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�> O prolongamento da estiagem jà está;.:pr;,odu-
zindo seus apprer1ensivos e prejudiciae's effei

, tos. A população cOnleça a se resentir da' falta
desse precioso liquido.
tA que

�������.-:tM".::;,r,JI.i.'ii

FUMA;\JOO ESPEREM ...

Do reajustamento
vencimentos

de A ��'l'OZ DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.

Propriet,ario e Director Responsavel JAIRO CALLADC)
ANNO I I Florianopolis, Terça-feira,21 de Maio de1935 I NUMERO 224

RIO, 20 (G) - Esteve reunida, hoje, pela manhã, a Com

misão de Finanças da Camara, com a presença de todos os mem-

bras.

14 mil contos
O sr. Carlos de Mello Netto não apresentou parecer sobre

o véto presidencial ao �eajustamento dos vencimenl�s. �o; civis. O

sr. João Sirnplicio exphc?u que o sr
..
Mello Netto disistirá de relatar

o véto, allegando ter assignado o projecto como membro da Com

missão de Finanças, entendendo por isso que o assimpto deve ser

relatado por um novo membro da commissão, que não tenha p3.! ti

cipado da elaboração do parecer do sr. f::,uwaldo Lody.
O véto será encaminhado pelo sr. Carlos LlZ.

o sr. dr. Fulvio AdtlCci. espírito
moderado e calmo, será um entrave
para os exaltado; oocosiclonistas na

dirzccão eh iorm! de -com�Hte "DIA
RiO DA TARTE", Hoie pela manhã,
na CO:lfeitarh Chiqulnho, dizia rai
voso um politico do aiuntamznto, pai'
tidarío das medidas extremas: --- O
Aducc: é excessivamente calmo. Ima
ginem só, dirigindo um iornal de com

bate, fíca-emc, szm mzio de defeza
Polrtkamente íal'ando, para nós. elle
seá Ha bella adoremclda no busque",

De duas Câmaras

A França(:lolitica &
Politicos E as manobras do Extrahidos da eco-

Exercito soviético nornla popular

o
"

regime

"A BELLA ADORM ECI DA" ...

PARIS, 20 (G)-A noticia RIO, 20 (G) - O Diario RIO, 20 (G) =Sabe-se aqui
sobre a trasladação de dois da Noite denuncia um escand ...lo que, por interrnedio do sr.

regimentos franceses para a com marcos de compensação, de- Batista Luzardo o sr. Raul
Russía. ontem tomaram par-

fendido ardorosamente pelo Si.. Pila, está consultando varies

te nas manocras do exercito Souza Dantas do Banco Allemão constitucionalistas de nomeá

vermelho, noticia esta Publi- Transa�lalltico, que realizou lu- da sobre a »ossibilidad ; de

cada ha dias pelo jornal cros lorrnidaveis, que, segundo instutuír no '}�io Grande do

"Echo de Paris," causou sen- calculos pessimistas, não são in- Sul, pela apresentação, de

sação na imprensa mundial, feriares a 14 mil contos, em cur- uma emenda da Frente Uni-

provocando urna verdadeira to periodo, extrahidos di econo- ca, o regim , de duas Cama
.huvade commentario em ma- mia popular, exposta aos golpes raso

ior parte hostis á semelhante dos capazes de aniquila-la. Assim, a.ém da Asscrnblé-
attitude do Estado Maiorfran- Após explicar detidamente o a Legislat.va, crear-sc-.a ou-

cês, caso dos "marcos de compensa- tra, formada de represeutan-
Em face da natureza delicada ção", o Diario da Noite exige tes das classes, com natureza

O sr, cel, Arls;l1iat�o Ramos, acre-
do assunto, O referido jornal que se faça uma syndicancia no techi.ca, corporativa ou consul-

ditando ainda ser interventor. expe- B All r I'.Í'(! a seguinte círcslar, fazendo o viuse forçado a publicar uma ..��;�_��!.';!!���r�-,Jl!';_':""'''''''''''''''''�''''�7U.-._==""=r ,=-,,1 " < I .j ,

lil 1 nota, na qual affirrna ser a no- �����--...._-
--- --'_'�'''��'''''''_''''''''''''"_''''''''�'''",",�-''''''''-''''''-- ,'11s;Gz�o hme:);'e cu. uess.cencra tDua: �

CI RCU LAR ticialem questão truncada por- 'ij A� IOA
��

um "erro de composição" pa- �I
�1j

Vencido, embora e victima de ra devendo ser mandados Ij.j H
uma série de deslealdades e lra- para a Russia não dois regi- � Decididamente isto aqui vai acabar mal. ��
hições de todo genero e de di- mentes, mais sim dois gene- � O mulherio queimou- se com A Cidade de sebado, ��
versas fontes, tendo c xno conse- rais apenas 'ii D C d f' d I�. " . ruza a não 1COU atraz cora a e ontem. ��quencia a eleição do sr. dr. Nerêu Está "rectificação," porém, � Algum chefe do integralismo cá da terra também d.;.,re ��
Ramos para Governador do Es- é O alvo de outros cornrnentari- � estar se mordendo de raiva. f.�tado, nada disto entibia o meu os tanto na França como no

�I�
Mas nós que não usamos a indumentaria da raiva es-

��
animo combútivo de revolucio!1a- Exterior. � tamos rindo de tudo isso. r;�
rio q!le, de armas na mãos e na � Mal'a:Té tout

. ��
6' , as COIsas são como são. e não como -, IInterventoria Federal, empenhou' M nóS dese)'ariams5 como fôssemo ,\ '/

se vivamente na consolidação do � A h'
.

d 'd ' �
nosso Partido que em mais de um P �I I' d f b Ilstordla Laa vFI a esta sempre a se repetir naquela ��Como sempre Corra. e atro.,!t m a a u a o ontaine,-O velho, o rapaz e o '_li
momento correu perigos de gra- Obra. 'lt burro.- �7J
vidade inescusavel. � E ' "

d r �

�.It"�
por nossa vez, nos. não nos pemtenclamos o qué rizer- �'I..'.'�'.ConfI·rm.._ando o manifesto da Art'sll'[t'ano Ramos "

-

mos e nem tão pouco retiramos o que já temos escrito,
bancada da leal minoria, publica-

���i
E' tudo uma questão de ponto de vista, nós alimcn;a - �'l:.:_:�.I�.��.;1U ��r;� é elo no Correio do Estado e na Estará o dr. Adolpho Konder de" mos a vaidade (embora só admitirmos, por me3ericordia, .�� ''"' ig A Pafrl'a d t C 't I p ra o accôrdo com as expressões revolucio- d d

-

es a apI a , a

�
a vai a e nas mulheres,) de estarmos trabat'll"I'_.do F';·.ru." o 'llI h d D· narias do cel. Aristiliano? Ainda mais '" - - ,,,

a
Im� d�

qua c amo a aUenção esse

I
ue-

que s.s. diz que de "armas na mão � bc!m póblico. ?i,
m��"1 }\ ,I· g

.

� dorio, fiquei e estou na p anicie
empenhou-se vivamente na consolída-

'iiI
E o bem público está acima, de qualquer outras n- H"""� O

comvosco, eleitorado liberal ca- ção do seu Partido"? � leidades e pretere todas as pretenções. ��

Ali h ,!li! tharinense, cuja opInIão torno l-se I} Não recuaremos deste cantinho, me�mo lon::',1p -:la._',"_II·, ('+J

eman· � " ." d
.

h Acreditamos não ser possivel o 11 ,,��, I

�
;j' ". � ineqmvoca em torno a mm a

dr. Adolpho Konder sujeitar-se as es-" ele é nosso e será sempre uma sentinela dos direitos po"td-
��

candidatura. f � d d 'd d
.

d f @
VIENNA, 20 (G) - O chanceler Schuschnigg pronun- No momento que atravessamos ���i�m1o:��e�idaq;:rtid��;:�tem em

� ;:isode ::it�I��e:� dee�o�r:;i��r,
os eios costumes passi- ��

CIOU, na immensa sala do antigo Reichstat um importante d;scUfÜ I
e na f.re�isão de aCjn.tetmentos Está assim iniciada a des!>idencia � Jámais será uma tribuna demagogica de demolição s::� [1�

em torno da situ:\ção de intranquilidade que a Europa atravessa. q�e OIa�i�mente se mu hp Icam na naO�í;�:;:;istas catharinenses não se � tanica e impiedosa. r�
primeiro mini,tro austriaco accrescentou: v�d.:l. politica �o Estaddo de

da �a- habItuarão ao "espiritorevolucionario" � Temos uma diretriz traçada, para alcilnçar um fjlIl- ��
«A alm� da Austria é a mesma alma da Allemanha que, �J.o, Ln1:) il .Iberda e e aCOI1,e"

do cel. Aristílíano. pensando ser a H o do bem estae do povo-o da melhoria dos costum, s -- o Ja �J
I d 'rar provocarão e combate convida para o collaboru" lhar-vos com a franqueza e a leal- assombração apavorante de 30. 1Q valorisação dos homens p I I I I ["J
onge e respl � , .. ]. I'

.
_ 'd d d d

'

E d" d Ad I h A
�l e o que ces rea mente va em -o ��

ção. A ultima palavra de q'\alquer responsablild.ade po Itlca dnado �07-
a ê e to· os os tempos, que vos (ra o r. o p 0:--- compa- � da defesa da raça, pelo combate aos males que a VltI- �.�,..

J

N d I d conserveis em e;pectativa, sem nhia do Aristilíano não valerá um � f' h d l.�de ser outra que manter a paz' ão se êve 0:1 ár essa ver � � I

susto. Será melhor separar deste já � mam, em 1m uma compan a sa ia em pról do bem comum. : ",:\
d

.

d d V 1\ E' ino::o;1ceblve! que, ao lllfluxo nenhum lJronunciamento decisivo, � Ai" ,

t d
.

d ) .. �
annos epOlS a paz e ersa las.. . . _I •

•

P O joio do trigo. � mguemos a me a ese)a a.
',,'

de interesses privados se marche, cégamenle, ll1COnCle<ltemente, pat�a a �or conveme ICla 00 plOprIO ar-
EstamDs convictos de que o chefe � Talvez sim ou talvez não. ��

destruição total da civilização européia. A communhão dos paIZes tIdo, aguardando 0_ momento ?P- da o?�osiç�� pensará co�o o cel. Luiz I � Mas pouco importam todos esses motejos, pOllCO lm- ��
do velho mundo é possível mas mc:diante pactos, tratados, conferen- portul1o pard soluçoes qu� se 1m"

I
FabriCIO V:leu'ê'l1�ue :nvlO; uF tele- � porta que sejamos crismados de utopistas ou de vesIOnarios, �.�

. Ad: cs e allianras A iauo.ldade dos direitos pa-\ põem
e que serão levad�s a ter- gramma a ,o Igaçao. ma iZ.an 2' lt pouco importa que o cam1'nho a per,o:'rer seJ'a todo el' "a�do ��J

Clas, !lccor os commerc.a �'"
, .

b d P
.

d L"b I com os segumtes termos: "Estarao • - . '[,,1
ra todos deve ser reconhecida. O orgulho de uma nação não esta Ja- mo para em o art, o 1 era e

esquecidos do juramento solemne do � de abro.lho;,. .

nós prosseguiremos confiantes, animados por
��

mais no pulso sínão n�\ cabeça. Temos necessidade, não de super- Estado que estremecemos. memorave1Congresso de Blumenau? 35' um sadIO otimIsmo, defendendo as boas causas e maisinando �
h

.
- 'd hom�ns Cremo·; pOl-. na victoria final da razão Sinto-me feliz até o presente mt'l elel'tores ainda retêm na memo- , eJ

omens smao e v. "' .-,

I ld d
as mas. .�

e da c�nsciencia, e cada vez que se eleve um brado de coll"bora· em poder agradecer a .ea a

de
e ria a,s vosdsas, palavra�. nos comicios O mundo todo está sofrendo, na hora que vivemos, �

. d '
. � , a confiança que em mIm len es e arttgos a lmprensa • t" I f d d 1l"..1

ção a Austna respon era. prese��e.. .

d E, fi ,f Com a leitura dessa circular. pa-
uma a lva e VlO enta ermentação e i éas, é a p.xaltação fW

E t
f d I ç-ao di> pohtIca tão actual fOI saudada por uma dt:poslta' O. "sa con ança sela

t
A

I A' dum Miguel Angelo dl'arlte do seu Moyses ef a d,� um
I}�

s a t'C ara �
. .

1 f f • rece Clue es amos a ver o ce. ::iS- - :; �salva de applausos por parte fia assistencia, inte!6rada pelo elite aus- c.orrespondlda com � �In la e ma- tílianô. a correr atraz dos companhei- �
Renan na sua oração á Acropole, é a dum Serafico de S. Fran- rw

triaca e inter nacionat ba:avel na consohaalÇdao da Re- ros gritando __segUidamente: �sPderehm J4 cisco de Assis recebendo a estigmtisação das chagas do Crudi- �\j
O d· d sr SchuscLnl';;;g foi precedido por uma C0mo- '.'olLlção e nos postu a os qt.!e nos um pouco. nao debandem. atn a a r- d' d D t t d l ,f. • �

lSCurSO O. '\
<> .

t 'd d dh
' ca o, e l\ e an e f:an an o o seu njerno, mas tudJ rit'

d - d s nhora Malaterre Sellier delegada da França na uniram e nos animam a vencer, oppor um a e, para a, ertmosd em
passa, como passamos nós, somente as idéa� ficam impcre-

.�
ve ora oraçao a e

..' J
'

lh .,. a dcsoeito dessa maioria occasio- massa. PrinCipiaremos mvocan o o
I �JSociedade das Nações relvmdlCaniJO para as mU.l ercs uma voz [ "espirito revolucionario". i

cive mente porque as ideas são eternas como o Creador. ��
no capitulo dé\s questões de paz e de guerra. Finalmente o sr, nr,l de' ASStmbléa Constituinte, Advertimos ao ceI. Aristlliano. que � f�
sCoudenhove Kamergi, prêsidentc dD Congresso Europeu txaitou o que entretanto não correspondeu, é muito mais facíl :'parar r�d�io" �a � BIS B I L H O T A �

• • �; 1;- nere"idad:: para a E'l�01)� de' erguer-s..: e unir- e antes abusou da vossa confian- serra do que reuntr correllglOnarios La �
eSplrIto c••s.ao e a

f

� -

• "na planice", rtt1
CO nlIa O letomo a barbana. ça. :t=I:lo.*N**** .....#*�������:��.r�oo�(J

RIO, 20 (G) - Divulga o "O Jornalll que o gcn::ral Ma
noel Rabello está firme no propósito de: não receber o augmento,

cogitando de requerer em tal sentido, parec.:ndo, entret��to, que não

poderá haver recusa por não se tratar de simples gratlfIcacão, m1S

sim de uma tabella geral.

RIO, 20 (G) - A proposito do discurso do sr, �o�é A

merico no Senado, reuniram-se, hoje, no Catete, os srs. AntOnIO Car- j
los, Medeiros Netto e padre Arruela Camara.

O sr. Medeiros Netto mostrou qu�, pelo texto da iei, -é evi

dente que o acta do governo féfiu as atribuições do S:�nado. E' pre"
ciso, pois, restabelecer a normali.dade, p,. questão é mais complexa,

4 porque á comrnissão creada caberia o reajustamento dos CIVlS e a re

forma económica do paiz.
Deliberou-se, afinal, que uma commissão mixta de depura-

dos e altas personalidades cuidaria exclusi v�mente. do r�ajustam cnto

civil, emquanto que, para estudar a reforma [ineuceiru, sena nomeada,

opportunamente. uma commissão pelo Senado.

A palavra de ordem

RIO, 20 (G) -- Tendo um matutino, estranhado o dis

curso do sr. José f,\merico no Senado, declarando que, s.e.o governo
" fesse consultar aquella casa sobre o reajustamento dos ClVIS, o as"

sumpto demoraria a ser concluido, ? senador par��ybano .fall?u _o no
Globo" declarando que, ao contra:lO acha que ma mais. hg�lr.o o

trabalho da commissão nomeada. A�sim, a commis�ão ficarIa allVlad3

da tarefa mais dificil, de elaborar um plano economico e a ref?rma
tributaáa. Se se desse ao Senado esta incumben.::ia, a commIssão

cuidaria somente do caso dos VénC!melltos dos civis, e concluiria mais

depressa a obra.

"A alma da
a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Porque os comrnunistas não os atacam, á bala, quando os

Partidos fazem 0S seus comícios?
Por ventura esses Partidos attendern á miseria do operario?
Minoram-lhe a sorteê Dão lhe mais garantias e mais direitos?
Protegé'm-Ihe a mulher gravida e o filho enfermo?
Não, n Io e não!
O natural seria que os cornmunistas, e os seus alliados das

esquerdas, defensores do proletariado, lutassem contra essas organiza
ções capitalistas, cuja policia massacra nas ruas os pobres operarios,

No entanto o que se vê?
Os comrnunistas votando nos candidatos dos Partidos e com

elles confabulando às vesperas dos pleitos e os Partidos acceitando
INSTRUCÇÃO PU'BLICA o concurso dos communistas e dando-lhes empregos e cadeiras nos

congressos!
Para os políticos liberaes-democratas que exploram o prole-

I
tarjado e que o abandonaram à oppressão do capitalismo irnperialis
ta-votos e JjscUfsos arnaveis!

Para os camisas-verdes que gritam contra as miserias do rf�

gime e a sua crueldade para com as massas trabalhadôras-bala eEis a coIlaboração gigantesca que os municipios pauEstas injurias!
darão, neste anno, ao Governo do Estado. Que o operario medite sobre essas cousas!

Que se leve em bôa conta que a manutenção de uma escola
-0-

consome 3:000$000 annuaes e teremos para 1935 mais 3.000 Um observador imparcial que assitiu uma reunião da AL�escolas municipaes. LIANÇA NACIONAL LIBERTADORA, extranhou que nãoConvem notar que, em fins do anno passado a directoria de tivesse sido cantado, como fazem os integralistas, no final da sessão.ensino público que havia 396.470 alumnos matriculados nos escolas
o hymno da Patria.

.

, officiaes Tratando-se, como se trata, de uma organização naciona-
I 21.071 » » »

mU�lc\paes lista, não se comprehende não tivessem os presentes, como bons67.768 » » »particulares brasileiros que amam o Brasil e desejam a sua grandeza, cantadofrisando tambem que o gràu de aproveitamento foi em escala des-
o hymno nacional.

crescente, na seguinte ordem:-particulares, municipal e olliciaes. II li
-

d IISi as municipalidades paulistas fazem tudo isso com os 101 as «O Blasil não pôde realizar a reunião mtima e, f 'tverbas arrecadadas dariam 18.000:000$000 si se alcançasse os de seus fiihos emquanto existirem Partidos politicos frac/on��d:1 :20'1· augeridos pela BANDEIRA PAULI��A DE

ALPHA-1 Nação e classes lutando contra classes>,
BETISAÇAO quando dos estudos da Constituição Federal. * *

Eis o que S. Paulo, possue neste terreno: O INTE.GRALISMO E' UM* MOVIMENTO POPULAR23 gymnasios officiaes e 40 gymnasios officialisados num to- NASCEU DO ANCEIO DE LIBERDADE DAS MASSAStal de 63. OPPRIMIDAS
Ha 1 O escolas normaes officiaes. Ha 43 escolas norrnaes li- II n

II
vres num total de 43 ou sejam 11 6 escolas secundarias para um Só a burguezia perdularia e gozadora f. materialista e nãototal de 242 municipalidades. acredita na existencia de deveres moraes: por isso não se compa�Para cada duas cidades ha uma esc<..la secundaria. déce do sollrimento de uma criança e si dá uma esmola o faz pon,vaidade e orgulho.

A Caridade burgueza é sempre aviltante I Organizemos o

Estado corporativo afim de que o proletariado não mais precize do
salario burguez.

O Bíasil precisa do concurso de todos os brasileiros para
se libertar do jugo de capitalismo imperialista, que o escravisou
economicam�l1te atra v�z de er_npres�isr_no sem fim e impedir qu�venha a cahir sob o Jugo do imperialismo moscovita, que é a fôrma
de dominação politico desse capitalismo.

Alistae-vos sob a bandeira do Sigma. que se desdobrou
por sobre a Nação para "manter, int<ingivel e eterna, a bandeira
verde e amare lia do Brasil.

Por Deus, pela Patria e pela Familia I

A CAZE.TA-"'Florianopolis 21-5-1935 2

'Integral ismoBanàeira Paulista ôe

Alphabeíização
A BANDEIRA PAULISTA DE ALPHABETIZA-I Mas Piracicaba, tendo 10.089 alumnos em suas escolas pri-

çÃO continuando a sua missão que é pugnar pela diffusão do en- m�Tia�, secundarias e superiores (segundo dados estatisticos de 1934)
sino em S. Paulo, apresenta um commentario sobre o surto que vem Piracicaba que arrec�d.a. annualr:nente 1.6?0:00$0?0. .

tomando neste estado o problema educacional;
.

Dos 242 m�mcI�I.oS pauhst.3S, .um siquer, del�ou de
.

cumpnr

Vejamos em que condicções está o Estado de S. Paulo com rigorosamente o dispositivo constituciona] que destina .1 ° I. p�ra
relação ao ensino primario: sustemos educativos, s�ndo n?'.avel obsc rvar-se pelas Cifras, o im-

Si é verdade que o nO$$O Estado dava em 1934, 16010 de pulso que tomou o ensmo municipal no Estado de S. Paulo, nestes

sua renda ou sejam 23.218:000$000, mantendo 5.323 escolas pri- ultimos annos, e, principalmente, em 1935.
marias com 54 r876 alumnos, computando na cifra das escolas, os

Grupos Escolares com número limitado de classes, como uma unida- ANNO
de apenas, não e menos verdade que, embora vanguardeiro, eIle ain
da resente e muito, da falta de escolas primarias.

Segundo dados recentes e de accôrdo com o orçamento de
193� a arrecadação total não será menor que 492.600:000$000
.enclo que 54.000:000$000 Gestinar-se-ão ao ensino prirnario. S.
Paulo mantem 1 7.928 professores para a educação elementar, se

guindo-se-lhe Minas Geraes com 10.063.
Mas que S. Paulo tem é:-

6. 1 5 O classes em grupos escolares
81 Grupos Escolares Munecipaes

1 23 classes em escolas reunidas
2.967 classes em escolas isoladas, num total de ...

MUNICIPIOS ARRECADAÇÃO

Os cornrnunistas e os
tidos politicas

par"

71.402:551$911
84.381 :935$992
92.329:873$555
92.000:000$000

869:095$888
. 3.821 :032$900
4.393:348$000
9.000:000$000

1919
1932
1933
1935

204
258
258
242

9.230 unidades com 274.590 crianças.
Posme na Capital 1.363 escolas particulares e

no Interior 3.416 num total de ...

4.779 com um grande número de clas-

•

ses ou sejam unidades.
O Governo de S. Paulo creou e fez Iunccionar, em Junho

de i 934
400 escolas primarias intaliando mais
422

Em Março de 1935 ..... 1.040 escolas primarias que come

çarão a funccionar dentro de poucos dias.
Isso importa em um accrescimo de 1.872 escolas primarias,

na sua quasi totalidade ruraes.

Em me referindo ao ensino rural, qUeTO reverenciar Piraci
(0ba, o municipio paulista que possue 25 grupos escolares, ultrapas

�
ii ndo nesse terreno, diversos E�tados do Brasil.

;,.:t"ysterio A

de Emilio Schroeder
RUA BOCAYUVA N. 197
TçLEPHONE N. 1.382

Sr. Director da A Galeta. �Comprae para vos conven

A n?va empreza arrendataria
I
cer o fo�midaveI e econorni

do servIço de luz, acaba de tO-I co SA8AO INOJO.
mar uma deliberação, que não po-

Um paiz como a Dinamarca. de ficar sem um energico protes
do tamanho apenas do Estado de to.

Rio de Janeiro, e apenas com Trata-se. sr. director, de um

3.500.000 habitantes, importa facto que está merecendo justos
e exporta mais que o Brasil intei- reclamos da opinião publica e no

ro com. 42.000.000 de habitan- tadamente dos mais prejudicados.
te e tem territorio de 8.500.000 Como V. S. a sabe, illuminElção
kilometros quadrados. E isso do Largo 1 3 de Maio e de toda
porque não ha um só dinamear- a extensão da Avenida Hcícilio
quez analphabeto e todos teem Luz, desde todos os tempos vem

um preparo intensissimo. I sendo considerada como uma das
melhores em virtude ser aquella
illurninação feita dó! fôrma a realçar
aquelles dOIS lindos trechos de
nossa Capital. Entendeu, agora,
não sabemos porque motivo, a

nova empreza arren Jataria de sup
primir quasi por completo aquel
la illuminação, fazendo retirar da
c:ada um dos elegantes postes, du
as lampadas. Para mais de du
zentas lampadas foram, assim, sem
mais nem meno�, eliminadas de
fôrma, que, ficaram ás escuras, um

grande trecho do Largo 1 3 de
M,!Ío e toda a grande extensão
dl Avenida Hercilio Luz, desde
s:!u começo até o �fim. 03 pos
te ficaram com sem braços nús,
desprovidos de lampadas, dando
a idéia de que mãos criminosas
commetteram tal depedração. Co
mo explicará semelhante acto, a

êmpreza arrendataria? Por eco

nomia de luz? Isso seria o cumu-

A lidera.lça
Da maiorialo dos absurdos. porque, quando

urna illu riinação pública está nas

condicções precarissimas como se

encontra a nossa, trata-se de me

lhorar e nunca de torna-la peI'

RIO. 20 (G}-Fallando"sC! na
possíbilidade da substituição do
sr. Raul Fernandes pelo sr. João
Carlos M:lchado na liderança da
maioria da Câmara, o ultimo, ou.
vido pela imprensa declarou:
- "A maioria não poderia

ser mais feliz do que entregando
á coordenação de suas forças po
liticas á larga experiencia do po
litico fluminense".

Quanto á possibilidade da sua

escolha, accentuou:
-"O absymo sería muito gran

de".

opposição Uma delibera
ção que veiu
prejudicar a

população

or. . .
.

E, mais, se pergunta, sr. D:
rector. Poderà, a empreza, agir,
assim de rnsnera tão discricionaria
e mesmo arbitrariamente, contra
riando as clausulas do contracto
e vexando a população com tal
medida? Achamos que, absoluta
mente, não póde.

Quando alguem está doente,
como está a nossa Íuz,: da-se-lhe
remedio para que melhore e sáre
e nunca um medico chamado, mi
nistrará um "chá da meia noite"
pua matar o enfermo.
Ahi está um caso que não deve

paSSiH de3percebido ao sr. Fis
cal do Governo junto á empreza
lue mal inicia destarte, o com

promisso assumido perante o púvo
e o governo.

Estou que o conceituado jornai
que, v. s. dirige indiscutivelmen
te se tem mantido numa perfeita
linha de dignidade e de elevação,
correspondendo às altas finalidades
da Imprensa, dará agasalho a es

ti\S linhas, motivo porque se con

fessa desde já muito ag 'adecírJo

Exemplar da
constituição
Para ser enviada ao

Paoa

RIo, 20 (G) - O padre
Arruda Cama1a está encabeçan
do na Camara dos DepUlados a

iniciativa de se mandar fazer uma
luxuosa encadernação de um exem

plar da Cmstituição Brasileira,
que deverá ser confecionada em.,
C3.murça branco, com inscripções
a ou:o. a qual, em nome da Ca
mara dos D,�p:Jtado;; deverá ser
enviada ao Papa',

Quem quizer se trajar bem,
Se tendes sido até hoje forços�mente,terá que usar as

infeliz e desprotegido da sor- maravilhas do PA
te, vivendo sempre em dif- �A I�O rua Fe

íiculdades, ou sem poder lippe Schrnídt. n. 21
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-
je mesmo para a CAIXA
i)OSTAL 49, NICTHEROY,
Fstado do Rio, enviando um

c nvek ppe sellad» e subscrip-
10, paro. a resposta. que re-

Com a maioria

Um constante ledor.

RIO. 20 (G) -O Tribunal
Superior Eleitoral prosseguiu no

julgamento do pleito do Rio
Grande do Norte, annulando,

Recebemos a seguinte carta,
a que damos guarida em nossas

columnas com prazer, porque se

justificam plenamente, os motivos
nella exarados pelo seu autor.

metteremos gratis O meio Ia
ciI e seguro de em 8 dias,
conseguirdes o que desejar
des, seja o que fôr.

,

sem renovação. mnumeras sec-

ções.
Dos trinta recursos julgados,

22 são Iavoraveis á opposição. O
sr. José Augusto declarou que a

opposição já tem maioria na cons

tituinte estadoal, contando de 14
a 16 deputados.

o mais barato dos alimentos
o ALlNIENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA

RATO SE VENDE E' O
-

PAO
Exija que J pão seja feito com rigoroso asseio

e trabalhado com as melhores farinhas.
ESTÁ APTA A FORNEct-LO ASSIM A

Padaria Cruzeiro

Paraná Grande
hospital

Mercantil
Tirage� S.OOO Exemplares

Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S.' Paulo, Matto
Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.
Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Esta

do de Santa Catharina.

@c�����l��l�f@���
� PARA ACQUrSlçÁO DE. UM BOM RADIO �
� São necessarios 3 qualidades �

�.:� SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

�� Essas somente são encontradas
4> 1 nos novos typos de radio

l�� PHILIPS

� PE�AM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

� COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

.�t�f�� �
,

RIO, 20 (G)-Deverá inau
gurar-se brevemente, aqui, o gran
de Hospital Estacio de Sá, com

serviços de clinica médica, que
ficará á cargo do professor Anes
Dias. lente cathedraticu da Fa
culdade de Medicina desta capi·
tal, que tornará esse estabeleci
mento um centro médico de es

tudos e pesquisas. A primeira pac
te do serviço conterá sessenta lei
tos, destinados a homens, além
de todas as installações' de la
boratorio. Entre os auxiliares do
professor Anes Dias, contam·se
os médicos Peregríno J mior, Caso
sio Anes Dias, Vasco Azambuja
Silva Tellese Helion Povoas.

'."
.�

",�
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GAZETA
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� Matriz: FLa RIANOPOL.IS �
�� Flllllaes em.· Blurr'ienau ..Joinville Sao Francisco Laguna Lages ��
� Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
.� Secçao de Secçao de Secção de ��� FAZENDAS:

�'�'l�� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACl-UNAS : ��

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madeíra' g�
,. Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas !mechanicas r7!

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeíros ri_�

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "Iavoura.j'arados, r��\�
,��. Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ����

.._.1
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores _de esplosão, Motores �j�1

�J
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar'- talhe- electricos r'�'�

�� Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: eixos, ��]t�.!1 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 rq�
�

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos 03 fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- [�l
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �{(� _

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER ���� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �í

� �

� EmPF;b�i�a �ap��?a�<;)��t� �����':ÇF�gi��Hd�G�;I;?R'i·.t::��;i�T. '�C���a'i'e�;��,���!�n�:;, "Max" �
�)�� ��� K��J�1���:t������I� �VhV29áVAV��'�

I ç� �:.n p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a I......,_,_.._ = _'M" -m

_u Funõcôc em 1870·u

. _ ", eeM

I i l#OI1"ieitaria Chiquinho
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 IIncontestavelmente A Primeira nOl, Brasil I� ESI:�cialidad�s em. carar::ellos, bonbons, empadas,

repital rectlauõo 9.000:000$000' III
conservas, vinhos finos etc.

.

Reservas mais ae 36.000:000$°_00.11 i Fornece doces de toda.s as quahda_des para ca-
Receita em 1933 17 7r-.Z 703$ re
Tmrncucls ]3.4.7cZ:�99$�:9 sarnentos, baptisados e bailes,
Responc;abilioaôl?:s _a_ssumioas em 1933

. 2.369.938:43z$816I, 1)1:;' T -\ T 'f' ."(Estes responsablllDaàes referem-se somente aos ramos De, ! KLSTAU1�h.N1 A LA CA.,TE no pnrneiro andar
fOBO 12 Tr:AH�PORTE5, que são os 0015 UH!('05 12m qLe I l' U ti":' O O O R"'� F E R R A R Ia Companhia opera)

I
I

' • i t:. U
Agentes, 5ub-Ag.entes e Regulaàores oe Avarias em toõos os

'

I'!ii RUA FEUPP SCH�iIlDT n' 10 (ESQUINA DA
Eatcôos õo BrasIl, no Uruguc" (Buccur-scí) Il nas pr-lnr ípues ;::; n'u Í' TRATANO')

.......

1 I h 1 194praças extrcnqeh-cs I 1\ ,_\ • L J e ep one •

I·
I

Fl 9 entes em f I o rian op o I i s CRm rO5 LO!3o & riA. �S"""". • .....""""""',,_ .iH�'••iiiiiiiíiiiiiiiiRDô õ3õiõiiiãiõíõiiiiãiiilíiiiiiit,;iiõiiõiiiiõõiiiiiiíiiiiiiiõiiiiiliiiiiii__
Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) ('aixo posto! 19

Tel eqr, A LLlAHÇA Teleph, 1.033 � I�'!!!!���-!,:-�:._�_.�_�:_������������
Eecrptor-lns em Laguna e Itojahy 5ub-Rgmte� 12m � � �

BlumeilQu 12 Lages --��j.� �; I ft�� :1�Hn. 1\��&&li GLUCmGGÚiYiJaa2§w-aYl".
�

==;. ii tti;U fi � m � IIU

GRATI
Está doente? Quer saber oque tem?

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

V das
casas 11:1 rua Conselheiro

en" e-SeMafra 11.126,130: e71aé;
rua Felippe Schmidt 41, 1T'1

Pedro Ivo 11. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt Carl

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

per.
Cia •

End. Te!. FI LOM ENOSociedade ímmobiliaria Catharinense Limitada

Vilia Balnear-ia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:·J� ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Agentes autorizados da

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

SE QUERES ANl'AR DS
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1.212

E NADA i\1AI31

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

I Caixa postal 129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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 Vil!a Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. Mde brindar seus filhos.
Linôa Vista Panoramica.

Esplanõtõc praia õe banhos.
Optima nascente 012 agua potouel.

Terrenos completamente planas.
A VILLA BALHEARIA DI5Tfl a:

1000 metros Da Ponte Hz rcllfo Luz,
800 00 Branoe Quartel feDeral, em conatr-ucçõo.

600 00 Brupo Escolar José Boiteux.
Na séõe Da Districto João Peaaõc,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ci12àaõ12 se encarrega 00 ccnetrurção õe PréDios

cs lótes oõ quir.õoe, me õto nt e o pagamento àe uma entraDa á
ur.sto 12 o rllstaltll em pagamentos menscee,

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

I d· � . IO I s,a I

UA 28 DE SETEM- .',BRON.16 i
i

-

ÇAO ivpographia, Estereotypi
EncaôlZrnação, Pautação, ira
balhos em Alta .Relevo etc.

Yaurt daGranja
Zina

V. Excia. gosta de bordar')
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannas
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTr\LLl.·
DORA" á Rua Traj3::o n. II,
onde V. Excia. poderá C!lCOm

mendar riscos especiaes para

quaesquer Íazcndas ou trabalhes,
os quaes serão fornecidos' a seu

inteiro conten�o.

Pelleteria
Argentill'aE' O melhor'tmedicarnento das enfermidades do esto

mago, intestinos," rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e fígado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quaL t dade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

n gente.
� Peça Yaurt da Granja Zina, 'recomendada pelos srs.

i medicos de Flori.anoPolis. Evite falsificaçõe.s. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.

II VENDE-SE:�Café Gloria, Café Commercio, Café _Na-
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
RUA JERONYMO

COELHO, N. 38
Rua Trajallo n_ 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANO PO LIS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632 VENDE-SE

uma confortavel casa, sita na rua pril>
cipal do districto (�oão Pessôa»,.] com fund0'.:i
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO.

c
S
A

PITAL.
RA HOMENS

Rua Conselheiro 'Mafra (esquina Trajano)
ARTIG
'CR.IA

E

..... - ._""
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A CAZETA 3

Commercio lndustrla Junta Com- IA G
., mercial do

II Estado
e Agricultura

-0-

Com a eleição do dr. Ne- Ficou totalmente construi-
No. do arqt. 309 rêu, para governador, medi- da a estrada de rodagem que
Data 30-3-23 ficou-se toda a politica deste une este município ao de

municipio. O directoria, que Campos Novos.
PELES Foi archivada, em sessão de dias antes havia hypotheca-

Gatos do matto uma 4$ODO 30-3-935, uma acta da 7a. As- do solidariedade ao CeI. Aris- CorrespoudenteLontras média uma 30$000 sembléa Geral Ordinaria da Com- tiliano, abandonou :ste, fi-I fl� n 6ft s I!MnnGraxaim do matto uma 3$000 panhia IPorto de São Francisco cando com o dr. Nerêu. !!\IU l\il fUI 11'11 UU
Graxaim do campo uma 5$000 do Sul, em a qual trata do balan- Para o cargo de Prefeito foi

� .A..Catetos médios uma 6$000 ço, inventario e contas annuaes nomeado o CeI. Graciliano ��

Porco do matto uma 5$000 dos directores eleição da nova Almeida, presidente do dire-
Largatos grandes uma 3$000 directoria e do novo Conselho fis- ctorio liberal local. O famoso galã John Gilbert
Veados mateiros kilo 10$000 cal, e etc. -Por occasião da escolha está filmando presentemente na

f ita para empregados Inglaterra. Sua fita mais recente.
MADEIRA DE LEI - PRI- No. do arqt. 310 e, • .

.,

'O' .

dSAL DE CABO FRIO
Data 30-3-935 da PrefeItura,. um mern-r « capitão tem medo o mar»

MEIRA QUALIDADE bro descontente ingressou no constituiu um successo sem pre-12$500 Taboas de lei est, (3x23) duzia Foi archivada, em sessão de Integralismo, que éo sr. Pau- cedentes, apezar de toda a 'má10$500 38$000 30-3-935, uma acta da 6a. As- lino Pereira. vontade que os productores da

��$��� Taboas lei largo 3x? 1 dz. 54$000 sembléa Geral Ordinaria da Car- -Alguns politicas estão so- Metro tinham contra elle.
$ P:rnas de .serra lei dz. 28$000 los Hoepcke S{<\, em a qual trata mente aguardando a palavra Rod La Rocque, vimos pela

Forro de pinho 16$000 do balanço, inventario e eleição do CeI. Aristiliano, para in- última VeZ em «5. O. S. Iceberg»,SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. da nova directoria e do novo Con- gressarern no Integralismo. é,. além de actor, um notavel es-Sueco de 60 kilos 13$000 18$000 selho Fiscal e etc. Para o .interior do munici- cnptor d:� argumentos, P,esente-3<:1CCO de 45 kilos 11 $000 Sarrafos '-
1 x5 a dz. 6$000 pio, seguiu dia 2 do corrente, mente.' acha-se elle afastado dosMoido de 45 kilos 12$000 No. do arqt. 311 regressando dia 10, a cara- <studios> ,

Mercado do Rio Data 6-4-935 vana lntegralista, que foi che-
FEIJAO

..
.,

fiada pelo chefe municipal Snr. Os chr?l:is!as d� Hollywood
_ (Por sccco de 60 kilos) FOl archivada, em sessa� de; Walter Cavalcanti. Em Lebon são de opimào que Greta Garbo

Preto novo 18$000 6-4-935, u�a acta da Socie��- Regis foi a caravana recebi- é hoje, um� estrella e� declínio.
OrVEnSOS Branco especial 23$000 de CooperatJ�la de Re�ponsabI,h. da por mais de 400 pessoas «O veo ?!nt:cdo», cUJa f.dmage�lArroz sacco 44$000 Vermelho 23$000 dade Ltda, C?OpeTat�va Bws: tendo o Ser. Guilherme Paes I H� concluiu La pOUCO, fOI recebi-

Kerozcne caixa 45$000 Mulatinho 23$000 q�ense�l. A refenda socIeda.de fo; de Farias, homem de grande I
do com ceita frieza pela critica,

Cazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL dissolvida ficando transferida a

prestigio, offerecido um chur- que .considerc,u a producção como

Vélas de cebo caixa 18$000 Carl�s Re.naux SIA todos os ben�, rasco, erguendo-se ness� oe-I
«artlgo lle 2a. classe

Soda Pyram1de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA moveis e.llI_lmoveI�, �em como to-
casião.diversos brindes. O nu.

Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 k,ilos) �os os direitos da dita Coopera- cleo de Curltybanos conta ac-
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 tiva, na praça de Brusque. tualmente 144 camisas verdes.'ZéR Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 No. do arqt. 312 Na ma.drugada de lOdo
Côco sacco . 50$000 MERCADO S3LATAE Data 6-4-935 corrente manifestou-se um
Farello sacco 6$500 incendio na agencia postal-
FardEnho sacco 8$500 ARROZ Foi. archivada, em sessão de telegraphica e residencia do
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) 6-4-935, uma acta da la. As- agente snr. Enedino Rosa. O

_24$000 A Ih E
.

I 45$000 sembléa Geral Ordinaria de Ac- fogo que teve começo no de- Festiv dade da CruzVélae de cêra kilo 7$500 gu a specia
40$000 cionistas da Companhia Gropp, posito da agencia, foi logo

G k'l' $400 Agulha Bom
I I I J.rampos p. c�ra 10 I

]aponez Especíal 42$000 S[A; gera e e eição pala mem- dominado, pe O agente e por Realizou-se, õntern, comCimento Maua sacco 13$500 japonez Bom 38$000 bros effectivos e .upplentes do populares. grande brilhantismo, no :dis-Pho:mhoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corrida 28$000, Conselho Fiscal. A agencia teve sómente
trictc do Sacco dos Limões, aAran;e farpado n. 12 rôlo 28$500

O � iiiiiiil��iiiiiiiiiliilidilíiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii prejuizo de um sacco postal, trad!ccionai festividade daArame farpado n. 13 rôlo 39$000 MERCADO FROUX

[rra laça0 tendosidomaioresosprejuizos Sant i Cruz.
BANHA ! da Alle-ma- soffridos pelo snr. Enedino.

ParJ aproximo anno fo-
(Por caixas de 60 kilos) �

h Continua� bem adial:�a- ram escolhidos para los. Jui�
Em latas de 20 kilos 155$0001 n a d�s os serviços da CO!1S�t u- zes: o sr. Assonipio Cardoso
Em latas de 5 kilos 158$000 çao .da estrada de �o.d�g,-m, e d. Julia Emilia Maciel; pa-
Em latas de 2 kilos 160$000 A estação alIemã DlA, onda que liga este nlL1l11ClplO ao

ra 20>. juizes Virgilio Thomé
31 ,38ms. irradiará amanhã o pro-

de Caçador. de Borja e Joanna Isabel da
gramma abaixo, para a America

L
li! I!i Si! veira.

do Sul. In1O II fi I fie A commissão angariadora
A's 23,15 corresponde às de d::mativos ficou assim

7,15 hs. no Rio de Janeiro e

pREC'ISANDO
de automovel constituida:

M�r��tio da Florlal1opolls Mantas Gordas 1 $900 3,15 às II, t 5 hs. chame a elegante, lu- Donato Uno dê Je�L1s, Al-
feijão preto saeco 17$000 Patos e Manta 1$600 23.05 Annuncio D/A (alIemão, xuosa e confortavel li- varo· Dias, Armando de C.
Feijão branco sacco 15$000

I
Sortida regular 1 $500 hespanhol) Canção poplllar al- mousine n. 192, pelo tele- [Vliranda, Dario Martinho d�

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME lemã. phone n. 1.212 Costa e João Alvim.
Milho sacco 10$500· . 23.10 Emissão para jovens: Um
Batata sacco 10$000 DIVEROSS allemão conjura o terror da ti-

Amendoim sacco 10$000 (por kilo) sica. 8iographia de Robert
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$000 Koch.
Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo 1 $500 23.35 Noticias sobre a €:conomia.
Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700 23.40 O disco do dia.
Farinha de milho sacco 1 2$000 Toucinho 1 $600 23.45 Ullimas nolicias (em al-
Café em C()CO sacca 26$000 CAMBIO lemão).
Ervilha kilo $200 Praças 90 d[v á vista 24.00 "Lohetanz" Trecho pela
Banha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$963 Opera de Ludwig ThuilIe Di-
Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 rigente: Fritz Wicke.
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790 1.15 Ultimas noticias (hespa-
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia 1$023 nhol).
Toucinho kilo 1 $500

« Portugal $500 1.30 t5rwsica recreativa.
Cêra kilo 5$500 « Nova York 11 $870 2.15 Palestra com Luise Ulrich
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 1$620 2.30 Isto se póde ouvir...
Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880 (discos).

COUROS
« Belgica 2$780 3.00 Leitura do pT(){Iramma (al-
« B. Ayres 3$455 lem., hesp.). 'Despedida DIA

2$500 « Uruguay 6$200 (allemão. hespanhol).
1 $800 « Hollanda 8$060 ---------

Mês de Abril

ARCHIVAMENTOS
Proços correntes na praça de

Florianopol!s
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$ 100
Indiana 30$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

ASSUCAR
Extra 68$000

66$000
55$000
62$000
48$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos
�acco de 45 kilos
rv1oido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAB/-\O lOINVILLE
Caixas pequenas 4$ 1 00
Caixas grandes 5$100

(por kilo)

VINHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000

Xa Cjue cexõcs arroba 27$000
Xarque sortidos arroba 25$000

Em decimos
Casfé em grão arroba
Vassoura5 5 fios dz.
Varsouras 3 fios dz. MERCADO CALMO

XARQUE

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

doCartazes
diaMOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK 11m 14-6 EntraôaSI1 5ahlaas

Feijão (saccos) 50.556 12.298
fi a 'i".i.759 IMPERIAL-.!1gora e sem-

Arroz ( ») 73.111 16.876 20.199 pre, às 7,30 horas.

Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356 ROYAL-fi volta de Bul-
Banha (caixas) 12.577 8.645 6.218 dog Drumond, às 7,30 horas.
Milho (saccos) 6.120

'<arque (fardos 14.0@0
(Faltam as sahidas dos depositos particulares.

ODEON-.!1 Chave, às 7,30
hora!.

-; ,

.

�tL�;�

'Tragedia
conjugal

1111 GI II BAHIA, 19 (O) Ha bastante
mUneClplOS tempo o negociante Waldo-

miro de Araujo vinha suspei
tando do proced.mento de
sua espõsa, estranhando a

intimidade que a mesma de
monstrava com José Dantas, ,I

mas nada ainda conseguira
'1

apurar de positivo. Ontem,
porém, pÔL e pilhai-os em

flagrante e, enfurecido, atirou l(

contra os mesmos, pondo-se
em fuga depois.
Tanto as victimas como o

TELA criminoso são bastante rela
cionados na sociedade local,
repercutindo assim fortemente
a tragedia verificada.

Nos

DE CUR�TvaANOS

� " Vende-se uma

a Li I o vi.,ta. marca

Cacique, 6 val
vulas em perfeito estado por. . ..

I :OOO$-Largo Ga!. Osorio, 38

Acciden'le
Cem o embaixador
Oswaldo Aranha
\VASHINGTON, 19 (G)

As noticias sobre o Embai
xador Oswaldo Aranha, que

Concorrencia na Ca
pitania dos Portos

PORTO ALEGRE--S. ANTONIO-OSORIO--TRAMANDAHY
CAPÃO DA CANOA-TORRES--ARARANGUÁ, S. Catharina

Partidas de Porto Alegre-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Sabbados

Partidas de Araranguá-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Domingm

AUTOMOVEIS E CAMINHÕES A QUALQUER HORA-Via

gens Expressas
Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR

« « Tubarão LAPOU & MARTINS

ôntem soffreu um accidente
no quarto de banhos da
Embaixada, estabelecem que
está melhorando das fortes
contusões recebidas, já não
tendo precisado hoje dos cui
dados medicas. Na Embaixa
da informam que o restabe
lecimento do diplomata bra
sileira é questão de poucos
dias.

Na Capitania dos Portos �
está aberta concorrencia ad
ministrativa para fornecimen-
to do mantimenots e material,
de accordo com o Codigo de
Contabilidad� Publica.
As condições da concor

rencia estão publicadas no
Diario Official do Estado e
as listas dos mantimentos e
f-:laterial estão affixadas na
Secretaria da capitania.
Aritgos para homr.ns po

dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no ParaI-
10 á rua Felippe Schmidt
n' 21.

Declarações
Do dr. Pedro
deToledo

S. PAULO, 18 (GI-Fa
lando aos jornalistas o sr.

Pedro de Toledo disse o se

guinte:
"Não sou nenhum politico.
Afastado dos partidos sem

ligação de especie alguma,
quero a todos e não perten-
ço a nenhum. 1932 foi uma

epopéia. 1932 foi empolgan-
i

te e inconfundivel.
A majestade do povo de

São Paulo, reivindicando um
direito sagrado. Eu não sou \

de ninguem. Sou do povo.
EIle ·existe eternamente

no meu coração."

"Expresso Nordeste"
Porto Alegre

Director Proprietario S.�NTIAGO BORBA

SERViÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEIROS E
BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER

VIÇOS DE CARGAS, El-\!COMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-

BUS E CAMiNHÕES
PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Serviqü Perfeito-Garantia Abstliuta

Ponto Central: RUA ANDRADE NEVES, 159
(Antiga Rua Nova)

Localidades já servidas regularmente pelos novos e conforta
veis Omnibus llumero um e Jois:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

'A Gazeta Indíca:

�Médicos Advogados

Dr. Cesar Sartori !

I E' 'R F u
Ii

, 'lca-operações I scríptorto R. e ippe I
CUnica cirurg i ! Schrnidt n: 9 Phone 1483

I !
Das 3 horas em diante dia- I !I

=========-

riamemente á R, Arcypresfe i =========
Paiva n: 1 -- Phone 1.618 i

! Dr. Fulvio Aducci
Advogado

JII[;;;:;;
.•.-------:-- �- ---.;.:-.-��

Dr. César P,\l i" 111
I :

!

Ex-assistente do

7 Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone. 1.285'

Dr. Antonio Botini

Medicina Interi1.a� Syphiiie l'llVias Unnancs

Consultorio t: Residencia
I

Rua Tralano, 21

Consultas ás 17 horas
-"

Telephona 1.658
I
I

�=================

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias arinarias

HemorrllOidas: - Tratamento
I'

sem operação e sem cor

Resid.:-Praça Pereira € Oli-

veira, 14-Teleph. 13? 3

C lt --R. João Pinto, 13
onsu .:

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 81 hora S

llr. 11"",,,,"" ",.po 1"1'. I t
, I

H. Jordan

Rua João Pinto, rr 18 i

������������������II (sobrado) I

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Pedro di3 Moura Ferro
I------�--------

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Fechatilento de malas
m* •

TERÇAS e QUINTAS-FElt<A�
Na Agência ás 1 9 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBft,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Eciifi "'ia La Porta Hotel

n. 70. -- Phone- 1277.-:
�

!I Caixa Postal, 110 i I
I

__-J O�====�=======

�
�Não ponha fóra a sua lamina ,,"'.

usada.
Adquira já o afamado afia-

d
dor "SIRANAtI para laminas ty

Nas grandes luclas ��e des 0-
po Gillette.

bram no campo da actlVl?�de so- Para excellente e baratíssimo.
-J cial ou commercial, o espmto mo- INSTALLADORA DE

demo e bem equilibwdo utilis� o FLORIANOPOLIS

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

& eia.
CASA MATRIZ:

.JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço,Telegraphico «IN li::)USi})
Caix 1 Postal, 75 Tel, 514 e 507

FILIAES:
. lV�afra - (;anoit.has

(SANTA CATHARINA)
�io Negro -_ S. Matheus

(PARANÁ)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Ind�s

eflnaçãe de eseuear
--------- ._--------'

Fabrica: Rua Bocayuva, 154
.

Depo6lto: Mercado, 36
---:=-�_J--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
r COMPRA-SE BAGAS DE NOZES
1:.

-.Ie-'-1.1-1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N D

mayerle
Boonekamp

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

o apperitivo de maior fama

Valiosos brindes

distribue

• La. ROSA

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos f�
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias 'fj� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ��e. duraveis. JSt'�

� "iii%

� �p�
", REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS ;.<,;'0.::"• NA CASA �,:;
� �
� t;q" .(i�.(4("',$[��'f�
�'$••e�.� ===============�S�����j� <w.1);

RUA CEODORO 33

FLORIANOPOLIS·
a todas as pessoas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

Ultima sem�.Hi1,a dos
CUI·SOS populares

CREATION
Termina a 18 do corrente mês

Curso de CéHi\\te
Inclusive d :'plor1i �
50 MIL F�E'iS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma

50 MIL RE'IS

O����l����l���

� .�

� Attentae l1em! . �j
� A Agencia Moderna �:�
de Publicações, com séde �:�

� em São Paulo, é autorizada e tis- ��j
�

calizada pelo Governo Federal e

�.":.�1.� possue a carta patente n. 112 f1.�

� �FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes-por �\\.K·lsemana, todas as segundas, terças e sextas-feiras r1j

EXTRACÇÃO com globos de crystal. �f�
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- r�';�

&
teias são presenciados pelo povo ���

������l��:y<i{�������:'�l�'r' ' � �'-�i �����-A�I!.,'

����������.�x�__�.�,�����.�;�.�����==�======��========�====�====��================================

Preferir o Sabão IN de (Curitiba) fabricado com OIein:�
>i é dar valar ao que bom, é econamiCD e rendôso

-

EXPERIME E VERÁ QUE É SUPERIOR

.i

,',
�

I. I

-i
,

I

, .,
..

���,'\r-"._ .r.'!I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Repressão
ao conlHlIlU-

Pela nossa historia
1:1

nasma
(Compilação de L. Nazaretnj

Dia 2 I de Maio-S. Marcos
r.��r.'---�.Jt---

1811-Nascimento de Christiano Ottoni-Na então
villa do Serro, Minas, nasce Christiano Benedicto Ottoni, professor,

•

politico e notavel engenheiro. Foi alma da construcção da estrada
de ferro de Pedro II hoje Central do Brasil. Assignou o manifesto
republicano de "1870. Pertenceu ao Senado do Imperio e ao da
Republica.

r

1817-Re,'olllção de PernambllCO-Preparavam-se os

revolucionarios pernambucanos para continuar a sua marcha para
Olinda quando no engenho Paulisla, onde se achavam, ouviram as

salvas dás fortalezas de Recife. Passado o primeiro momento de an- �
ciedade, não tardou em chegar-lhes a noticia da significação verda
deira daquelles tiros. Reunidos em conselho, os officiaes e chefes do
movimento, não atinaram com outro remedio senão a fuga immedia
ta; durante a noite, abandonando os soldados. O padre João Ri
beiro, no�a �uni; Tavares, �ssistia impertubavel a essa sessão pro
curando IDSpírar aque.lles amigos a calma da sua alma bem forma
da. Abandonando a cidade, com a tropa, não foi sua intenção evi
tar a cruelJade dos realistas: vinha tomar parte nos perigos a que
via expostos tantos .cidadãos benerneritos e ao mesmo tempo conlor
tal-os, Q,Jando OUVIU a resolução da fuga vergonhosa e certificou-se
que era abraçada; perdido o resto de esperança que até então nu
tria de vir mais tarde a Republica triumphante; enfastiado dos ho
�em; desgostoso da existencia; determinou finalizai-a. Comsigo tra
zia um� pOT!ão de venen�, a este recorreu, sem eífeito; parece que
a Pfovde�Cla se comprazia e!l manter tão preciosa vida, e que Iô
ra cornpellida a defend,er na luta de homem renitente; elIe lançou
mão de uma corda e, ligando-a ao pescoço, expirou.

. D0mi�gos Teotonio Jorge, José de Barros Lima Pedroso,
Antonio HenrIque e o padre Tenorio, aproveitando a calada da
noite, deixaram juntos o engenho e pouco depois se separavam ca

da qual para o seu lado.

A POVOvoz
--------------------------------------------

?'W I

DO
RIO, 20 (G)-A chefia ele

Policia recomendou ás dele
gacias providencias para a

de repressão dos elementos co

rnmunistas que pretendem effe
ctaur comicios clandestinos
na cidade.

. '" .
Francisco, os meios sportivos fica-

Fo� ante-ontem. recolhido ao, ram agitados de maneiras que o
O Director Technico da

o sr. Lrru.ddino GalIotti, resl- Hospltal de CarI?ade, onde se referido «onze està sugeito a ai- F. C. D. communica em nota
J,n e cm NO\a Trento; sub�etteu � uma mt�r�enção _Cl- gumas excursões pelo interior dr, official: a) que os clubs de

o sr. Joõé Mmia Liz; a me- rurglca, o. Jovem ArIStides Zo�- Estado. Ainda ôntem os paredros foot-ball não poderão entrar .0 Sant03 foi derrotado pelo <?re-' Hugo RamOSfnina Maria Therezinha, filha do mer Barreua, esteado do sr. Vlr- sportivos de Itajahy, tiveram lon- em .campo fóra do uniforme mJO de Porto Alegre, dommgo __

sr. OSC8r Ramo:" nosso aprecia- gilio jos.é Garcia reprei'entante ga conferencia com alguns directo- re�lstrado na F. �'.?:! sel� ultimo, por 3 x t Rendeu esse eu- Transcorre hoje a data an-
do collcLorador; commerclal nesta praça. res da F. C. O., no sentido desta qUe; te�h�.m. perl.1bsao d contro 24:000�OOO. l1iversaria do nosso prezadQ

a senhorinha Lygia Marcello -

, II
..

h 'd d I quem de wrelto para tal' b) t �� levar, aque a Vlsm a CI a e, o
'd

-

t
' cl_m erraneo sr. Hugo Ramos.(Moura; fALLErImEHTO: combinado que deu á Federação I que �o po erao o�TIar �arte I Na Capital da Republica

a senhorinha Honorina Mello; Em sua residencia no districto de Desporto urr.a das t:lças de nos. j?�os! players . Jns�nptos Esq uad r i I has onde reside, ha muitos annos
li 11;, do �:r. Armindo C. Mello: d Estrel'to munI'cI'pI'O de Sa-o . .

'f' t'
"

f e SI Ja tIverem SClenCla da· o l'llustrea' .

t t
'

o, maIOres slgm lca IVOS que Ja oram
I

-

d F C O I 1

aO rea "'"
· 11111VCrSanan e, em

a exma. sra. d. Albertina de Jos� falleceu doml'ngo ultl'mo a d' t d B 'I
. reso uçao a . . . os c uos .. • S desempenhad lt1..:. ',ISpU a as no raSl, no proXlffiO .

t d f l' -, ! O a os cargosCa,tro \ledeiros, esposa do sr.
exma. era. d. Maria Alves da d' A d b" t 1 tn eressa OS, con orme SO.1- publICO d f'" ommgo. pezar a oa von aGe

't d d t d' .t 'F d s, sen o, mesmo, I-
Francisco Mdeiros; Silva, viuva do sr. José Honorio dos membros da entidade local CI a_ O es e Irec or a e e- Entre ás 10 e I 1 h::nas de gura marcante na politica na.

a exma. sra. d. CarI0ta Grün- da Silva. não será possivel e,sa excursão raça??e Desp.ortos; c) que hoje, chegaram á Base da cional.
de!, esposa do sr. Theodoro A :!xtincta era mãe do sr. em vista do encontro official da os JUIzes", designados pela Aviação NavaI, desta cidade, Plumitivo brilhante e in-GrÜndel. Florisbelo Silva, negociante nesta tabella, que será tambem domin- F. C. D. tem força p�r<1 e�er-I duas esquadrilhas aereas da telligente, o sr. Hugo Ramos,

praça. go 26; entretanto os itajahyenses ce� qualq.uer pressa� s?or.e, nossa M,arinha de Guerra, que goza, por seus altos dotes
O enterramento realizou-se ante- devem insistir n.) seu proprio para O)ogadOl por causa. II1d ISCI- acompanham o Presi dente Ge- moraes, de in vejavel circulo de

ôntem, no Cemiterio de Itacoroby. a realização do jogo em outra p�mar ou que traga Il1conve- tlllio Vargas em sua viag,:lm amigos e admiradore3 não só
pata, é o que deseiamos. l11e�t�s para 0. c;por� d) qU,2 á Republica Argentina. na Capital Federal cbmo em

No Hospital de Caridade, da os JUizes de linha sal) obrI- Num total de 14 appa"e nosso Estado, t' Id d t .,

•
-

- mo IVO pe o
cidade de Laguna, onde se acha- OS "ONZE" SERÃO HO- ga o� a eS�f!1peni1al suas lhos aereos, as duas esqua- qual será, hoje, alvo de gran-
va em tratamento, falleceu na noi- MENAGEADOS fLlncçoes, aL1XIIt�n�Oi epm tudo dri,II1as, compostas de hydro- des homenagens as quaes
te de traz-ante"ontem, a exma. qua�to puder o.) JU,Z_S das aViOes e aeroplanos, obede- nos associamos.

�es. viuva d. Maria Chagas Macha- Estamos seguramente informa- partidas e aC()tnpanh�ndo cem ao commanelo dos se-

Pelo Commandante Alcidio do, genitora do sr. Francisco Cha- dos de que os onze camponentes em t?do desenr�lar do j�go nhores capitães de fragata -�--
_

chegalam do Sul, ôntem, a esta gas Machado, thesoureiro interi- do seleccionado da cidade serão O trajecto ?a, bOI�, especlal- Alvaro Savaget e Apel! Netto.
cidade, os seguintes passageiros: no da estação postal-telegraphica homenageados pelo Avahy F. C. mente na IlI1ha de comer. A frota aerea aqúi abaste-
Mario Toscani Caron, Olivia daqudla cidade. no proximo de l' de Junho 'no (a) C. José, director technico. ceu -se de combustivel, leval1-
IJraun, Cecilia Andreoli, Josephi- �P f

. palco de uma das casas de diver- tau vôo ás 12 horas, com

na Vengler, Armando Bernadini, ii
re Iram sempre o_.:.egua- sões desta cidade. Será um no- Comprae para vos conven- destino a 1\-10níevidéo onde

Herbert Franke, Odalia Chaves, lavel SAElAO tavel acto, pois presenciaremosos cer O formidavel e economi- pernoitará, seguindo amanhã
Ernesto Pereira e Amoldo Broda . I ND lO de Curityba. esforç1dos desportistas, devida- co SABÃO INDIO. cedo para Buenos-Aires.
1t&1I1JIiIm\!. aM

-

_7 ,MM TRETWrt1 �i.!!�ril·--�Ili.1-,lllliplliiiilPI!-B!!l!tIi'- .FBr=_tla··-1IIII

I �p.�ÃO VIRO t-A
� ...; -;; '! ,; I,,?
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recommenda-setanto para roupa fina como para roupacommum ��':!;��!-:J.;�.���2�����
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[orn. Biagio d'Alascio

Festeja hoje a data do seu an

niversario natalicio o sr. Biagio
d'Alascio, nosso prezado collega
de imprensa e mernbr o destacado
da cD!onia italiana, nesta cidade.

Sra. Francisco de Almeida

!\t1r:lversaria-se hoje a exma.

sr a. d. Aurelina Cunha de Al
meida, esposa do sr. Francisco
de Almeida, deputado á Assem
bl:�Fl Constituinte Estadual.
A distincta dama, grandemen

te relacionada em ltajahy, «nde
res.de, será alvo das melhores
demonstrações de estima, por par
te da sociedade itajahyense.

Corzpletou, ôntern, ti seu 76'
a nr.iversario natalicio a exma, sra.

d. M"uia das Dores Costa, resi

den'..: em Capoeiras.

F�z annos, onlem, o jovem
Zury Cunha, funccionario do
Tdf'uranho Nacional.
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Victor Rusa

Encontra-se mtre nós o sr. Vi
ctor Rosa. alto funccionario da
Carlos Hoepch S, A., em La-

'l'TI'-'

O melhor sortimento

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.
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Despor�tiva

Redactor CYPRIÂNO JOSE'

***-CONTRA OS DAR
TROS - Agua de :rosas, 1 00
grammas; ceruza.. 8; sulfato de
aluminio, 6; solução de sublima
do a 100[0, XXX gotlas; 4
gemmas de ovos. Applica-se em

--

Avahyenses e Tarnandaré
ense se emp,enharão em
empolgante peleja, cí o

mingo proxirno
rz::,�,��----�...,�'Ç""$"----

Domingo 26 está marcado �;- '�te uniformizados aos guaes se

is um encontro do campeonato da rão entregues medalhas I-'0r um

cidade o qual será entre o Ta- grupo de senhoritas e senhoras,
mandaré e ° Aoahi) F. c.. Para esse acto serão convidados o

Quem vem acompanhando, a juiz da partida e os bande;r:'1has,
HABILITAÇÃO I perfomance do Aoahi), dará o E,sa iuieiativa de \Valter Lan

N C t
.

dR' t C triumpho para esse c1ub em am- ge é di-gna de applausos,
'1 d

ar OrI?
I
o
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egls r� b.r bos os quadros; entretanto no Como se verifica Wa!ter não
VI, esta capital, estao se a II-

c. t h II - h I' O 'z;. considera minima a glori'l. dos es-
tando para casar: Angelo Comelli 'ao

- ° ,nao a .oglca. a-
�

d M' d O T I mandare vem tremando constan- Iorçadissimos desportistas, que
e ona ana as ores o en-

I 1

E temente, quer conjuncto quer in- luctaram titanicamente P" a gloriatino, ambos naturaes deste sta-
dividualmente, sob a direcção do da Federação Catharinense d �

do, domiciliados e residentes nes-
illustre desportista, tet. Eustachio, Desportos. Acreditamos que ou

ta capital;
Victorio Pedro Lannetti e dona o qual não se tem descuidado um 'tros clubs adherirão a iniciativa dos

só instante do preparo technico avahyenses.Eugenia Gallois, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta ca-

dos seus players. O .Jlvahy en

trará em campo ainda sem o CO!1'
pital.

curso de Lins. o centro-raio, es-
tando esse claro sem substituto de
facto. Com estas alterações, se pre
vê que vice-campeão de dtor
neio inicio de 1935, está dispos
to a quebrar a invenc.ibilidade da
rapaziada do centro.

massagem.
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Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Encontra"se, nesta cidade, o

reverendo José de Lassberg, coa

djunctor do vigario de Nova-Tren

to.

1822-D. Pedro a D. João V/-Em carta confidencial
a se� pae,

1

o príncipe d. Pedro, já acclamilJolldefensor perpetuo do
_

Brasd, declara-lhe que se generaliza a idéa de que é necessario que

O MAL VE\tl PEGANDO
o Bra_siI t�nh� c�rt:s porque as leis feitas tão longe, por homens

[ qu c; nao sao brasileiros, nem conhecem as, necessidades do Brasil,
Como todos sabem a vida

\
não podem ser bôas.

spcrtiva do Rio de JaneIro ach"
1823 P'" -

d 1

se perturbada, ha dois annos, Esse, -. rtsao � LaDatll�-O bravo general Pedro La-
II - S- batut que depois de servir com brilho na cam h

.

ma OQO teve repercusao en ao '_ \ ",:, pan as emancipa-
P 1

o

'C itvb d oras da f\lOva Granada e de Venezuela viera por s Iauto e agora esta em unty a ,',
� , ua va orosa

d d'
..

1 espada ao serviço da mdt'oendenrl'a do Bra'l'l e' or d t don e se acre rta ser unpossivei- c
'. ", -_ '::". eso e epos o o

qualquer entendimento, visto al- commando em chele do, exercito lIbertador da Bahia, no seu acam-

guns clubs jà se terem desliRado pame?to de Cangarung.u, tendo ord�nado ao coronel José Joaquim
d F d - P -Q de LIma e Silva a pnsão do coronel Felisberto Gomes Caldel'raa 'e eraçao aranaense. ue
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I commanda:lt.... da ala esqu�rda do me�mo exercIto qu" se lnSUDoresse ma nao esça mms a guns "

r
' ,.._. -

k'l • #
- I dmara contra o seu chere. Preso;; tambem o secretario de LabatutI ome,ro:; para o su. . .
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ose. an� am�ilcy o alie, paulista de grande instrucção, e o
ofllclal maior Jose Mendes da Costa Coelho, asm,ne o commando do
exercito, o referido Lim� e Silva. O valente militar francez esteve
preso na Bahia até 1 9 de Setembro de 1828, quando partiu para
o Rio de Ja:eiro, afim de responder a comelho d,;! guerra-, que o ab
solveu unal11memente.

ITAJAHY INTERESSADO
_ PELO COMBINADO

F.C.D.

roH50RrIO

Na visinha cidade de Itajahy,
realiza-se hoje o enlace matrimo
nial do sr. capitão de corveta Hil
debrando Osorio da Silveira, ca
pitão do POItO de Itajahy e illus
tre official da Marinha, com a

gentilissima senhorinha M a r i a

Mdburg, filha da exma. sra. d.
Elisabeth Malburg e do saudoso
conterraneo sr. Bruno Malburg.

Com o nitido triumpho- alcan
çado pelo combinada florianopo
litano contra o Athlético de SãoEHE'ERmQ

Novo grupo
Deverá ser inaugurado amanhã

em Magalhães, Laguna, o grupo
escolar "Anna Gondim."

o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Welzel .& Cia. - .. Joinville (MARCA REGISTRADA

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




