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pelos deputado� Pacheco
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Constituil1te deste Estado está estudando
Inosos, que está sendo defendida

ifredo Elis Junior.ílvs e
•

Assem bléa Constitu inte

quaesquer ligações politicas.

CALLADO;

SenlvozA

Proprietario e Director r-xes�::>Otl'3;3\.j'r=,1 .JAIR()
AN NO I I [Florianopolis, Quinta-feira, 9 do Maio de "1935

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

I NUMERO 214

'1 U505
Ao Presfde�li:e

Assembléa do

para Presidente da Assembléa

Os alumnos ta Féltuldadc (e ��(�t.���t.;r-:':
RIO, 8 (G)--Em entrevista concedida ao Diario Cario

ca o ministro Souza Costa disse que qualquer modificação na poli
tica cambial só poje ser feita no sentido de dar uma mais ampla

I

Í.berdade e não restringir as franquias que já foram concedidas. "Pre
cisamos não perder de vista a influencia nefasta exercida pelos de
licits orçamznta.ios geradores da impressão de que não preside ao

ti ato da. nn.mç'ls nacionaes e espirito de ordem, capaz de gerar a

conliar.ça e tranquillidada qll� precisamos. Devemos corajosamente
1 estriuz:r as desresas ao limite estreito da receita, sem o que não

comcguiren'os vender as dlfhcllldades do momento.

A J preciação do mil réis ouro, ultimamente verificada, tem

Realízou-sc noÍ". c::t
":

ras, mais uma sessão Clc!
sembléa Constituinte do Esta
do, sendo após a leitura c cp
provação da acta, lido o ex

pediente.
Com a palavra o sr. pro

fessor Barreiros Filho, pro
nunciou magnifica e cornmo
vedara oração, fazendo o elo

gio fúnebre do saudoso con

terraneo jornalista Haroldo
CalIado, tendo, ao finalizar,
solicitada a approvação da
Casa.para que fosse inseri
do em acta um voto de pe
zar, pelo íallecirnento daquel
le inditoso .catharinense.

D;;cito de Santa Catharina, fJT

;1tJ "CORREIO DO ESTADO" seu ultimo, assinado pelo seu

O sr. Flavio Bortolluzzi de director justificando atiitude
Souz a, director do «Correio assomida esse bem feito ar

do Estado», suspendeu ontem gão da imprensa florianopoli
a'publicação desse vespertino. tana, voltará a circular, den
Conforme brilhante artigo, em tro de algumas semanas.
'Z-..rz',...#',....,�� �.,....... ....jj..'r_...... JI'� �......,,ri1I...,�.r;e,...,�--o;J1".._-, .......-'.........--.r�"3S"��'
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..,.".''"'''''.".".'''"'''=��''''''�
� ACIOAC_. �origem em varias causas, entre as guaes, é preciso que se torne a

�I �,,;llient:n·: e,;lá o augmento das despesas decorrentes do reajustamento 1 Ali no Rio de Janeiro, no Largo da Lapv, os bon- t!)! de veucimcntos. \ des cruzam-se em sentidos opostos um ao lado d:J outro, �:I Outros factores tambem agiram, mas serão rapidamente an- � sem perigo e sem gravidade, com regular velocidade. �DL liadcs pela acção do governo, fazendo-se sentir uma melhoria no � O provinciano que là chega, observa nesse cruzarnen- �cambio mais breve do que se pensa, mas com toda a segurança. � to de bondes um fato interessantissimor+-é a agilidade com �Para a normalização da situação basta que haja bom sen- � que os garotos que ganh rm pio, vend.m lo balas, saltam �'!jso, a par de um largo esp.rito dê collaboração por parte de todos � duma plataforma na outro, sem se azararem na babstrada, �
os responsaveis pela administração pública». � com uma certeza exata e precisa, �e3tando os bondes em ;n ...,11- ..Jl N d d I" movimento. �Lag,es felicita uespeUlua a a· .e paz ... " Ora esse fato despertou em mim a necessidade du- H

O GOVERNADOR N ERÊU Armindo da Costa Meílo,
. ROMA,. � (G) - A prop�- r ma analise mais profunda e eu pude chegar á conclusão ijRAMOS regressando à Santos, onde SI.to da mobilisação de outras �1- r de que a necessidade é que faz o homem. A necessidade h

A G I fixou residencia, e como não VIsões, que foram para a Afnca � dotou aqueles garotos do Largo da Lapa duma agilidade �O dr. Nerê.: Ramos, JO-
tivesse tempo de apresentar Orienal, alguns jornais tecem � visual e duma certeza de pulo dignas de admiração. �vernador do Estado, recebeu
despeddas a todos os seus cornmentarios relativos aos gran- � O sr. Arthur Costa quiz imitar os moleques do Lar- 'iii. , de número de telcgram- .� ��grau 1; U I
amizos o faz por meio des- des transportes de armas e ma- �� go da Lapa, trocando de veiculo, no cruzamento, mas pe- �:s de Lagos dos cuaes D' • �-ma c , ! ta apresentando seudo pres- terial belico, enviados por con-

�I
sado, tipo canastrão, perdeu o pulo, salvou-se pendurado �destacamos os seguintes: ti �os nauuclla cidade paulis- ta do governo etiope por fabri- � no estribo todo sujo, enlameado e engraxadc, saiu empor- �Lages, 2 - - Apre�entamos! f h I ?

ri�
u ta. cantes ranceses e te eco-s ova-

,�tJij.� calhado, mas ainda assim salvou-se tom vida e para ele 1l�1J..illustre conterraneo 110SS0S
Fpolis- 8-5-35 cos áquele paiz. parece que viver é tudo o resto nada vale.effusivos parabéns, traduzin-· "

ri�
05 jornaes cornmentam as cons, .tt E' preciso convir, aquilo foi feio, foi indecoroso, si o fdo g�ral syrnp�t�iafoi agui Delegacia do tantes manifestações pacificas e 11 Sr. Artur tivesse adherido, ou melhor virado a casaca 'itreceb'da sua elelçao. AHc'lCiO-

T � IL o contraste doloroso da realidade � quando ainda o Dr. Nerêu Ram�s estava com sua minoria, �sas saudações. Indalecio I\r·-I rlJhwa III Int" em forma de grandes vendas de � leal, heroica e decidida, quando ainda necessitava de mai, �ruda, Caetano Costa e senho-
1.19 -Jll." r. r.�

I tJ�ma re ILM �'11o armas modernas á Abyssinia. � gente, vá, mais não fez isso; jurou de mãos e pés juntos fi- �ra, Solon Pompeu, Romeu ..
.

Iij delidade á sua grei partidaria, e, no momento preciw se �Costa, Femahdo Athayde, Sa- O II t' t d �
•me lar sor lmen o e � apresentou na Assembléa, não para deõempatar, como 1"1i� [ç,\,uI Athayde, Sebastiãu Ramos, Reunenl se anlallha- a's [4 t' h '.'1 r�

.

-

, ar Igos para omens so na í!f1 nerva, mas para aumentar uma maioria concreta já exis- l;�Eurico Liz, AUo(!lIsto Vieira, 'noras elll SLla se'de na Ca CAPITAL .� r.�
"

-,
-

casa a . '8 tente, foi portanto, na certa, revelou-se mais u.na VeZ um �Aristides Varella, Vidal An· pitania dos Portos os mem- � comilão pouco escrupuloso. �tunes dos Santos, Julio t\)c- bras da D21egacla da Traba- Alteraço-es �� ��
� Conheci o Sr. Artur Costa quanJo Chefe de Policia, �ves, Octacili9 Costa, �TJ,lJo Ilho Maritlll10 d:� Florianopo- ij em 1928, em Campos Novos, na epoca em que o trucu- �.H.�Costa, Ary Costa, Maru r(l· iis. ��Nos a Ito= �
..

�
lento Barata Ribeiro andou por lá promovendo distu�bi03. :'�mos,Lucf:'r;a, Lavin 1 Adl1f le, --------------------- _

'�oupas para homens e d Tive então o prazer de dizer ao Sr. Artur, Chefe iifHermeUndo Ribeiro, El.lsta- i
COm rnan os ��

(' criança só na CASA A � de Policia uma porção de desaforos, dada a sua parciali- �quL.l NeVeS, Ata!iba ,-,o')Lt
O CAPITAL ) S rw dade politiqueira nos acontecimentos. �..�Humberto d' liveira, Er lfc.1e; RIO 8 (G abe se que o �� &I

' -, -

"' Disse-lhe então que a justiça se faria, no futuro, "Godin!lO, Jur,2:e Arruda, li ,sa- r. aeneral Gaspar Dutra comman- �
�

'J LAuES, 2-- Cumprimento "', .. . . . til com uma revolução que o correria do governo a ponta-pés. l.l!.Inah Ne lêS, José Mar a Auu-
dlustíe catharinense e conter- d<:.ra a pnmeIra RegIão Mlhtar, � Nessa ocasião ficou ..me a impressão Jum homem de pouca �da.João Cmz Junior, Celso
raneo enviando votos feliclda- devendo o genelal Francisco Pinto � dignidade, que, covardemente 'se limitou a me chamar de ��Rosa, Arnlam o Ramos, José des seu governo. Otacaio Costa. conlmandar a primeira Brigada de

��8 exaltado. Agora verifico que ele não tinha nenhuma.

�"IFelix, Isidro Godinho, Aristi- Infautaria .

It O outubro de 1930 provou a sua covardia, aco-des Vieira, Alzira Lucêila, L G�n � E ° chefe do gabinete do gene- �� d d h J d �A 1:.::), �-- ,m meu no- '!j coran o-se me roso, num cantin o o porão um vapor ttVirgilio Ramos, Fileto Bur.::es, raI João Gomes será o coronel �
� me e nome da dior�ese, apre- � da Costeira, para fugir da victoria da revolu�ão, e, era en- �Aníbal Ramos, JOSé de Cor-

sento Vossa Excia.sinceras e
Lobato Filho, que é considerado � tão Secretario d'Estado! ... Não foi corrido do governo a ijdlle- dava Passos Varella, M'll1u- um dos mais cultos officiaes do � ��el Furtado, t\tlstil�es Antunes

calorosas congratulações, fa-
n05SO Exercito �

ponta-pés, porque correu de medo ... sem saber do que... �Jzendo arde ltes votos a Deus -,

"Felizmente para salvaguarda do carater, da digni- �Ramos, Jacob \Ma:t·J', Octavio pe!a felicidade pessoal de V. Assevera-se que o genera! Góes.. dade e do brio da gente barriga-verde, o Sr. Artur nasceu tij�

SARREBRUCK, 8 (G)-- Par- Freitas, Moyses FíJrtél �,), J0- Excia. e prosperidade do seu
Monteiro está cogitando d<: arru- L longe daqui e s6 veio para cá, jà adulto, fazeI a America.

r�ti�am,. nestes dias os ulti�os fun-I'
ão _�urt�d.\I, ,. Eval�;�< �h l�c� �r: �overno.

rr.ar com o governo uma lmpor- � �'1 ClOnanos franceses da antIga D,- IL.I) Telx" ra FL.lLa::>, 01:< ", tante missão n� El1ro�a, devendo � BIS B I L H O T A �lec�ão. das Minas Francesas no

I Fi.g�l lredo, Seb'l'3.l�.� !\o,ri uda Daniel Hoslin, segUIr para alh o maIs breve pos- � Ilernt()�lo -do S�rre. Vieira e Alfredo Sl.:hrOlrtt. ' Bispo de' Lages. sivel. ����'-:!'fiil!�*'!!��������

dia <la proxima semana e gue se-

rá previamente marcado, prestarão,

ao seu collega de curso acaderni-

co Altamiro Guimarães, uma jus-

ta homenagem pela sua eleição

Constiti.inte do Estado, offer<::c, n-

do-lhe um lauto jantar.

Dr. Antonio
Bottini

Já subscreveram:
a lista de adhesões que se en

contra na redacção deste jornal,
para o almoço que será ollere
ciclo, no proximo dia 20, ao

nosso distincto conterraneo sr.

dr. Antonio Bottini, por motivo
de sua nomeação para cathedra
tico da Faculdade de Porto

Alegre, os srs.: drs. Manoel Pe
dro Silveira, Cesar Avila, Ha
roldo Pederneiras, Miguel Boa
baid, Othon d'Eça, Henriqu'é!
Vasco d'Avila, José .Rocha Fer
r,Íra Bastos, João Aquir.o, ceI.
AlIencourt Fonseca, des. Salvio
Gonzaga, deputado ceI. Severiano
Maia, .

Gustavo Neves, Antonio

d'Acampora, Syriaco Atherino,
Rubens Ramos Jairo CaIlado e

MaeJ Fontes.

.""

, l�

.A'sarmas
ROMA, 8 (G)--O presidente

do Conselho, sr. \1ussolini, resol
veu a mobilisação da divizão Sa
bauba, com guarnição em Ca
glini, e de duas divisões de ca

misas negras, de'stinada5 á Africa
Oriental.

o Sarre
mão!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTRACTOS •

DOmIngo proximo serao encerrados .05
No. do Regs.1441 festejos do centenario da Força Pública
Data 27-4-935

com uma partida de foot-ball LUIZ DA CAMARA CASCUDO

De Alfredo Flach, allemão, sol- in termun ic ipa I Resumindo todas as entrevistas, reaes e imaginarias, dadas

teiro, Carlos Edgar Moritz, bra- .• ou presentidas, pelo sr. Souza Costa, ministro da Fazenda, íazen-

oil�iro, solteiro, Arthur Lillian, sol- Continuaram ontem as provas Venceu o marujo Adalberto Car- desclassificação. do reportagens, vendo notas de jornaes inglezes e norte-americanos,
Ieiro e joão r.;. ritz , brasileiro, ca- das competições athleticas com o doso, vice- campeão olympico, e VolJey Ball: Forca Publicax temos uma conclusão melancholica. As finanças do Brasil não de
� ado, todos residentes nesta cida- resultado abaixo: VoIley-Ball- campeão sul-americano de25.000 14 B' C.: Venceu a equipe da pendem de sua producção - dependem do seu crédito. O crédito
de, contractarn uma sociedade em Escola de Aprendizesx 14 B.C. metros. Seguiu-o o athleta que força, após um jogo brilhante e brasileiro depende de banqueiros tão amigos nossos, tão desinteres
comandita para a exploração do Vencedor o 14 B.C. com a se- collocou-se em primeiro lugar, Ha- difficil de j-rognostico. sados de proveitos pessoaes ou do <clan> , que avisam sempre a

commercio de uma fabrica de mas- guinte turma: Antenor, [ab, Edu- roldo, do 14 B.C., Irineu, do 14 Corrida de Sacco. (Surpre- impossibilidade de saldarmos nossos debitas com os recursos que
fins alimenticias de todas as espe- ardo, Romeu, Soene e Ferreira. B.C. e Alorino Alves, da Força sa) Venceu Chocolate, pertecente Deus nos deu. Só ha um remedio - pedir aos banqueiros credo-

ces, bombons, balas e seus con- Preliminares de 400 me- Publica, em segundo lugar; juven- fi. Força Publica do Estado. res, dinheiro emprestado para a quitação a elles proprios. Como

Rweres, sob a razão social de tros: Collocados---Alcino, da Bri- cio Mota, da 7 a. Bateria em 3' não haverá necessidade de movimentar «eHeitos metallicos> , o em"

K10ritz & Cia., com o capital de gada Gaucha; Honorio, da Força lugar. Adalberto receberá premio prestimo é apenas um jogo de escripta. E'icreve-sf: aqui e risca-se

rs, 80:000$000, realizado da- se- Publica e Borba II, do 14 B. C. especial, gentilmente conferido pe- alli. «Ali right». Apenas ficaremos devendo mais alguns milhões.

guinte maneira: Semi-final dos 200 metros: la Força Publica do Estado. ARGENTINOS X URU - Mais duas gerações e starão condemnadas a trabalhar para Londres,
Alfredo Flach 8:000$000 Collocados---Wolmy e Egydio, da Estamos informados que a di- GUAYOS NovaYork, Paris, sem saber por que trabalham e quanto tempo traba-
Carlos Edgar Moritz 8:000$000 Brigada Gaucha. recção sportiva do Centro de A- MONTEVIDEO, 8 CG) lharão.
Arthur Kilian 8:000$000 Vol/ey-Ball: AviaçãoxForça viação Naval, fará com que Adal-

-

Crear «novas fontes de riqueza» figura-se-nos tão irrealNo dia da chegada a esta ca-

Jeão Moritz 56:000$000 Publica. Venceu a Força Publi- berto, domingo proximo, compa- 1 d d G I' V como decifrar os canaes de Marte ou o outro lado da Lua. Nós
pita o presi ente etu 10 argas

Representados por diversas ma- ça, reça no grammado da F.C.D., a- d E d I só possuimos, oílicialmente, um methodo para pagar: - é ficar de--será joga a, no .sta ia nterna-

(1:":1as, pur 5 annos, nesta praça. Final dos 200 metros: l ' fim de receber o premio, devida- tional, uma partida de foot-ball vendo mais ...

Re-cendem cela firma os tres pri- lugar-e-Egydio e 2': Wolmy, am- mente uniformizado, com as con- d N 1 15 milhões de esterlinos de «congelados». Cambio fictício.
r t' <> entre os qua ros do 1 aciona, um

'1., :ll;; S·.J(',os. bos da Brigada Gaucha. decorações que já possue, de pro-
guayo e do Boca Juniors, argen-

Mercados inlixos. Exportação fundada numa bebida dispensavel. II-
Pinal dos 400 metros: l' vas internacionaes, interestaduaes lusão economica. Mentira de soberania. A missão Souza Costa já

No. do Regs. 1436
lugar-João Alsino, da B. Gau- e de campeonatos locaes.

tino.
disse sua palavra definidora, clara, segura, insophismavel. «O gover-

Data 16-4-935 cha e 2' lugar: Borba do 14 B.C. Cabo de Guerra: Aviação CAMPEÃO no britannico concordou que o Brasil emitisse ... » (Díario da Noite,
Salto em altura: J' lugar-- NavalxFortale7a de Anhatomirim. Rio, 18 Abril, 2a. edicção, primeira pagina). D�sde que o Governo

Emanuel Pieper, que pulou lm70 Venceu o Centro de Aviação. RIO, 8 (G) - O C. R. lnglez «concorda» com o pape] moeda, juros ao par, prazo de-
e 2. lugar: Nadyr com 1 m65, - Cabo de Guerra: Aviação x Botafogo sagrou-se campeão do pendendo tlO volume dos titules, nada mais teremos que receia r de
da B. Gaucha. F. Publica-Venceu a pujante segundo torneio de basketball,' nossa soberania, liberdade, autonomia, deitado eternamente em berço
Prova de 3.000 metros:- equipe da Força Publica, por da L. C. B. esplendido ! ...

íris X ,,;;__.Athtetlco, de Sa-o Francisco Agrippa, o feiticeiro risonho, não usava de outra politica
�

; financeira. Pagava todas as suas despezas com folhas de arvores

que elle transformava em moedas reluzentes. Saldado o debito, o

magico continuava, sem remorsos, o caminho sereno. Dividas pagas.
Ner hum favor. E, dentro das gavetas, as moedas voltavam a ser

Ioll as de arvores ...

A finalidade objectivara-se. Moeda é utilidade. Credito é

confiança. Agrippa nutlca deixou credores nem as folhas inuteis dei- ),

xaram de ser moedas. Estamos vendo o mesmo ...

Circulando essa emissão, cujo volume ignoramos P, por isso
nada sabemos do prazo de seu recolhimentos, os milhões <cmgelados»
serão pagos, não por �lIa, mas pelos valores reaes, adquiridos, ex
portados e satisfeitos pelos recebim ento dessas m oedas oHiciaes do
nosso desnivel econornico.

No fundos das gavetas o titulo ficará o que sempre foi
papel sujo, papel inutil, folha de arvore, enganadora e radiosa.

Junta Com
mercial do

Estado
Mês de Abril

De ·W S. Cremer S[A, so

cie.dade anonyrna. para a explo
ri c ào do cornmercio de industria

d: ataduras e gazes medicinaes
,

e de qualquer ramo atinente, com
o capital de rs. 300:000$000,
dividido em 300 acções ao por
tador, no valor de rs. 1 :000$,
c'.sda uma, por 20 annos, com sé

de e fÓI 1 na cidade de Blume

nau. O capital foi subscripto e

realizado da seguinte fórma.

Wernêf Siegfried Cremer I 1 5

acções 115:000$000
Max Hering 40 acções

40:000$000
Curt Hering 30 acções

30:000$000
J')à!- ScLwuchow 30 acções
.

30:00$00í)0
1),:. L , ..3 Oeeb 20 acções

20:000$000
AdüJph Poethig 10 acções

10:000$000
Otto Rohk 1 I 10 acções

10:000$000
Dr. Antonio dafner 10 acções

10:000$000
Richard Kaulich I O acções

10:000$000
DI. Ham Par)",: 10 acções

10:000$000
A dolpho R. Schmalz 5 acções

5:000$000

rallsmoConspiração
LISBOA, 8 (C) - Defco

briu-se uma conspiração de vas

tas proporções na Ivlarinha de
Guerra portugueza, tendo sido
eHectuadas numerosas prisões de
marinheiros.

Int�Ga��"ª
Desportiva

Redactor CYPRIANO IMoedas
Agrippa

As deJOSE'

Da "Offensíva'

Cruzada Nacional
de Edúcação

Novas escalas
�

Dos aviões Condor
/lpproxima-se a semana de al- Com as alterações e melhora
phabetizaçãl). -Dias de intensa mentes introduzidos nos horarios do

vibracão cívica. " ., .

A Cd", ;,ervlço ero on ar , os guaes
Estão organizado� m'lis cinco {Utrarão em vigor a pattir de l'

pelotões da Campanha Financei- de AbrIl, será satisfeita uma jus
ia, e que são os seguintes: GI u- ta aspiração de algumas prosperas
po &scolar Archidiocesano S. Jo- cidades da linha Norte: Caravel
sé: Anna Pires Gomes, Emilia la5, IIhé05, Aracajú, Penedo e

Guedes, Edith Almeida Berndr- Maceió, ver-se-ão novamente in

d�3, �aria Cendi,da de Araujo cluidas entre as escalas regulares
FigueIredo e Ibrahma; Curso Mil- dos aviões da "Condor," continu
ton: Maria Estella Amaral, Zll- ando-se a manter os portos sem

da Colonia, Elizabeth Rigg�nba- pre escalados na extensa linha
ch, Luzia Bastos de Araujo e I-I Costeira do Norte, como :Victo
rene linhares da Silva; Funccio- ria, Belmonte, Bahia, Recife. Ca
nalismo Estadual e r75Cumcipal: bede!lo e Natal. A nova linha
Bento A. Viera, Adalberto B:a- sem::mal, co:n um vôo em cada

gli.a, �oberto Pedroso,
-

Anacleto direcção, será servidas pelos pos
RibeIrO e Raymundo Rothsal; santes e Modernos hydro-aviões
Funccionalismo Federal: Antonio trimotoíes do afamado e já conhe
Sbissa, Francisco Brigido Rosa, cido typo do "Riachuel(lll e "Ipi
Jugurtha �asciment.o, Carlos MI- rang�" da CoO':lor, os quaes pro
guel Koenck e Vmato Leal; Ins- porClOna n o maximo conforto aos

tituto. Comm�rcial: \hria Luiza que nelles viajam. Terá lugar
OSOrIO Somme�, Gustavo Neves. tambem o reinicio do serviço de
João . Rosa Jumor, Abelardo Be- transporte de cargas e correio de
ck e Augusta Souza. e para todos os portos escalados.

Na proxima sexta-feira, IOdo 03 grandes aviões "Condor" voa

corrente, ás 19 horas, reunir-se- rão do Rio de Janeiro at6 Bahia
á a Commissão Executica, con- nas quartas-feiras, e da Bahia
juntamente com os chefes dos para Natal nas quintas-feiras Na
pelotões já organizad03, afim .de viagem de regresso, partirão de
se fazer a coordenação definiti- Natal nas quartas-feiras, para che
va da campanha e tomar ou- gar á Capital Federal nas 'luin
tras conducentes ao seu bom (;xi- tas·feiras á tarde, de maneira 'que
to. A reunião será realizada no existirá uma perfeita co'nnexão
Curso Milton, á rua Felippe com 03 aviões da linha Sul---Rio
Schmidt, n' 2. de Janeiro-PortO Alegre.

O f t _ -- sabbado proximo ás 16 horas, no grammado da F. C. D. os clnbs aci-
e ron ar se ao, '

E dE'
...

di nt d ma rica taça olferecida pela Força Pública do sta o. ste jogo sera muito mte-
ma, em iSp a e u

O d d F C D -

h 11 strea dQ um club dotado de grande fama, s pare ros a ". . . nao teem
ressante. por aver ne e e '"

..,
.

b
d 'd d se revl'sta de grande bnlhantIsmo não 50 o sabbado sportlvo como tam em o

se escUl a o, para que .

'
1

domingo. Uma rica taça e onze medalhas serão confendas ao venceaor.

Alvim Schrader 5 acções
5:000$000 Cob. daMax Schlereth 5 acções
5:000$000

Domingo então, será disputada a taça Cenlena:io da Força Pública, além de meàalhas de

TOTAL 300 acções ouro, Daremos em edições futuras pormenores do grande Jogo.
300:000$000

"Esperem mi-
ha voz"n

BEl EM, 7 (G)-Realiz()U
se nesta capital nova mani

fe St::l çãlJ ao major Magalhães
Barata. FIzeram uso da pala
vra vari,.>s oradores ',que de,�

fenderam a causa do ex-inter
ventor federal. O major Bara
ta pronunciou longo discurso,
no qual atacou os seus. ad
versarios politicos,e termmou

exclamando: «O povo deve

esperar a minha voz».

Reeleito

RIO, 7 (G)-Foi.hoj� ele!ta
a nova directoria da AssocIa

ção Bra!-die:í1 de Imprensa,
tendo sido o sr. Herbert Mo

ses r�eleito presidente.

cidade x Athletico, de S. Francisco

Os juizes
Informa-nos da Força Pública do Estado ser desejo daguella unidade escolher úS JUlze, pa

ra os importante prelios.

Escalaçã,"") official dos quadros

Communica-nos o director technico da F. C. D. que os quadros que deverão disputar domin

go e sabbado, serão escalados e. publ�cado� na proxi�a sexta-feira. Entretanto para o. com�inado
são 14 elementos que o constitUIrão, isto e, 11 effechvos e 3 reservas. O quadro do Ins sera or

ganizado pela sua direcçãO sportiva, tambem sexta-feira.

O mundo official convidado

Para as provas sportivas de domingo estamos infor�ado de que foram convidado� os officiaes

de diversas unidades, para que os m�smos tenham conheCimento das ent.regas de pr�mJOs q�e na

quella occasião serão feitas. Esses premias se relacionam com todas as compehçõ:!s sportlvas realtzadas

no decorrer da semana.

Entrega de prerY" ios
,

Os premias das festas sportivas da Força Pública serão entregu:!, à, 12 horas do dia 1� do

corrente, no estadia daquella corporação e não no campo da F. C. D. ��nto d� Força como nos Jogos

de sabbado e domingo as bandas de musicaes do 14 B. C. e da PoliCia abnlhantarão aquellas tardes

esportivas.
_ J
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o g�1. Góes
Monteiro

gcnte.»

Pagamento Julgamento Organiza-se A situaçãoDividas brasi- Dos revolucionarios A minoria parla-
leiras gregos mentar politica no

Maranhão,concede sensacional
entrevista

ATHENAS, 7 (G)--A Côr-
te Marcial condemnou á mcrte os

LONDRES, 8 (C) - Tor- ex-ministros Venizelos, Plastiras,
RIO- 8 (O) A opposiçao SÃO LUIZ, 8 (G)-.-.o :..:p-

nou-se conhecida, nos meios Koundroros e Tzanakakis. Todos parlamentar articula-se para posições co'ligadas do Mata' h 10

bancarios ligados á City, o
os quatro se acham exilados.

iniciar as suas actividades, suggeriram, ao governo h:deral,
ponto de vista manifestado, 03 srs, Maris, Argryopoulos e

aguardando, apenas, que o sr. conforme noticiámos ha dias, a

ha pouco, _numa con.ferencia Moscovitis, que estão igualmente João Neves assuma o posto substituição do actual interventor
de banqueiros, por Sir Mon-, foragidos, foram condemnados a

para o qual foi recolhido. naquelle E,ta::lo e do cornman-

tag Norman governador do I O d O K
Fixando as suas directrizes, dante do 24' B. C., aquarte-

.

u, 2 annos e prisão. sr. Y: os proceres dessa correnteBanco de Inglaterra, sobre o riados Venizelos filho do ex- lado em S. Luiz.
t d divid t

' politica esti verarn reunidos, P d dpagamen o
.

a IVI a ex er· presidente, e que tambem Sé. acha C E
o emas a eantar, agora, que

na do BrasIl.. _ foragido, foi condemnado � dez domingov no lub de nge- o presidente da Republica, atten�
A 1 d t

- nharia, e ali, sem esse cara- d d '

.na ysa� � a SI uaçao carn-
annos de prisão; os srs, Conatas en o, em parte a sugge.tão

bial brasileira e .a grave de-
e Haggibys a cinco; o deputado

cter rigido de conferencia, que lhe foi apresentada, transle-
pressão econormca em que Boudaras a 14.

examinaram a situação geral riu para o commando daquella
t B'I' M do paiz, e:n face dos dados id d dE' I Ose encon ra o raSI, sir on -

Foram absolvidos os Sf5. Ka- um a e o xercito o corone t-
-0- t N terl d 1 d contidos na mcnsazern presi- F

.

d d 27 Bagu ormon ena ac ara o fandaris, Papanasta.sio, S0foulis, � to ero, comman ante o '.
O PROBLEMA DA SUCCESSÃO PRESIDENCIAL d t d it

-

.. ' dencial'[h 1 pOUCO enviada ao C 'd M'
J

. que, ean e e uma SI uaçao M,ylonas, o Jornahsta L'i.mbiakt<;, Congresso Nacional.
., com se e e.n anaos, e queá não é segredo para ninguem que todos esses successos d d dei

.

blTd
.

I' 'I'
e ver a eira trnpossi I I a- director do «Elefteron Vlma»; os Sabemos que nesse encon-

se encontra presentemente na capl-
polftico-militares, que têm surgido no paiz de uns tempos para cá, d

.

I if - I.

b e, sena egl Imo a essa deputados Avraam e Maiselos e I tro, os membros da minoria
ta paraense.

v.sarn um unico o jectivo, que é a successão do dr. Getulio Vargas -

d
-

'" O I O F
.

id ia d R bl O 1 naçao suspen er a execuçao quatro outros, accusados. resolveram, de comrnum ac-
corone tto eio, que

na presi encia 1 epu ica. s e ementas em choque arregimentam d
.

de i '- d'" b
f d dos serviços e Juros e amor- Foram confiscados os bens de cordo, confiar ao sr. Cinci- segun o apuramos, sera tarn em

suas orças, ca a qual pleitean o mais prestigio e poder para a t'
-

d el-' id b d l'
.

d
di d d I E izaçao e suas IVI a no es- todos os condemnados. nato Braga, a apreciação da

o serva ar po ttico o governo
IS .uta a successão presi encia. nessa luta de interesses, tudo trangeiro, desde que a isso �

"" federal, deverá deixar Belem sex-
f zem para arrastar o Exercito, desviando-o da missão que lhe está fosse levada evitar.sacrtficios [situação economica e finan- ta-feria, proxima, de avião, c.om
ait ibuiJa e que é, por si só, tão penosa e cheia de responsabilida- que poderiam resultar na Comprae para vos conven- ceira do paiz,!O repr,esent�n- Cestino a S. Luiz.
des, verdadeira ruina do paiz. I

cer o formidavel e economi- te d? P: R. �. ser� assun, O sr. Castro Miranda, cujaExistem dois candidatos á presidencia da Republica, cada co SABÃO 1'\)010. O primeiro ora�or a .occupar candidatura ao governo estadual
um deJles arregimentando elementos para a victoria de seus propo-I a trlbun� d� ,Ca�a!a, no ��- será apoiada pelos constituintes
sitos. O mais barato dos ai i mentes semfpen o a missao ;,que e solidarios com a situação, é um

São os srs. Armando de Salles Oliveira, de um lado, e o
BA-

con lar.arn os seus pares. dos chefes do movimento inte-
general Flôres da Cunha, de outro. O panorama já está se aclaran- O ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS Devido ao �eu estado .de gralista no Estado.
do, a penumbra desapparece e daqui a pouco já estarão definidas as

RATO SE VENDE E' O saude, O sr. [oão Neves ain- P d
.

f b
f I b

-

d
-

f' d t d
o emas m ormar, tam em,

orças para a cançar esse o jectivo.

P A O
a nao IXOU a a a a sua did dA que o novo can I ato a corren-

pos?e, na camara'bonde oc�u- te politica oHicial é parente do
A QUESTÃO DO REAJUSTAMENTO p,al�a, cdomFo set saU e! por e-

sr. Cenesio Rego, presidente da
«Os acontecimentos culminaram com essa questão, que era Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio cIsado. ad ren le mcaW'a lvta. União Republicana, uma das

do exclusivo interesse do Exercito. Transformaram-na numa questão e trabalhado com as melhores farinhas. Jgab'
erxa a pe o

.

sr. au-r agremiação politicas que perten-politica, desvirtuaram o sentido justo e natural que ella tinha, quize- ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A dO tlm, que renunciou ao man-
cem ás opposições colligadas.

ram envolver a nossa classe numa trama tremenda em que a coníla- p
.

d
·

Cr e
·

ro
a o

- do uai bi deram j ibili E a aria UZ I Espera-se, todavia, que o Q
.

trai bgração o palz era o o jectivo; preten eram mcompati uizar o - uem qUlzer se rajar em,
xercito com o povo e manchar a nossa farda, articulando contra nós, de Em i I io Sch roede r antigo tribuno gaúcho entre forçosamente, terá que usar as

militares, ambições mesquinhas e impatrioticas. Tive que manter, RUA BOCAYUVA N. 197 em actividade ainda esta. se- maravilhas do PA-
f,ts:e episodi triste, uma luta terrivel para evitar a catastrophe, e TELEPHONE N. 1.382

I
mana. RA IZO rua Fe-

BFcr irtomais incomp�iliilizado fiquci com os politicop.����������������������������������� lippe Schmidt. n. 21
••O.O.DO.......... - •••�Ge.O&.GGo•••e.
! •

i 1- A MAXIMA. GARANTIA EM i
�

UR
O

�

E
A

O
�

G .:

RIO, 8 (0)-0 gel. Cóes Monteiro, concedeu interessan
te- entrevista aos diarios associados, da qual extrahimos os seguintes
trechos:

«A Nação não terá socego nem tranquillidade para traba
lhar emquanto os politicos não deixarem o Exercito em paz. Isto
eu venho dizendo ha muito tempo, mas não ha peor cégo do que
aquelle que não quer ver. ..Tentaram perturbar a ordem publica por
diversas vezes, com a responsabilidade do Exercito, mas eu tenho
conseguido aparar o golpe dos poLticos, preservando-o das suas am

bições impatrioticas. E estas attitudes que tenho tido de defesa da
m nha classe, que a:no muito, me têm incompatibilizado com muita

"SulAmerica Terrestres, Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilid,ade civil
Accidentes pessoaes

J

Automoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega rt. 41

Agentes em Itajahy: Bornhause,n " Cia.· R.

Em

End. Teleg.: ASAFIC

Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17
Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias em todos os Estados do Brasil

. ,,(
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Consultoria t Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas
_...�

Telephone 1.658

Ex-assistente do

Medicina Interna- SyphiUi

Vias Urinariús

Dr. Miguel
Soabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira a Oli

veira, I 4-Teleph. I 353

Consull.:�'R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás 18 horas

E

Fechamento de malas

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

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIJft.
SÃo PAULO _E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifi +fo La Porta Hotel

H. Jordan
I��������������__��'M'�.__

Cia.-'

Dr. Antonio Botini I! Das 10��I�;r:sas 14 ás I_e'inação de assucar
I�==============��U __ �

1 " �==========

'=======_.-==========

li Caixa Postal, 110.
i �
=========-=

",.;li!

�
Não ponha fóra a sua lamina � O apperitivo de maior farna

usada. ������.� .�••�.

d
. ., f d f' ���,õ��'r,Q;��

____________ A qUlra la o a ama o a la"

dor "SIRANA" para laminas ty-
Nas grandes luctas que desde- po Gillette.

..'

bram no campo da actividade so- Para excellente e baratissimo.
cial ou commercial, o espirito mo' INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOUS

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

Dr. Pedre de Moura F'®fn �
Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado
,

Telephone rr 1548

n. 70. - Phor=: 1277.-

&
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « INDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FIL.IAES:
.

Mafra - (;anolnhas
. (SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte i�ldus

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

•

Valiosos brindes
.��������

distribue . � AU t b , �
L.. ROSA �

en ae em
iii �'�

[� A Agencia Moderna �1

I
de Publicaçoes, com séde gtj
em São Paulo, é autorizada e fis- ��calizada pelo Governo Federal e

�possue a carta patente n. 112 �I� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes por �_.�.�� semana, todas as segundas, terças e sextasfeiras �.�

EXTRACÇÃO com globos de crystal. ��1
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- g:�l

teias são presenciados pelo povo ��.�
G��i�����������i)

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

=de=l

João Selva==
TeJephone 1441 Caixa Postal 105

RUA DEODORO 33

FLORIANOPOLIS.

Artigos Photographicos
Revelação --.Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUtHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos

t�photographicos, garantindo-vos revelação, cópias ,

e ampliações irrepreensiveis e absolutamente a�duraveis, "@,.3'

��
�
:-'-.a-';,."�
�

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposítc: Mercado, 36
.---�---

mayerle
Boonekamp

•

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

•
O
�.G REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
• NA CASA

�
G ---------e�����J

11

C Ó r t e C r e a_�_i� IIConselheiro Mafra n. 7 Ed. LA PORTA �Florienopolis R

I_�
�r�
�

I��

Para Iaciltar no interior do Estado onde não temos

agencias, a quem deseje aprender este acreditado nystema de
córte, o Instituto resolveu iniciar um curso, leccionado por
correspondencia. Tão eííicaz e proveitoso como leccionado
em nossas Academias.

Este curso é tam bem diplomado

�������������.�m�����������==�==��========��====�====�==�====�======================��
-;

referir o Sabão I ;
de (Curitiba) fabricada �o�.-º��,�:::",

é dar valoti· ao que é bom, é economicD e rendôso
EXPERIMENTE E VERA QUE É.SUPERIOR

SENDO INTERESSADO ESCREVA E SOLICITE INFORMES A

Srs. Directores Córte Creation
Conselheiro Mafra, 7 FLORIANOPOLIS

fi
-

vn :
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA

•• - fundada em 1870 --

SESUROS TERRESTRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repita I recllsoõo 9,000:000$000
Reservas mais oe

36.000:000$0001Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Responsabilidades assumidas em 1933 2.369.938:432$8161(Estas responsabilidades referem-se aórnen+e aos ramos de
fasa e TRAH5PORTE5, que são os DO!5 UHlr05 em que
a rompanhia opéru) IAgentes, 5ub-Agentes e Reguladores de Avarias em toõos os
Estados C)O Brasil, na Llruquo- (5uccursal) lO! nas prtnrtpccs

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA.

Rua r. mafra n
'

35 (sobrnõo) í'clxo postal 19
Telegr. ALLlAHÇA Tcleph. 1.083

"

'II���������-����"i'

Escriptorios em tag'una e Itaiahy
Blurnenou e Lages

Sub·Agentes em

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!Ji. ou MAIS lótes. Amanhã
valem 'mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. (Jade brindar seus filhos.
Llnõc Vista Poncr-crnlco.

Esplenc)ic)a pr-elo c)e banhos.
Optima nascente oe agua potcuz].

Terrenos completamente planos.
(9 VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte H e r'.ili o Luz.
800 C)O Branae Quartel feaeral, em construrção.
600 ao Brupo Escolar 'José 130iteux.

Hc séae ao Distrirto 'João Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50riec)ade se encarrega ela construcçõo de Préàios

05 lótes ac)quirjôos, me õto nte o pagamento oe uma ernrcôc á
unstc e o resta te em pagamentos mensuee,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
, orrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teiephone n. 1632

ARTIGO'
CRIA 9

III UonfeiiariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas;

I
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

I
samentos, baptisadcs e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

III T H E O D O R O F E R R A R I
RUA FELiPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

PUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

Filomeno & Cia
End. Tel. FI LOM ENO

F L o R I A N o P O L I S - s A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

GRATI
Está doente? Quer saber o que tem ?

Mande nome, edade e protissão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unOaOn ern 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
("aixa postQI1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

fvpographia, EstlZreotypl
Encac)ernação, L=>autação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Pelleteria
Argentillla

Compra-se pelIes
cruas de Gato do Mat
to, Oraxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

RIO DE JANEIRO
, ,I

V n d'e s
as casas na rua Conselheiro

e'� • eMafra n. 126. 130� e71ac
rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch'ern
per.

SE QUERES ANJlAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!
.

��'�UAVAVAV���������VAVÀV.A.'q�::V1

�
FI

I eM�..
t�!��,ena!- JOinViil!A�9r!:=i�L.I�una Lages �IlIaes I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secçao de Secção de
, FAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern os FERRAGENS: MACl,UNAS : �

� Morins e Algodões Machinas de beneficiarjrnadeira -;

��"'l�Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas "mechanicas ::'�,
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeíros

. ' \ � Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura:' [arados, ��
"y

--::'�I�I�:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

f�_,'�I"'1l Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores dej esplosão, Motores �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos

�,: J Sabonetes e Perfumarias rQS Material em geral para transmissões:lr.,eixos, �ii� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona l��

�'��
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

��'Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões' FORD�Peças, acces-

Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechanícc]
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� ���EN' I d N erlf'aca�'O "Hoepck" 0 ....e9 "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" '

�
.

mpreza d-e8pConl?ans�RI.tea av e. .:" -, e --vap I

'_ Estaleiro "Arataca" �� Fabrica "
- Maria" - Fabrica de Gelo I'Rita Maria" ,

�
.�P""A� '������ R����K'i�l@KWé��fc�� �ÃVâ'1«»7AV�O
Companhia Alliança da Bahia

•

-

TTENÇAO
y'" & J�tiC W*R

Yaurt daGranja
Zina

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
dicltes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradaveí ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Mod ísta
RUA 28 DE SETEM

BRO N. 16

.. '_ I,

,V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede c todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTALLA
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

Rua Trajano n. J I .

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prÍi;�'
cipa I do districto «João Pessõa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO,

E

,

CAPITAL.
RA HOMENS

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
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para, o inverno, modernissirnos e

inegualaveis, por preços excepcionaes, encon
wtrarn-se na casa O PARAI Z O, á Rua Fellippe
Schmidt N. 21 -- _.J OS E' ELIAS.

#.. GBJ�e �ifjJb2 Religião
� l!1 4 CongregaçãodoBom

Conselho

Artigos
AIOR E!

POVO

Graves affirmativas
Do Chefe laltegralistavoz:

���r.�������·�����..��Jt�z:s:r�
Il'!i lI'!j

� Nossa Vida U
� ti Seguiu para Joinville o sr. Aníl,r-"' .......·.r-_,.".,...,.,....,""""'r.v<'!.....,...� ._..�._.._.�...,.,..,.�,.

L f' I d I d I�.'--...�""""'''''''''''''''''''.,..,..._....".'''''''''..,..,.'''''''' �"'""'"'""'" ...-..."..,.�.......--.""""�.. torno uz, Isca o mposto o

*/-CONTRA O MAU Consumo.

HALITO- Bocheche-se varias

RIO, 7 (G)-A commissão
nomeada pelo Congresso do Ins
tituto dos Commerciarios para es

tudar o Regulamçnto da aposen
tadoria e pensão dos commercia-

ções á imprensa: rios e propôr as modificações exi-
-"Não pretendo sahir do Pará, gidas pelo interesse da classe, já

peio menos emfJuanto né...O estiver chegou na phase final dos sellS

completacnente resolvido o caso trabalhos.
fAZEm AHH05 HOJE: I d E dpo itico o sta o . Foi elaborado um memorial

o sr. Celso Cappella, funccio- Sou muito pobre, para dar-me com suggestões diversas, o qual
nario federal;

P
, Aluga-se um ao luxo d � fazer uma estação de deverá ser entreg:ue ao ministro doOUTR05 PARTEm...

Iano
�

o memno Frederico Carlos Pleyel em per- Querendo reparar, e engraxar e aguas. Sahio do governo endivi- Trabalho. Nesse memorial os in-
José, filho do sr. Lindolpho Sou- Seguiu para S. Bento o sr. dr. feito estado. lavar automovel procure a «GA- dado. Conto receber, porém, o teressados pedem que as sugges-
za dedicado fUl1ccionario da Im- Roberto Medeiros, juiz de direi- Vêr e tratar árua Conselheiro Ma- GAGE AMERICANA» rua meu soldo ntrazado, unico meio tões sejam enviadas ao legislativo
prensa Officié\l; to daquella comarca. fra 1\' 122. Francisco Tolentino n' l' d� pagar as minh1s dívidas." por intermedio daquelle ministro.
1Iíl�7l11i:e. IÍII ilIlH__""""D__ ClHII!Iiilt'9.1f!fl�[l�_�'ll!tlili!iilillaj.-...a+_- *.'.1 1.

QUINTA-FEIRA

Sra. dr. Fulvio Aducci

Festeja hoje a data do seu an

niversario natalício a exma. sra.

d. Adelaide Alvim Aducci, es

posa do sr. dr . Fulvio Aducci,
advogado nesta Capital e lente
ca.hedratico da Faculdade de
Direito.

/-\ virtuosa senhora que, por
seus altos dotes moraes, goza de
geral estima em nossa sociedade
receberá innumeras felicitações.

T(é\n,'COrre hoje a data do
ann: v 1 sario natalício do sr. Au
gU<io Voigt, socio da firma Al
meida &. Voigt, de Itajahy e

membro do Directoria Liberal
na 1uelIe municipio.

An·,iv::r a�ia-se hoje o sr. capi
Ião Olympio Mourão Filho, brioso
olf cial d-) nosso Exercito, serviu
dJ celua'mente na Capital da
Rerubliea.

RegisLa-se hoj� a data anniver
� aria do no,�o di.,tincto conterra

r,e:) sr. O.la:1(1::> Filomeno, com

petente cin:rgião dentista.
S. f. que é um h'lbil profissio

nal goza de grande estima no

meio odolltologico desta capital.

Deflue hoje o anniversario na

talicio do sr. Juvenal Farias, de
J:gente commi,.ario da nossa Po
licia Civil.

Passa hoje o anniversario na

tali<.:io do sr . Fulvio Vieira, acti
vo commissario de Policia.

'.1'

DO No proximo domingo os

congregados farão sua com
I munhão mensal, na missa das

Para o norte do Estado, se- j horas, na Cathedral.
guiu o academico Marcilio Me-
deiros.

RIO, 8 (G) - O chefe íntegra-
lísta sr. Plinio Salgado, fez ontem em • ..l_

<:::émpos as seguir t�s sensacionae, decla- '

rações:
"Se eu fosse um aventureiro, se os

integ 'alistas fossém aventureiros pode-
° sr. dr. Nerêu Rarn» , G ramos hoje: mesmo tentar um golpe, de-

vernador do Estado assignou flagar um movimento revolucionario [or-
as seguintes actos: exo.ie- que somos 400 COO no paiz, constituídos
rando Apolinario DOlTIi.;gO:; não só de elementos civis como milita-
Pereira do cargo de l sup- res.

plente do delegado de Poli- Estamos em toda parte. Nas fa-
cia de São Joaquim da Costa bricas, nas fazendas, nos gyrnnasios, [aS
da Serra e norneando.em subs- escolas superior, r-a marinha mercante, na
tituição, Marcelino Costa; exo- rrarinl a eTe guerra, nos quarteis do E- \

nerando: Thomaz Rosa da xcrcito e das forças estaduaes, somos um pensamento, uma dou
Luz do do cargo de primei- trina, um sentimento que empolga a mocidade da patria. No en-

fA[.[..E('lmEHTO: ro supplente do de.egado de
tanto, não con-p.rarnos, não queremos irnpôr nossas ideas pela vio-

. . policia de Ararangaá, JToão QE A I f II "

t � lencia. uere.nos conquistar os cérebros e os corações, formar umam nge ma, a ece� on em
Palermo e José Souza Pereira

a exma. senhora d. Mana Duar: dos cargos, respectivarnnte,
co.iscienc:a n-cional.

t C Ih d J Como est.ío enganados os interventores, guvernadores e pre-e oe o, esposa o sr. ose

I de juiz districtal de Cacador c �

Coelho.
'.' supplente da mesma al;torrda- sidentes, jquando pensam qu� pretendemos dar golpes de forças! A-\' porta dos palacios ha sentinellas que os guardam. QuanArtigos para homens po- jde eLucas José Prates do car- .lu passa um dos iutegralistas com o seu distinctivo, essa sentinella

dem ser adquiridos, por pre-jj go
de juiz districtal «Papandu- furtivamente ergue' o braço para dizer baixinho: "Eu sou tambem

ços excepcionaes no Para- va» ,da comarca de Canoinhas adepto!",
Izo á rua Felippe Schrnidi exonerando, a pedido, Erni- E os gl)v�rnadJres e presidentes podem dormir tranguillosrr 21. lia Rítzmann de membro do I d?orque esses mi itares, quan o entram o.ara o intezralismo, juram não�jl������������ Conselho Consultivo de Ca-- �

�r.W João C. Paiva ii tomar parte e.TI conspirações, em rebeliiões armadas, em rnashorcas.�� •• noinhas e nomeando em subs- FJ I.., � � que o integra ismo é uma revolução muito mais profunda�� e tituição Alfredo Meyer. d d' d P
.,

� Rosa de Faria Paiva � o pensamento e o sentimento a nação, or certo que U.TI dia
Contractou casamento com a � participam aos parentes e pes-' Prefiram sempre o ínegua- haverá uma grande marcha".

gentil senhorinha Iracema filha li sôas de suas relações, que sua � - C--A.--R--G--O------R-----.-t------do .sr. João C. Paiva, íunccio- � filha Iracema contractou ca- � lavel SABAO·
'.

�

.

evo a
nano estadual, o sr. Joãv Fran- � sarnento com o sr. João lt I N DI (;) de Cuntyba De vice-governador •

tcisco de Campos. I� Francisco de Campos. � Pagamento PORTO ALEGRE, 8 (G) communls a

. .' I � I JOÃO --I � --O deputado Simões Lopes
. Co� graciosa �enhonnha Ma- � e � de gratificações ad- Filho apresentou á Assembléa MANILHA, 7 (G)-Segun-
na Juha de Almeida, sr. deputa-

�II IRACEMA 1 � d'
. Es adual uma em�nda á Consti- do infor.lll\m de fonte official. a r�o Francisco de Almeida e intel- � apresentam-se noivo_s__ � ICIOnaeS tuição no sentido de ser creado o revolta comrnumsta enco:1tra-se

hgente alumna. da Escola Nur- � � cargo de vice-governador, perto do seu completo fracasso.
mal do Colleglo Coração de Je- raI João Pessôa. 5- 5--1935.

Iti\ RIO 8 (G)·-Tendo o pre- O gJVêTI10 gaúcho consdtou, A I" h d� J!I sidente da Republica saneio- po ICla é sen ora a situação,
JUS, contractou casamento o sr. �:&:�OO�������� par.espeito, S. Paulo, Minas, ten 10 cercado 05 d.ois .

ultimos \.1d Th FI h nando O decreto do oderr. iere eming, engen eira Pa na i r S. A BahIa e Pernambcco, que resp:m- bandos de revúluclOnanos. A
h f d F· ,. d Ob Legislativo mandando abrir o d d 1 dc e e a Isca rzação as ras

d't
.

1 d
.

era:n ec.aran. o. qu� n3S res-j restauração da OI dem pública é
do Porto d It' hy cre 1 O especia e

t C I d he é1Ja . SIRYACO T. ATHERINO & 12.818:868$189 para paga- p:clvas, onstltUlções ta

cargolqUestão
e poucas oras apenas.

IRMÃO, agentes da PANAIR t d t'f'
-

dd'
nao sera creado.

('HE6Am UHS... men o e gra 1 lcaçoes a 1- .

S. A. avisam a quem interessar cionaes que deixaram de ser IEstá nesta capital o sr. Hel-
possa, que domingo dia 12 do

pagas em virtude dos .decre- G,�raU9 Am!f.lclna. Rua
muth Müller, prefeito do munici- t á a l'a-o ex Fran"lsco Tolellttllo n 1corren e, passar um v -

tos do Governo Provisorio " 1 '

pio de Porto União. tra rumo sul, e voltará o mes- numeras 19.565, de {) de janei. TELEPHONE 1.577

Vindo de S. Bento, está nes-
mo quarta feira, dia 15. do- ro de 1931 (art. 20.), e

ta capital o sr. Eduardo Virmond corrente. rU.110 norte, acceltan- 19.582, de 12 de janeiro do
de Lima. prefeito daquelle muni-I ( .0 passag�l 'os,carresponden- mesmo anno, podendo, as

ClplO.
Cla e expressos em ambas as sim, fazer-se as necessarias
direcções. operações de credito, o dire

ctor geral dos Correios e Te

legraphos officiou ao minis-

,
tro da Viação, pedindoa dIS-

PRECISANDO
de automove� tribllição da importancia de

chame a elegante, l� 987:247$500 ás thesourarias
x�<)sa e confortavel h-

regionaes do seu departamen
mOUS1l1e n. 192, pelo tele- to conforme relação que an-
phone n. I.212 n�xou.

CIOS.

Actos offictaes

vezes durante o dia com o seguinte:
tintura de pireiro, /20 gratnmas;
alceolalo de meniha, 30; alceokr
lo de rosas, 60; alcoolaio de
rosmaninho, 60; alcoolalo de bau
nilha, /5 grammas. Escovar os

dentes e gargarejar com 3 par
ies de agua e uma de liquido
de 'Darkin.

O�G
o sr. Otto Dornebusch, capi-

talista;

Regressou a Hamonia o sr

Iba Goitacazes dos Reis, secreta
rio da Prefeitura daquelle munici-
pIO.

EHfERmQ
Acha-se enfermo, o sr. Jayme

Coelho, graphico das nossas olli-

o sr. Bertinho Gregorio Perei
ra, funccionario federal;

o sr. Francisco Ferreira da
Cunha, agricultor, residente em

Santo Amaro;
o Jovem Manoel Marcdos

Moura;
o sr. André Villaim.

NOIVADO

BELE'M 8 (G) -- O mnjor
Barata fez as seguintes declara-

merciarios

Aoosentadoria e
Pensões de Com-

''!q-!'! L�3�1e PCFJJliÍ�e
dI) governo paráense

Chegou ôntem a FJorianopo
lis, o sr. Bento de Amorim, pre
feito de Campo Alegre.

Limousine
Está nesta capital o sr. Luiz

Abry Junior, 2' supplente de
deputado a Assembléa Constituin
te Estadual.

o Sabão

"Virgem Especialic)oàe"
de Wetzel .& Cia .... Joinville (MARCA REGISTRADA
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