, Athletico, que mu:tJ me a;;(i'::l
o ,que sera de prever o eXlto da I «Cte. Capella com destillo a Porto p)de:do o Ta mnd.ué trêinlr por dJu, estando certo de! qu:! ag'Jella
noitada. Alégre, ao passar por e,k porto ser SUl a t.1d.::. rapaziada saberá cu -nprir C0.n o

Somos gratos pelo convite gue jogará COM o Avahy. 02tim1 Dcstl taDêlla, apó, s �r a?p -0-
seu devêr. Não nos envergonhari\

nos foi enviado. idéia dos avahyenses, mas o na- va'h, dare nJ3 cél:n,n:J:1icaçào d:a - tenhu certeza. Enth o lris'''-

sra: vio chegol] e a embaixada do San- ria nêsta5 colum:1as para m J!lO' poderia jOJat a I I co:n o A�hl=-
VI5ITA: t' d S F

.

tos ficou na boia de esp:"ra, .. a- o.i�nta;ào dos du1Js. Sen lo qu�
ICO :! .10 ranCiSCO e (m p:e-

guardando melhores dias para fa- o lris jogu� no dla 1 1 seus trei- liminar se bateriam dais qü:dros:
zcr a viagem. Mesmo assim, ain- nos serão suspen305 no dia 9, da �viação Na.val e. do 14 B. C.
da se tem esperança de se resol- fion.:!o as;im cJ:1stituida a tlbd- DomIngo 12 joganam a prova "

ver algo sobre a tardo:: sport:va la se:nan1l: 6: lris F.C.; 7) Cam-I d.e honra: Athl�tico d� S. ,Fran-
Je amanhã p3.ra que o n0300 pú- binadoxF,gueirens�; 8) CJmbina- CISCO e Co:n�ll1�do da, cdlde,
blico não venha a t�r U11 dJ:nin- doxIris; 9) Combinadoxlri;; 10) [fazendo a prelimmar o Im F. C.

go morto, em m3.teria de 'port. Co:nbinldoxAthlctico; I 1 descan- contra o Athletico Catharinense,
so; 12) jOJ"03 officiacs. que só.ueat':! dará dois jugadores

O COMBINADO PREjUDl-
o

para o CJmbinado. Penso - sr.

CADO OS FESTEJ03 DO CENTE- redactor-:n:.lÍto lucraria a cidade,
Na residencia de seus paes, NARIO DA FORÇA p)is como militar acho quo! o 14

no districto d..: João Pessôa, falb- CJ-n a excuróãJ do Figue:ren- PU'BLICA B. C. e o nJssa Aviação Naval
<:eu ôntem o galante men:n) A 1- s� ao interior d,) E,ta -:lo soSrevie- deve,n ser l.embrados tambem na,

tonio Murillo, enc-uto do lar do ran diversls, diJi;jlJd�3 aos Escreve-nls o sr. Fraiêisco p;ovas de fO.Jt-ball. E com') sou

sr. Affoilso L�hrrihthl e d� sU I m;!ios esportiv.)3. .
L·d:ira, o mlis com,)lt'to dêspL.r- unicamente um ebmento fraco da

exml. esposa d. Dalcy B. L-;hm' C)m um d)_n;np vap pelo tista e torcedJr ; de;ta capital- turma d.J cabo de GuerfJ., e1-

kuhl. aI vi-negro, a cidade está na imi- !lSr. rd.lctor sp.)�tivo. Co;hecen- cerro as minhas suggestões �an·
O sepultamento do c-ld.l- nencia de ter um dia dê luto, do be!Il de perto o enth;Jsiasmo ça:1do u:n voto pela grande<:a do

"Club l?ecreativa Prima era vel da inditosa creança, realizou· em vez de dia sportivo. O club desse jornal, gue ded:! novembro sport, sa:.dan:b os torcedores ...

se, ontem, ás /7 hs., no Cemi- que lançou mlO da dita vaga, Vêm exhibido um:! invencivel ca.m- ca�harinen les, e fazendo-os lem-
Re_\liza-se hoje, nos salões do terio de Coqueiros. nào encontrou p03sibilidadês de panha pró sport florian'Jj)olitano, brar d) q:Je vae ser o jôg):

Club RecreativQ Primavera, no Ao illustre casal A Gazela realizar qualquer encontro, ap:zar e do qual além de assiduo ·bitor Athletico x Avahy. O Crd. Obro
districto do Sacco dos Limões, apresenta condolen:::ias. dos�egforços empregado;. O Co:n· sou assigna lte, venho pedir-vos Francisco Ladeira

# . ""MiE '5 �mmBa D
�

Isenção de
impostos

O Conselho Consulti vo em sua

sessão de onte:n, opinou favora
velmente pela concessão doe isen
ção, por cincoannos, de impostos,
ás firmas Oito Schmalz & Cia,
proprietária da Fabrica d , Ren -.... >

das; Affonso Kaesemodel, esta
belecido em São Bento com

fabrica de palhões e canudos paa
refrescos.

Encontra-se e itre nós o sr. dr.
Sylvio Ferrar'>, clinico re-ider.te
Loguna e deputado á .Constituinte
do E5tado.

Encontra-�e; nesta cidade o sr.

dr. Arthur Costa, advogado na

Capital Fed�ral e deputad,) á As
se!r.bléa do Estado. Comprac para vos conVell

cer o formidavel e economi-
Chegou. ôntem, do sul do co SABÃO INDiO

Es!adJ o sr. João Gualberto Bit
tencourt, d�putado á Constituinte
Estadual.

Está em Florianopolis, o

Henrique Voigt, deputado
CJnstituinte Estadual.

De S10 Joaquim chegou. ôn
tem, o sr. Jo lo Palma, prestigio
so politico naquelle municipio.

Estiveram hoje em visita a redac
ção deste diario os srs. d-eputado
federal Carlos Gomes de Oliveira.
deputados estaduaes Pompilio Pe
reira Bento (:;_ Altamiro Guima-

Encontra-se em Florianopolis
o sr. dr. José Atha!13Zio, supplen
te a d �putacão estadual pela Col�
ligação.

Vindo de Cresciuma, está nes

ta Capital o sr. Heriberto Hül:3e,
deputado a Assembléa Constituin·
te.

rães.

Gratos.

fALr.ErlmEt--lTO:

PEL05 CLU3E5 _

Exijam o Sabão

"Virgem E5pecialiàaàe"
de Wetzel & Oiaa a... Joinville (MARCA REGISTRADA

e desinfecta a sua roupa.
M weee T?E?t r ##9S*E&&;g1!fA!8%@i�1'.wapWliiWww 9 MM!" §'ttt1m- _
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