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HA
que o c·ornrnunfsrno ern�:>olgue a

TE
Ftra·nça

--------'-.,..:..�._'---------------,.

BERLIM, 21 (C) - Em todo o paiz segue-se com o

maxirno interesse e ansiedade inegavel, a marcha das relações franco

russas.�Na Allemanha tem v-.e que a França, já em 101 11;1; , 1,) po

der militar dei Russia, se deixe cahir no engodo da:ll"ç . ,.;.1
ti d '

'v a ser um vas o cam�)o de prcfJaga' a co '.Im 11 'l·, c.dl t' .UJé:U\J,'

resultados já se notan. nos movimentos de indi:,cJ1Jil1:i collectr va eru

regimentos lrancezes,
T

.

'd 1" ] r

eme-se aqm que, movi a por sua pchtrca ce aggressão a

, Allemanha, o velho paiz que sempre vangeoriou de b -luarte rb, civi
, [ização, se torne uma ameaça para. a paz mundial, uma vez prêsa
GO bolchevismo da sua alliach.

l�. '1,)# (')Z I:;:) e:> Sem quaesquer ligações politicas.

F::lropr'ietar'io e Director Responsavel JAIRO CAJ_"L_ADC:
I , , NUMERO 226ANNO Florianopolis, Quarta-feir3,22 de Maio de 1935
-------------------

Os f�rbf�pl�egadas em hOIll
·�e�s e rlestaul'an"tes

.::.\ctos do
verno do

tado
C:E",:�O.J Frente a frente� s-

_mnr

;�:�j?6m a,,·,.lIlin.mente de�tn�� �. '.' �MU�

salarloA as esquadras largen
O sr. Governador do Es- tina e brasttel.a

tado assignou os seguintes a-

tos: nomeando os srs. Luis BUENOS-AIRES 21 (0)
Tortato Junior e Antonio Dal As unidades da esquadra ar
Logo Pigatto'para exercerem, gentina que vão ao encontro
por um quadrienio, os cargos do presidente Getulio Varga:',

COZINHEIRO OU COZIN- de juiz districtale supplente, fundearam ônte:n, às 20 hc-
HEIRA DE HOTEL OU da séde 'do municipio de Ca- ras, a léste do banco Inglez.

RESTAURANTE çador; O encontro entre as duas

10 550$000 �lOmeando Rosalino Darni- esquadras deverá dar-se,
20 300$000

aru para fazer parte do Con- amanhã ás primeiras horas da

30 150$000 s�lho Consultivo do munici- tarde, entre Js!a Lobos c o

Ajudante d.: cozinha 10JçOOO pro de Urussanga; cabo Santa Maria.
ii'

••

removendo o promotor pu- O couraçado "Moreno"

COPEiRO OU COPEIRA
blico dr. Abeilard Pereira transmittirá o preside ite Ge-

DE HOTEL 100$000 Gome.s, da comarca de S, tulio Vargas e ao ministro

COPEIRO OU COPEIRA J?aqUlm para a de S. Fran- Protogenes GJ;n1J.rà�·s sau-

DE CAFÉ 150$000
CISCO e nomeando para aquel- dações do presidente justo
la o dr. Adolpho Paes Bar- e do ministro ela Marinha da
reto. Argentina, respectiva .ente,

Public3mos a seguir o officio e

�t:� � l!ilI a tabe!b uwi3cla pela União dos
V � �.iP� Empregados em !-loteis, Restau

rantes e Congt'neres, aos proprie
tarics de estabelecimentos comner

ciaes rlaquelja classe:

______ ,� A UNIÃO DOS EMPRE·

BUENOS-AYRES, 21 (O) - A cidade acabou de se G:\DOS Ei\1 H,OTE!:'), RES·

enfeitar, dando a verdadeira imp: essão da intensa e xpeta- TAURAr\)TES E CONGE-
.... Ir"r.-.. '

d 1
tiva que motivou ante as autoridades e o povo argcnti- '�C.. l\_L», associação e crasse,

h
l: 1 ' '

'::l'
nos a c egada do presidente d 1S Estados Unidos do Bra- com personalrdar:e jun- ica, reco-

sil, doutor Getulio Vargas, annunciada para amanhã. A 'lhecida pilo l\l,li,üerio do Tra

adhesão unanime e enthusiasmo de todas as actividades re- balho, LdustlÍa e COGlfficrcio, de

presentativas da vida nacional assegurou a grandio si- accôrdo com o decreto n.19.770

_.1-=f dade das hmcnajens que foram preparadas; a ellas po- ele 19 de Mar;:o de 1931, como

pera' associar-se amplamente o povo, que permitirá a' orgão defensor dos interesses de �s'''t....,....�"""r.=o�- ..",,,,,r.<�

v .. C-l ......
-.J

-

Pai itica & �_"".........,..,..".���.;g:..3,_�
...�:il����:';"�:::-�����t_.�,;;

embaixada visitante apreciar a amizade argentina, não S-::115 associados, viu da col:igen, I I �� . �

sórnente através das attenções protocolares, mas ta nb em r,ia e:11 que se e!1::)ntr:lm 05 mes- P liti I AC liJ OA�
,,- �

ao entrar em contacto com as vibracções do sent.mento ;,105, pois qu:� percebe-u um iníi- O I ICOS ,I I �- ���.�� ��
popular.

!�1J salario, que mal dá, para o
- � r'

Adquire, pois, notável relevo, neste momento, a rc seu �U3t�;1t<) e de f:UJ.S fami1ias não APARTE0U COM O VOTO••• � Segundo o Genesis, primeiro livro da Biblia, os bo- �.�
união que realiza em BU21103 Aires desde o dia 11 do poden:b a.tenier a outra; despe- I

�e:1s, após, o diluvio universal que tudo afogou em agua' ri:'
, i- . Sexta-feira dia l7 de maio. t d I I �.!

corrente, o grupo mediador constituido pela Republica Ar- zus manavers, como s-jam: ves- Finalizada a sessão da Assembléa
iveram me o (� outro e reso veram fazer uma torre oue L

gentina, O Brasil, o Chile, os Estados Unidos, () Perú e luario, aluguel de casa, medico e O deputado Francisco de Almeida di- alcançasse o céu e onde eles se asilariam na emerge!1C'a 'd,� ��
e o Uruguay, e a cujas delib.:-:rações 3ssistil ão, especial- phl:E1ncia etc., por estas razõ s rige-se para o prd�!to ítajahyense sr. outra catostrofe. r:
mente convida.dos, os m:nistros de Negocios Estrangel- ,Ãcima aJuzidls, foi qUe tOl)amo) Arno Bauer, que 1a o esperava de � E meteram mãos á obra, feit03 os alice,ce, oweçuu ti

ros do Paraguaye da Bolívia, com as respectivas com:n13- a �_(1iciativa d� orpnÍlar uma ta- ��!�OS abertos, e trava-se esse dia- ij a torre a subiri até que ficou muita alta. Tudo corria 1:0:- �:�
sões militares. belia para o reajust3.rn,�,lto e uni- Wb:�:O� Chí,co estava a fazer signal ���

malrnente, mas derepente, um dizia u�a coisa, o outro li...�-' �
nUE',JO'::; AL�ES, 21 (O) - Anuncia-se qU2, quan-I fOL'nização dos nossos salari03 a pa!a tt, aflm de que desses um apar-.r' pondia diferente. �;

do da vlsita do Pr.;sid�,1te G�tLlli0 Var:ns ao D:,oarta- TI': junto desta app�nsarn03. te. QJeria o ensejo de dizer aos

ita-l
� 03 serventes não atinaram mais com JS ,De-dldo3 dos ��1

'-'
• f � d'

�"

menta G2ral dos Correios, na quinta-feira S. Ex receiJe- Esperamos gU'� e;ta nossa ini- ;anyen3es, q"Je expressavas brilhan- Q pe reIr0S. �?

\rá dlguns presentes valiosJs, inclasive uma escri vanin- c!ativa, ap?rov3.du. que foi por to-
temente, na Assembléa, as aspiracões, �

.

Um p�?ia argamas3a, o outro levava tijoio ou pedra, ri

ha LU1'Z XVI, fpita '"lodo el,la de '.;néldp·.'l·as a-t,!['ntl·nac.: f' d03 os IDS;OS c::>nsocios, enco,}lre
daqt1elJe povo,

'

'ti' remava a mal�compl t f -
.

b 1 d d ��
_.

_ "'- _ 0- v _

'

:

---Então não visses Arno eu dizer � "

e a com usao e a maIS a so,ua esor em, �:;
trazendo os es:udos dos dois p.1izes, estamp1dos em :)or, �"rt.: d.: v.s. o s�u melhor Slm, ��

na reahsação da obra. �,�
ouro. No interior em edições de luxo, o «O:1ia (bs Cor.- él'::01bY\cnto_ e acccitação. OS LI DERES � E assim a torre da salvação das novas chuvas ficou ��

..� reios e Telegraphos,) e a «distada do :'::orr2ios Arg::n- /\ UN'IAO, em�)eahada como � in(:ompleta, até parece que seus construtores ficar.n na [�
tinos» .

(�,itá na ddc3a dos seus consocios Na votaçãJ da emenda no. 13, só- � chuva antes do tempo. �.f.'.�I J
mmte se proill.mciaram a favor os 'tf D' d b

•

BUEN03-AYRES, 21 (:1\)1 -�J TI cont: z�nt2 d� mais de � e�::u Lha nc'; altos dictames d1 l'd d d ��. Jante essa alburdia linguista ou no linguaJ·ar. como ;�
� 'Lh( ('��,.esp: :l"ls nUse,lu'°sria'coaminpaan,�ne-ia'ro�S,escsor.- r�. qUIZf'rc,'n, a obra emp"'rreou, fOI' I'mpos"l'uel p"rosseg'ul4r na r..:',:.'lmil cadetes da Esco:a l�ava e da ;::scol1 vI !;lar, se'11 ar· rEão, so\icita-ihe p:1ra que s�ja ' lv : v

' � _. � � �
mas e com as bandas dd3 rcspccti vas in ,ftuiÇÕ;5 rêCeJ�ram yhta e:n pnti'.::a a presente tabeija, IvelB d� AraUJO e o da mmO:ia cd. � sua cunstrução. :'i'i'

seus collegas brasileiros. Estes, a bordo cLJ transporte ,nra pag.J:nento dos salari03 de Mlrcos Konder, que foram acompa- H Deram á torre o nome de Babel que quer dizcr con- �"�

"Siqueira Campos" ergueram em córo tn-:s "hUírahs". Res- Seus emjJrcsad)s nossos associdd03, nhados nesse triste episojjo pelo de-/ � fusão. ��

d ("
.

1
'

1 1 d I h pulado folgazão Si. P1acido ,Olympío,. (jf A ' h
.

b �
pondeu a banda o .,oltegio Nii itar executar;dJ o hymno � partJr (:: o. :.) UI1 o entrante. que abandonan:io o humor1smo, fOi L, te oje tom em não veio outro diluvio universal. �

nacional brasileiro cantado pelos cadetes argentinos s'ob as A.::Jjudi..::amo; a Y. s. cota solu- Cltitatívo, ôntem, com ser.1 gesto de � Não sei si ainda existem as ruinas d-e velha torre d� �:.�
acclamações de ;:lais ( e duas mil pessoas, que espera 'Iam o ção qu� visa minélrar a situação am�nro aos fracos e opprimidos. � Babel, mas pouco nos interessa a obra, a idéa é que im- �::,

desembarque dos Jovens brasileiros. dos que cOOpera'11 com o seu la- Fracos sim, porque os lideres tem � porta amalisar. �.�

A banda do "Siqueira Campos" executo:.!, em seguida, bôr llO'lesto e profícu) para o de- demJnstrado falta de cordenação de [ft1 Os homens no afan ingrato de concertar o mundo n:::r �.�
I

'

d
Sí1as baucadas e opprímidos, porque �. .

I
. P

O hymno nacional argentino. Estiveram a borclo o emba:xa - ,elWO '1,mento constante e seu 1h 'd �iI
suas propnas mãos reso verama salvação unieersal se e'quecel1'lo 'fi

B b·
,

1
era me or, que convenCi os com as ti h S S

d

dor do Brasil dr. José onibcfo d� Aildrad�, o sub- d:retor estd eleClinento commercia. consecutivas derrotas, passassem a.,.� qU,e li um. er u�remo que tudo guia e conduz e qUe só de tt.l

do ColIegio Militar tenente coronel Tonazzi, o diretor da A:�rad 'Ce:.1do de antemão, fir- lidei'anca a outros. � La pode VIr a onentação seoaura e firme que a hum:midade i:1

Escola Naval, os ajudantes de ordens dos ministros da 'TIo-me proletariamente.
'

� deve seguirna sua ingremé jornada. I�

Marinha e da Guerra, delegações officiaes das unidades (a) João F. de Campos '� Cada cabeça é um portento de idéas noAas e salva]:)- r}
e diversos membros da colon,a. O coronel Tonazzi em bel- TABELLA LEI D

.� ras, mas apezar disso, a dôr cruel que trucida a h'jmani.ci:<- �,�

10 improviso deLI as bôas vindas aos cadetes. Declarou '_�arçom de Hotel 108$000
E DE- � de continúa inquietante. t,;

que não podia o paiz visinho escolher uma embaixada mais « (' Café 200$000 FEZA AL- � E Max Nordau sustenta que «o mundo C!tua! é llm 'i

brilhante e accrescentou: "Estaes em vossa casa. Cada ar- «« Confeitaria 200$000 LEMA- � imenso hospital, cujos doentes enchem a atmosfera c�

gentino é um irmão". « «Restaurante 18()�ÜOO I � com sens gemidos lancinantes)} '�

Respondeu agradecendo lJ teneíltc- coronel Hdtor Bus- Piaticante de Café 120$�OO BER�[M, 21 (C) _. O sr. � O fenomeno da confusão da linguagem ''i3. to-r'.J!
l

\
tamante. Em seguida abraçaram 'se os cadetes brasileiros PfatiC<F�e de Hotel 180$,J00 A.d.olf Hitler, em seu dIscurso do � Babel é o dedo de Deus na grandiosirjade dê S�Cl pj _[ j

e argentinos e diriO'biram-se en autornovel ao quartel cl�) R h t
-

t t
' dI' d �� esmagando a sàb�rba hum:ma e di;ll) un n!,J'::: ln au- ,i�

(:;O life l-enc ia
�elC s ag, nao ra ara a eI e�, d h

"'�

primeiro Regim;nto de Infantaria, onde lhes foi offerecida
t

Defeza detalhadamente, mas anun- �
acia dos omens por ser uma empreitada temera�ia, ��

um almoço. e lã re . , � No espaço e no tem?o a historia repet.:::-se, hOJ'e os
H

No mercado de cam$ Declaraço-es
Go �ring e La- dl:r;a��:et:P��oR;�h. �rlet�;:� � homens procuraram não nas torres a salvação da hUlnani· �,:�

vai apresentada para approvarão e o � dade, mas em ideologias as mais antagonicas. r��
bio, OAntem, a ·�I·bra

� 1'7, T
.

d h'd d "j
» VARsnVIA, 20 (C) _ gabinete effectuará uma reunião d em-se a Impressão e que a umam a := é um ex�r- [':1

nlcançou a cotação Do rninistro Lava.I Por occasião dos funeraes do aproximadamente ás tres horas da � cito ca:lçad�, marchando. em terreno d�sconhecido, á pro- },;�
de 90�800 PARIS. 20 (G)-Por occ"'- m"'f �hal Pl'l'u,l k' t tarde e C t Off" I b1' 11� cura dum blvaquc tranqUl!o. Mas os generaes lambem i:15110- :�

� u. t L' ê..... : '-'� t, o, ,mlUls ro, a aze.a ,Icla pu .Ica- ;J ,�

'_ J I' 'h
'

II G d f d � ram o terreno que pisam e um olha para o 0"['0 "'o roi'!
5130 oa sua vo la aqUI, 0Je, o sr. a em,ão oermg e o lmmstro o ra n.a quartl" eIra a tar e o texto 1ti1

lA, '" mo a 1!f.I

L \ f '1' d f L I {d d � interrogar: t,l.1

ava ez a sc�gumte acomca c- e�.x:tenor rancez lva conl.eren- o Importante ecreto.
.

�
�'�

111M' h' f I B � -Para oude vamos? r;.�
c raação: i In a Viagem 'oi ex- ClaBm p�? espaço de qu�s� tres ERLlM, 21 (�)-O gabl�

fI
E

�

cellenk. A recepção que me foi horas, ventIlando uma sene d� nete approvou o projecto de leI �
a interrogação dolorosa se espraia, se estende l-orno í�1

d
.. d

' d d f I � gota de gordura no papel. ,r�
ada c.omo reJfrsentante da assumptos e mteresse mutuo. ::: e eza naciona. í E

��

França foi cord�al, em certas Abordad�s pelos jornalistas 50' BERL,IM, 21 (C)- C? chan- �
ntão aí começa a confusl0, todos querêm conduzir i�

occasiõ,;s, captivante. Cntío po- bre o conteudo da conversação, celer presidente Adolf, Hitler as- ��
o exercito e assim nessa babel tremenda a humanidade �.�

der dizer que (l situação intema 3\nbos os ministros negaram-se a signou um decreto fixando em um' materiaEsada vai rolando para o despenhad_;iro tnem.':diwe!. ��
�ional mdhorou como r;;:sultado falar, declarando apenas que con- anno o período do serviço militar �� rEI I S B I I.. li O T A ��
d

.

h _ 11
•

d d' b
. ,� �

e mm as conversaçoes. versaram anima a e cor Ia[mente. o ngatono. �"""'�"='''''''�''':i!l'''''''�''''''�
'1t

..,.... ""...."._L.....·*·' �:..���:!II;zx-*--:������r""�

Do presidente
lio

RIO, 22 (G) Embora o mer

cado de cambio permane-
.

cesse frouxo nos ultimas dias,
\)ntem, nos diversos bancos

festrangeiros a libra alcançou
a cotação de 90.;;800. No mCí

cada official, o Banco do Bra-
"

sil, operou ·se com a libra a

�8$236.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2A GAZETA?Florianopolis 22-5-1935

RIO, 20 (G) Commenta-se nas

rodas politicas daqui a rresença
de um director de conhecida em

presa na Commissão Parlamentar,
destinada a dar parecer sobre o

Codigo de Águas, sendo a refe
rida empresa uma das mais inte
ressadas no assumpto. Critica-se,
tambem, a tendencia que ha de
se transferir para os governos Es

I

taduaes a execução do referido co

do digo.
Aífirma-se, ainda, que essa ten

dencia esconde disfarçados inte
IMPERIAL, - O inimigo de resses, pelo pretesto de uatono

Lii;ht e O primeiro engano, às mia dos Estados.
7,30 horas.

Hrradiação
�ila Almema�

nha

A estação allemã DJA, onda
31 ,38ms. irradiará amanhã o pro
gramma abaixo, para a America
do Sul.

A' s 23,1 5 correspondc às

7,15 hs. no Rio de Janeiro e

3, 1 5 às 1 1 ,
1 5 hs.

23.05 AnTluncio DjA (alIemão,
portuguez) Canção popular al-
lemã. I

23.10 Hora [eminina: Cantigas
e Versos de Lolte cr;heile

23.35 Noticias sobre a economia
allemã.

23.40 O disco do dia.
23.4 5 Ultimas noticias (em al

lemão).
23.55 A1aximo Pavese: :l{ovi

dades da .J111emanha.
00.15 Concerto da NS Grclies

ira symphonica de Munich. Di
.recção: Franz Adam.

1 .1 5 Ultlmas noticias (em portu-
Ç!UeZ ).

1.3'0 Crescem os espargos. Re
latovio de Beelitz.

2. 1 5 Da vida publica: O estado
cuida da nossa saude. FalIa o

dr. Sütterlin.
2.30 5o<.us:ca recreativa.
3.0'} Leitura do priJgramma (al
L'f'., pcrt.}, 'Despedida DIA
(0.liCfl1ilO, portuguez}.

Cartazes
dia

ROYAL-Jantar ás Oito, às

7 e 8,30 horas,

ODEON--.;1 Chave, às 7,30
h(Jr",'.

I'� � '''l.. Vende-se uma
�h'i;v ff!!'>. D.'�lô � O .

\:i"':;� «i!� (!� Wl • VlOl a marca
'il .J. .�Ii"'i: .. " � .a.'Y ......

6 1�_':)Cl(.jl;e, va -

V�llj em perfeito e�lado por ....

1 :OOO��� Largo Gal. Osorio, 38
-----------�------------

O·.,�""'V ":;::'''''no do[,::Ji �/J .-._..J i
•

sr", l()íegarlo
r;, ft �� ,,� .... i .;�-:::" '1'� �J 'i! ...... oC. 'I_�_"" ft .".,...-

13Eí�LO HORiZONTE, 20
(G)-I\a:�es',ào de hoje da
l�onsf:u',te Estadual o sr.

UvidlU de Andrade, llder do
P. R. M. accuosu o governo
do sr. Olegario Maciel de
ter desviado 30.000 contos
dos cofres do Estauo.

INovo reque
rimento

de fdllei,cia
do Lioya

RIO, 20 (G)-Um outró
credo de Lloyd Brasileiro,
acaba de requerer a fÇlllencia
da velha empreza nacional.

. O sr. Pedro Menezes, for
necedor de rnad,_:r --'s do LIo

yd, ingressou, sabbado, no

fôro, por intermedio de seu

advogado, sr. Raul Machado,
com um requerimento pedin
do a falIencia do LIoyn.

Limousine

PREC'lSANDO
de automovel

chame a elegante, lu
xuosa e confortavel li

mousine n. 192, pelu tele

phune n. e.ala

I nconstitucio
nalidade r lisonianha ln

��Mfm:::!!ll

A Arvore da mo
Da D. N c

pto, que nos veio as mãos.

Por onde andarão os defensores marxistas dos operariosê
-0-

POR ANGELO GUICO
(Copvright da LIVRARIA DO GLOBO, Porto Alegre) «Nós não ensinamos ao operana a doutrina da covardia,

da disillusão, do odio, dJ. renuncia como o communismo ou a anarchia;
nem a doutrina da subrnicsão, do ostracismo inevitavel, da conter
mação com as imposições dos politicas, como a Liberal-Democracia.»

n
u u

A educaçã!9 na F�ussia
Is.ovieticà

RIO, 20 (G)-Tel{grammas
de São Paulo annunciararn, sabba
do, que o sr. Sampaio Doria, a

pedido dos cafeicultores. apresen
tará longo perecer sobre a m

constitucionalidade do D. N. C.
Falando a respeito do assurnpto,
o sr Armando Vidal disse que
o parecer data de algum tempo,
e não será apresentado agora.

E acrescentou:
- «o caso do D. N. C. está

afecto aos srs. Getulio Vargas e

Vicente Ráo, os quais lhes da
rão, ,opportunamente, solução».

Exclusividade de A GAZE TÁ para o estado de Santa
Catharina

)Ha qualquer cousa de maior e de perduravel que a alma
precisa conquistar na luta e no soffrimento, e é indispensavel que na

hora que a adversidade vem visita-Ia ella se encontre disposta para a

receber sorrindo, pOIS que é nas horas que chamamos más que,
muitas, vezes se prepara o gerrnin-r de forças novas. Conlirmando um telegramrm ha tempos publicado pelo O

Nem sempre �s dias mais beIlos, aquelle� em que mais s.e I Estado� ,L�m?s em J;lC lU�� Lyon, di Russia so�ie�ique, o seguin
revela a nossa verdadeira granden e dos quaes tiramos um provel- te: lnsuliciencia e ma conservação elas escolas; rmsena dos professo
to permanente, são os de victoria. Pois qu� ha duas victorias: aquel- res pouco numerosos, cujo saber é tão exiguo, na maioria dos casos,
Ias que podemos alcançar mesmo quando o coração sangra e sobre quanto o seu salario de fome, eis o duplo caruncho que róe a base
nós se abate a desventura e aquellas que deante dos supremos ob- _do edificio escolar, segundo as reclamações que, todos os annos, os

jectivos da vida representam tremendas derrotas. d,�!egado5 camponezes fazem da tribuna das assembléas sovieticas.
A alma que comprehende a technica sutil com que atravez "

li
"

dos acontecimentos--os que parece n maus e os que parecem bons- Os dicigmtes cornmunistas avegovaJO odio e desprezo pela
realiza a Vida o seu maravilhoso trabalho de fada, não se perturba. civilização capitalista; no entanto procuram transplantar para a Rm

E' nas horas de maiores difficuldad�s, em ,que as sombras Sla, co.n sofreg;ádão, apresadamente, a civilização capitalista, norte
se estendem sobre o caminho e 05 desenganos e as injustiças fer:�m, arnericana l
em que se faz mais rude a lula exterior, que a alma ccordada --Aínericanizemos a Russiav -- é a palavra de ordem
encontra a sua grande serenidade e tem mais plena consciencia do de Sta!ine.
que delIa se quer. ElIa se acha prompta para reconhecer o momento

maravilhoso em que se deve realiz ir, em silencio, o mi1aor..: da

transmutação da dôr em sabedoria e doçura. Nesses momentos ella
sabe das larças prodigiosas que possue, dia não Ignora a sun gran
deza humilde.

Quando a arvore cresce na montanha, é nas horas das tor

mentas que elia fica sabendo da força das suas raizes. E quando
o gramso a castiga e lhe despedaça os ramos e lhe arranca as

folhas, ella dente a alegria de resistir e ter fortes as suas raizes.

Sabe que os vendavaes a maltratam para que aprenda a firmar-se
mais na montanha.

Olho para o trabalho da Vida, na sua luta incessante para
noe trazer da profundidade os seus thesouros, para os accumular
deante dos nossos olhos indiferentes ou assombrados: olho, e por

que amo a Vil1a, ponho-me a sorrir. As tormentas vão passando,
descem as trevas, ha sombras no caminho e os pés e as mãos estão

sangrando. Mas eu sei que tambem na tempestade e dentro da
noite a Vida continúa a sua obra.

Amanhã eu accordarei: começarei de novo o meu trabalho,

a terei outras esperanças, outras surprezas, terei outras victorias e tal
vez outras derrotas. Eu serei como uma criança que de tudo se

surprehende, porque uma cousa não falha nunca: o meu esforço in

terior, o meu trabalho silencioso no sentido de comprehender mais

a belIeza que me cerca e o sorriso da Vida a me encantar em tudo,
o meu esforço de conquistar um Be'll que n�nhurn acontecimento.
nenhuma desventura, nenhum fracasse. exterior me pOJ':::l ã3 tirar,

Sabedoria é saber encontrar em cada fracasso exterior uma

victoria em si mesmo. Não é resignação; é a comprehensão da Vida,
a alegria de ter dado morada em nosso coração a uma Verdade

que se fez o nosso refugio nas horas de amargura e o n0350 cantlco

nas horas de bonança.
Sobre esta Verdade maior não pódem prevalec�r 05 caprI

chos do destinos. Quem a possue é como uma arvore que fincou
fundo as suas raIzes na montanha t!, quer nos momentos de calma
na, quer nos de tormenta, continúa a lançar seus ramos fortes para
as estreIlas, num anseio de mais vida, num desejo de se fazer maior

-

para abranjer mais' espaço e receber mais luz.
Por acto de ôntem dolGo- ., •

-------

n
u

11

verno do Estado, foi remo- Quem qUlzer s� trajar bem, SOCiedade Ca.. Só o Estado corporativo salvará o Brasil do cháos da
vido da Promotoria da Co- forços�mente,tera que usar as

th
8

E ..

Liberal-o''!mocracia e da oppressão do capitalismo do Estado com

marca de Palhoça para ade maravilhas do PA- arlnense X munista.
São Bento, o sr. dr. Norberto �� I �dO 2rua Fe-

positora des-é-E-j-Ia-s,-N-ic-a-no-r-Conte, Emi- ° melhor sortimento dede Miranda Ramos. hppe Schml t. n. I
�

Can armOS.
lio Mund, Irê S. Ulisséa, Del- artigos para homens só na

� fino Conte e Carlos Ricbrd. casa a CAPITAL.

,

Execução do
codlgo de
aguas

" 11
11

O Integralismo defende o operario da USUPl do Patrão e da
Escravid!io do Cornmunismo e quer elevai-o como força util à Pateia.

O Íntcgralismo dará ao operario o que eIle tem direito, le
vando-o ao governo da Nação atravez do seu syndicato e da sua

Corporação.
11

II II

"Os operanos que trabalham nas obr as do edificio dos Cor-
retos e Telegraphos vivem sob um dorninio de servidão só compara
vel ao da Russia. Mal podem accender um cigarro ou tomar um

gole d'agua.
São as machinas, os demos explorados, os anirnaes de car

ga de todos os tempos".
O trêcho acima extrahirnos de uma informação por eSCIl-

Nós não ne;p:ms a legitimidade do devedor pagar ao seu

credor, porque não insuflamos a doutrina do calote. O que nós que
re nos é cancellar estas inlamias que nos humilham:

A ELxtric Bond & Share, de Nova York, controla no

Brasil as Emprezas Brasileiras de Electricid,tdc, tendo no seu con

tracto uma clausula denominada de Supervision [ees, peja qual ella
�

arrecada lima media de oitenta mil dolIares mensaes.

E' uma taxa que deve desapparecer automaticam�nte.
quando param as construcções.

Ha muito tempo essas construcções estão paradas e os

brasileiros cOiltinuam a morrer em oitenta mil dolJares mensaes a 'que
não são obrigados' i�to é 960.000 por anno!

E' um caso semelhante a de Pori of Pará que, durante
10'16os annos recebeu uma taxa OUIO que lhe não era maiS di vida.

L\ sucurÍ capitalista é a m�sma de sempre, desde o fa-noso
emprestimo da independencia.

Porgue os communistas e os seus alliadÇ>5 não a combatem?
Porque eIles não explicam a significação do vo,:ablllo

«imperialismo» tão usado e abusado em seus boletins, ]ornaes e �
manifestos ?'

Confirmada
sentença

A Côrte de AppelIação, na

sua sessão de hoje, resolveu con

firmar a sentença do juiz de direi
to da 1 a. vara, da comarca da

capital, que condemnou a Prefei
tura de Florianopolis a pagar à
viuva e filhos de Hercilio Fernan
der, operario daquella edilidade,
a índemnízação de accidente de
trabalho.

Remoção

- Empossada a nova directoria,
Realizou-se domingo illtimo, o Sr. Presidente, �

declarou qUe Din iie iro
conforme fôra anmciado, a pn- se ia proceder a eleição para

dmelTa A�sembléa Ordinaria da os menbros da commissão de I que ima o
Sociedade Catharinense Exposito- estatutos. Fiita a eleição, resul- -

ra de Canarios. tou a escolha dos srs. Guilher-I RIO, 22 (G)-No forno
Presente grande numero de so- me Buck, Lauro da Silva San- crematorio do ministerio da

cioó, assumiu a pre;;idencia o sr. tos, Paulo de Albuluergue Lu- Fazenda foram ontem incine

Mendon�a Maes, precide�te ad-I cena e Acy de Freitas. rados, 'por ordem do 'titular
hoe, servmdo como secretano o sr. Deliberou tambem a Assem- respectiVO, sr. Artur de Sou-
Americo Brasil. bléa, que o�pralO para a commis- za Costa, três mil contos de
O Sr. Presidente espoz aos são apresentar os seus trabalhos, réis.

srns. SOCIOS presentes os motivos fosse de 20 dias, A maior pa.rte dessa im-
I dáqueIla reunião, (�u(', prendia-se Por maiorie de votos, foi de- por tancia foi remettida pelas
a eleição da Directoria, commls- signado o dia 30 de Junho pro- aelegacias Fiscais dos Es
são dos Estatutos e deliberação ximo, em lugar e hora que oppor- tados.
sobre aproxima exposlçãu de tunamente será dada a públicida- --A----------------ríigos para homens po-cananos reproductores. o:, ficando assentad,J, que, so d d' 'dem ser a qUIrl os, por prePostas a votação a directoria, poderão conconer á exposição, ÇOS excepcionaes no ParaIfoi vesificado o seguinte resul- do passaros devida;ilente registra- 10 á rua Felippe Schmidttado; Presidente, A Rogeiro M. dos na sociedade.

n' 21.
A.rraes; Vice-Preside/e, Dr. Cid Esgotados 03 assumptos a que
Rocha Amaral; lo SecretaTio se prendia a reumão, foi por ganda d� Sociedade.
Americo Brasil; 20 Secretario, todos os socios presentes acceita Não havendo m:lIS quem pe
Lamo da Silva Santos; CChesou· él. proposta apresentada, pelo Sr. disse a palavra, o Sr. Presi
reiro, Guilherme Buck e 'Procu' Presidente, para que fosse con- dente dfOU como en:erradio os

radar, Acy de Freitas. signado em acta, votos de agra- trabalhos, convo-.:ando os sms.

Para a Commissão de Syndi- decimento, a imprensa e commer- SOCIOS para assegunda Assembléa I

cancia, foram eleitos os segum- CIO desta Capital, pelo auxilio \ Ordinaria, que realisará no pro
tes SOCI0S Theodoro Comeli, Jo- que vêm prestando na propa- ximo dia 16 de Junho,

"Expresso Nordeste"
Porto Alegre

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

SERVIÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEIROS E

BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER

VIÇOS DE CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-

BUS E CAMINHÕES
PASSAGEIROS, CARGA.S, ENCOMENDAS E VALORES

Sarvlço Parfaito-Garantla Absoluta

Ponto Central: RUA ANDRADE NEVES, 159

(Antiga Rua Nova)
Localidades já servidas regularmente pelos n�vos e conforta

veis Omnibus numero um e JOIS:

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

\'
,

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

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

e Domingos
AUTOMOVEIS E CAMINHÕES A QUALQUER HORA-Via

gens Expressas
Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR

« Tubarão LAPOLI & MARTINS«

\.::
I
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GAZETA

SE QUERES ANJlAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8·20C

@��qv��1V'"Â�������t����������E����I�(��I�VAVAV..6.V&��e
� �� C I k'" I

r-"

�
.

e iI�
� Matriz: F

- . .--

I -NOPOL.IS �
� F1I;'lllae",s e�l! Blun-êenau .Joinville Sao Francisco Laguna Lages �
�� I I I [\./iostrlJario permanente em Cruzeiro do Sul ���

� Secçao de Secçao de Secçao de �FAZENDAS: �1Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �J

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madeira '; �ÍJ Lonas e Irnpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para oflicinas [mechanicas �i� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �_

� Roupas feitas e janelías, tinta Machinarios em geral para a
<

lavoura.Tarados, ��Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r�Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores .,:_de esplosão, Motores l��

�1 Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos ��
�

.

� Sabonetes e Perfumarias rQS Material em geral para transmissões: eixos, fi;;:l

��.� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �.:G.j Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ���

�
Toalhas e guarda-napos 11 rame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

��.��� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �k�
� Depos���\?u�o�os«�������ANN» ����cf��a�a�t�����:1 ee e��;�����:��S �na���:lti�I��t�ic�a��r��r�e ar GOODYER C�
� �
� Ernpreza Nacional de Navegêiçâo "HoepckeP-- .tapares "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
O��� ���:�Z���������$i�VâVÃ..�����
� rn p a n h i�I i a n ç a d a,_ " �_a h_��!1 r=-----=:--:"""

e....

.

Ui ,-..

=-L'�

"" funàaàa em 1870 "0 ii l:olJiteitaria Chiquinho � R A T I li*.�.'5E6UR05 TEF�RE5TRE5 E mARITlm05 I� � I �Incontestavelmente A Primeira no í Brasil II Especialidad�s elIl. caramellos, bonbons, empadas,
Está doente? Quer saber oque tem? �

Cepltal realisaào ""� 000'000$000

'II
conservas, vinhos finos etc. "

Rese.ruas mais àe 36:0_00;000$�0'J1.. fornece doces de to.das as qualidades para ca- Mande nome, edade e protissão, com enveloppe �
Receita �m 1933 17./62:703$�161: sarnentos bactisados e bailes selIado para resposta, á �.'.'Irnrncuels l 13.472:299$349! I . ," ,'.1.-'-I:'L .•

�.

�esponsabiliàaàe5 casurnlôca em 1933 2.369.938:432$8161 I �
�ES'-r to 11" /, IV'I' \ LA' CAf>TE

..

d
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE J ANEmO li

..

(Estas reapnnsnb ilíõoões referem-se sómente aos ramos ce � � k. 1 L \\_l Kl\J i f 1\ nu pnmelro an ar
- i,060 e T�AN�PORrE5, que são 05 DO!5 UHiC05 em

q(.el
� l' H 16 o n O O O F E R R A R I1 Companhia opera) I li ' s ._�- _ z:

._" � i.
,

�gentes, 5ub"Agentes e Regulaàores õe Auarios 12m toà.OS OS! 'I� RUA Ft.LwP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
,

::.staàos ao Brasil, no Urugua'i (Buccurscl) e nas pi'inripaeSl_ � n l fA TDATANO) T I h Q 1 194,..

praças extíangelrns

,
I� p, -, .., J • e ep one .

Agentes em florianopolis CAmpOS tOSO & liA. .��
Rua C. mafra n

'

35 (50 braào) Caixa postal 19
Telegr. ALLlANÇA Telt'ph.1.083· II!��'�.. �.��':'::�':::.�����������������

E,,,'p 'a "as ,m La�Y�::',�al�ai�h�ag'5 5Ub<A:"
em L'I- F i10meno & C ia

Sociedade Immobiliaria Catharirzense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,,: 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 Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. fJode brindar seus lilhos.
Llnàa Vista Panoramic:a.

Esplenaiàa praia ôz banhos.
Cptima ncscen+e

õ

e agua potcuel,
Tzr-renoe completamente planos.

End. Tel. FI LO�JI ENO

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. PNEU1\1ATICOS P I R E L L I S]A.

•

V e;;J as casas na rua Conselheiro

entae-SeMafra n. 126, 130: e 71a c

rua Felippe Schmidt 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.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postallZ9 Tel, auto ,1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

.

Phone. 1.212
E NADA MAI3!

!Modista I
RUA 28 DE SETEM- IIBRO N. 16

I
V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe cem os ris

cos. Almofadas, toalhas. pa:mC3
de parede e todo e qualquer trr.
balho d-sse ramo, estão à venda
na CASl\ "A INSTr;LLA
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia, poderá encorn

mendar riscos espcciacs para.
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaej; serão fornecidos a seu

inteiro conten:o.

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

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

segue-se uma grande quartdade de acido lactico e ba-
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais exi-

D E gnIte.
Paulo Schlerr'lper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. . ._

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

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. eipal do districto <�oão Pessôa», � com fundos
Telephone n. 1632 VENDE-SE:.,Café Gloria, Café Commercio, Café

_

Na- para o mar,.

�========================�==========,. tal, Café da Ilha e Hotel Metropo�_, T_R_A_T_A_R_N�E�S-T-A-R-E-D-A_C_Ç_Ã_O_. _

A
�A R T I G

-� C I A

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Herclllo L(Jz.
800 ào 6ranàe Quartel feaeral, em construcção,

600 õo 6rupo Eacolor 'José Boiteux.
Na 5éàe ào Distl'icto 10ão Pzaaórr.

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

Prestações mensaes desde 30S000
A Sorkcoàe se encarrega ao construcçõo õe Préàlos

o s lótas aàquir.àos, rn e õlo nte o pagamento àe uma entrnõu á
ui.stc e o reetu'te em pagamentos rn ensnee.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

PITAL
RA HOMENS

Rua Conselheira Mal,r. (es,quina Trajano)

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

rvpagra;lhia, Estereotypl
Encaaernação, Pautação, Tra
balhas em Alto Releuo etc.

Rua Trajano n. 1 I.
INSTALLADORA DE
FLORIANO POLIS

9

-

NÇAO
Pelleteria
Argentil"a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

E,
,

Yaurt daGranja
Zina

c
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Da Secretaria da A. N. L.IDirectorio Municipal, ou, no caso

pedem-nos a públicação do se- especial de se tratar de associa- BORDO DO ENCOURA

guinte: � ções de caracter estadoal ou na- ÇADO "S. PAULO", 20 (G)
Instrucções para a organisação cional, na séde dos respectivos -O navio de guerra que con-

de Nucleos da A. N. L. Directorio3 Estadoalou Nrciona]. duz O sr. Getulio Vargas e

1'--Todo o g.rupo de 10 ou 60 O O' " M'
sua comitiva entrou hoje em

- S lreCtOríOS um- d R'
.

.

mais adherentes da A, N, L., cipaes terão o cuidado de não e-.
aguas O I� Grande

.,
doSul.

t- d id id d d'
. .

bri - izid
' , Antes o presidente da Repu-liga os por I enu a e ,�mte� xigirem o ngaçocs ngl as e ivana- bl"

,,-
,

idenci
,

I' A'
Ica e o ministro da Exte-

resses, guer seJ3m resi enciaes, veis aos nuc eos, "Sim, somen-rc- r '

quer prolissionaes, associativos, te serão exigido livros de actas rtlor Vlslt,aram demoradarnen-

I
' ,

' e o navIO t d ssistid
esco ares, etc., poderão arregi- de inscnpção, de presença e Cai- :,' en, O a�sls I O a

mentar-se em nucleos da A. N. L,', deterrni d
)'

d
exercicios de tiro. Todos fi-

xa, em etermma os casos e ca- 't'
2'-Assim, o nucleo deve ser pacidade do núcleo. car�m O irnarnente irnpressio-

constituido por adherentes da A, 7 A.'
'

t d N naaos, havendo o sr. Getu-
- ',pres! en e o U' r V I'N. L., moradores de um mesmo cleo incumbe especialmente a li- I� arg�s e ogla?o, o ,asseio

districto urbano ou rural, (nucleos ";\ação com o respectivo Dácto- f, se[-va_ O e, a ?ISclplt_!1a da

districtaes) ou por pcssôas de rio c presidência das assernbléas npu açao., A noite de ontem,
f' icão l d I

foram ouvidos a bordo dois
uma mesma pro issão, repartição o nuc co, as quaes se devem re- , ,

1

quartel. navio, fabrica, empreza unir no minirno mensalmente. magl11fl,cos c?l1cer,tos,latravés
ou escriptorio cornmercial, (nu 80 A t

.

d
do radio, e irradiados esp"-

- o secre ano o nu- 'I t d R'
-

cleos proiissionaes], de ema rnes- cleo, auxiliado pelos delezados de
cla men e

_

o 10.

ma associação de classe, despor- propaganda (di:;tribui"ão
'"

de lite- Am,an�a, deveremos anoi-

t' I'
, 1 I b r: f 11

\ ":""> tecer a vista de Buenos Aires
rva, re igiosa, cultura ou enen- fatura, o netos, impressos e trans- d

'

cente (nucleos associativos) de missão de explicações doutrina- de �2entraremos pela manhã

uma mesma academia, escola ou rias Oll instrucção aos mem-
e ,escoltados por 27

coIlegio (nucleos escolares), de bras do núcleo], e de organiza-
aviões brasileiros e outros

uma mesma fazenda ou explora- ção, (inscripçõas de novos adhe-
tantos argentinos.

ção rural (nucleos ruraes}: rentes, organização de sub-nu-
Ao entrar em aguas rio-

3' O I d 1 d grandenses, o almirante Raul
- s nuc eos po em ter, creo, no CâSO e se tratar de nu-

F hi d - d em caso' es I d 1 I
Ta vares telegrafou ao gover-

oram arc rva os em sessao e. �,peClaes, o caracter c eo e caracter estadoa ou nacio-

13-4-935, os estatutos, uma acta estadual ou nacional quando com- nal, cuidados com a séde, pre-
nador do Rio Grande do Sul

I d h d d felicitando-o.'
e uma ista nominativa os socios pre. en en o associações de ca- paro material de reuniões, conle-
da Soco Coop. de Compras e raeter estadual ou nacional, como rencias e assernbléas do núcleo}. Lo�o, recebeu resposta,
Venda da pequena lavoura-v'Fu- é o caso das emprezas de trans- compete esoecialmemte a aeita- agraaecendo a communicação
turo'' em Bom Retiro, município porte. Nesse caso accrescentarão ção dos pri;cipios por gue s;ba- e fazendo votos de bôa via-

de Cruuir0 neste Estado. a denominação Estadual ou Na- t A N L d gem,
e a . . '. a annotação as

No, do aret, 316 �iodnal ao rfefspectivo nome e para aspiraçõ�s e reivindicações popu
Co 'JS os e eitos entender-se-ão lares dos seus m'!mbros e fazer o

Data, 20-4-23)'
'

uecta e respectivamente, com os resp,xtivo relatorio, verb II ou es-

Director:os Estaduaes ou Nacio- cripto (actas) das aôsemhléa do
1al da A. N. L. nucleo,
4'-Reunidos os adherentes 9) -- Ao thus mreiro compete

nessas condições em uma assem- o recebimt:'nto das mensalida�:fes,
bléa ordinaria, elegerão um se- auxilios ou collectas dos memblos
cretariad·) de 3 a 5 membros, a do uncleo: o pagamento ao the
saber: 1 presidente, 1 secietario saureiro do re�pectivo Directorio
e 1 th�soureiro, e, se;1d0 con- da quota fixa ou da procentagem
veniente, accrescido de 2 deleaa- sO�Jre a recpÍta do nucleo, confor- festo-programma da A. N, L. das
dos para a propaganda e orga�i- me e combinado no registro do resoluções dos sells congres�os na-

zação. Tratando-se de nucleos de n" �l�o N -�'e trab 11 th
'

t d
' ,

, •• '-'_, C_," a no o I esou- ClOnaes, es a oaes ou muruclpaês
as�ccbções de caracter nacional, feiro será fiscalizado pelos presi- e da3 aspirações e reivindicações
complelar-se-á o secretariado com d nte e secretario do nucleo. populares dos seus membrLs deve
m ,:mbros suplentes. 100. - Os nucleos, assim rão ser discutidos e estudados
5'-Eleito o secretariado, seu- constituidos, são a base da orga' amplar

>

e popularmente, com o

do possivel deverá o mesmo corrl- nl'za�a-o d'" A N L t d
.

"t d <l l'd
' 1 1

_ ):« ,,-\, • ,e o os os m llOr espm o ê fi SO I anee. ,e.

parecer incorporado á séde du prcb!emas conSi:qu�ntes do mam- em suas respectivas assemb·éa.

No. do aret. 318 ��G�e�.G,--------�'� e��GG�
Data 27-4-9351

4 D
I

Foi archivado, em sessão de <O J U H O I.'.27-4-935, uma copia da acta da ., �

Assembléa Geral Ordinaria reali- ., tO
zada no dia 2 de março deste � O
anno, da "S(A. Fabrica de Pa- • O
pelão Timbó", contendo o balem·, • C O L L I) S S A L S O D T E 10 O
ço geral, eleição do Conselho Fis- III

cal, e outros' assumptos de inte
resse a sociedade.

Se tehdes sido até hoje
infeliz e desprotegido da sor

te, vivendo sempre em dif
ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO je mesmo para a ,CAIXA $
5TOrf-< em 14-6 Entraaase �a���:5 POSTAL 49, NICTHEROY, • Exige apenas a contribuiça� de 1.·.•..:

Feijão (saccos) 50.556 12.298 12.759 Estado do Rio, enviando um � 1$000 para cada sorteio. •
Arroz ( ») 73.111 16.876 20.199 enveloppe sellado e subscrip- O •
Farinha( ») 25.324 11.179 11.356 to, para aresp0sta, que re- e Habilitai_,-,,,e.1 Inscre.vei.yOS' !.'.®.,Banha (caixas) 12.577 8.645 6.218 metteremos gratis O meio fa- e II til ii

-

li U�
i I n �

Milho (saccos) 6.120 cil e seguro de em 8 dias,.
•

�
Xarque (fardos 14.0QO conseguirdes o que desejar- G i

lf�����M�������M�. de�s�aoqueror.. �o••�••,------------------�••••�

Commercio, índustrta Junta CC?m
mercial do

Estado'
e Agricultura Mês de Abril

ARCHIVAMENTOS

No. do aret. 3n
Data 6-4-935

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

1$200
1$000
3$000

Pre�(fS eorrentes na praça de

F'lorié'mopolis
FARINHA DE TRIGO

Cruzeilo 44 kilos, 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Índiana 30$000

Foi archivado, em sessão de
4$000 6-4-935, um exemplar da Ím-
30$000 prensa Official, contendo a acta

3$000 da sexta Assembléa Geral Ordi-
5$000 naria da nCasa Moellrnann" SIA
6$000 desta praça, em a qual trata de
5$000 approvar o relatorio da gerencia
3$000 e o parecer do Conselho Fiscal e

1 0$000 eleição da nova directoria.

ASSUCAR
68$000
66$000
55$000
62$000
48$000

Extra
Dlamante
('I, , "d
Moido
'fereêua

5ücco de 60 kilos
�::;,\rco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Enopados 2 kilos

MADEIRA DE LEI - PRI- No. do oret. 3/4

MEIRA QUALIDADE Data 13-3-935
12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia F' h' d10$500 38$000

01 arc iva a, em sessão de

11 $500 T b I 'I 3 31 d 54$000 13-4-935, uma copia da acta da
a oas ei arg. x z. A bl' G I O di

,

d22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000
ssem ea era r mana a

F" d 'h 16d1-QOO Empreza Força e Luz, Santa Ca-
orro e pm o 1/' I' I' d 23 d
"f b d l'd d 2 23 d

t ianna, rea iza a em e mur-
a oas e qua I a e x z.

d 1935 d Bl
18$000 ço e ',e umenau, �on-

1 x5 a dz. 6$000
tendo relaton� balanço, eleição
do Conselho FIscal, etc.

,SAL DE CABO FRIO

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 13$000
Sacco de 45 kilos 1 1 $000
Moido de 45 kilos 12$000

Sarrafos

orvrnsos

MercadO do Rio
FElJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 18$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$00D

MERCADO ESTAVEL

No. do aret. 315
Data 13-4-935

SABAO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$ 1 00
Caixas grandes 5$100

Arroz sacco 44$000
KG ozenc caixa 45$000
C,zoLna caixa 55$000
Vi;", de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebola:; caixa

<
35$000 (Por sacco de 50 k.ilos)

V6b stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa Sêm pó 11 $500
((lCO sacco 50$000 MERCADO S3LATAE Foram registrados, em sessãe

Farello saeco 6$500 de 20-4-935. os estatutos, li ta,
Farellinho sacco 8$500 ARROZ dos subscriptores e actas do Bar.-
I D.llr:i.a de nnlho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) co de Credito Popular e i\grico-

24$000 Agulha Especial 45$000 Ia de Hámonia, Soe. Coop-Sys-
Véb, d� cêr� kil? ?$500 Agulha Bom 40$000 tema Luzzatti, com séde na po-

C:_rumpos p. c:ra kllo I $�OO ]aponez Especíal 42$000 voação de Hamonia, do municip;o
C ilnento Maua sacco 1 3$JOO J B 38$000 e comarca de Dalbergia.
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Ê,pone� �d "8$000
Arame faroado n. 12 rôlo 28$500

lca om a Lo.

l No. do aret. 317
•

1 "1 39�000' MERCADO FROUXO D 20 4 93r:.Aram..:: farpado n. 3 ro o :t>

J.
ata - - J

BANH;A , Foram registrado, em sessão df

(Por caixas de 60 kilos) l' 20-4-935, a acta e demais do·
Em latas de 20 kilos 155$000 cumentos da Caixa Agricola dt
Em latas de 5 kilos 158$000 Blumenau, SIA, realizado em 2
Em latas de 2 kilos 160$000 de fevereiro de 1935.

Vlf\HO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
'22$000
20$000

XJ.-::jll:Õ íl'xões arroba 27$000
Xaf(jl:e wrtidos arroba 25$000

Casfé em grão arroba
V",,,._,uUlilS S fios dr.
V'.mouras 3 íios dz.

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

No. do aret. 3/9
Data 27-4-935

Mantas Gordas 1 $900
Patos e Manta 1 $600
Sortida regular 1 $500

MERCADO FIRME

ft�UC:ii3� do rlcrial1f:pclls
Feijão preto sacco 1 7$000
Feijão branco sacco 15$000
Feijão vermelho sacco 1 5 $000
Milho sacco 10$500 .

Batata sacco 1 0$000 .

Amendoim sacco I 0$000
Arroz em casca sacco 9$000
Farinha Barreiros sacco 1 0$000
Farinha commum sacco 8$000
Farinha de milho sacco 1 2$000
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozeg kilo 8$000

DIVEROSS
(por kilo)

6$000
1$500
1$700
1$600

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

Foi archivada em sessão de
CAMBIO 27-4-935, uma lIsta numinativa

90 d(v á vista dos soeios da Caixa Rural Uniâo
58$563 58:��� Popular de Bella Vista. t.

4$790 Prefiram sempre o inegua- �X�
1$023 laveI SABÃO 'O

11���� IND IOde Curityba.
1$620 t\llysterio
3$880
2$780
3$455
6$200
8$060

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
2$500
1$800

,
.

..

Iliança Aviagem ao

Prata
Do presldente Getu

lio Vargas

acionai
libertadora

MONTEVIDE'U, 20 (G)
A esquadriiha de aviões do
Exercito brasileiro chegou ao

aerodromo militar da Escola
Nacional de Aviação hoje ás
11,25 horas, recebida por
grande maSSà popular e pelas
autoridades.

NA

"CRE ITO TU REDIAL"

Prern: os Si11 mercadorias

!iii

lB 0007S
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDAIL I
A CREDI��, MUTUO PRE-

D IAL, destaca-se das maiS senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

-\

'�#
,
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A GAZETA

A Indica:

i ;

,i �

� I
,

I
I
,

I '

1\ I

11 I
"I
Dr. Cesar Sartori li i Fecr")an'C�nto deteI�las

II ' TEHÇl\S e QUINTAS-FEIRAS

CHnica cirurgica-opcraçües i! ;11 Sc����t�.rig iph���Pf:83 '!'I �I Na Agência ás 19 horas

I ! � No Correio ás 20 horas

I
' I

Das 3 horas em diante dia� I ·1
...�._-----= li . f<egistrados ás 19,30 horas

riamemente á R. Arcypr�ste II ',..
'

. = -. t: i PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBf\,

Paiva n: 1 �- phone 1.618 !I· I' SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.
,

.

D FI' !d -li..l--��

I'"
f. UIVIO A UCCI ': A"

-

R E· 'OV?S lu i Advogado
i gencia no

Residencla:- . zsu L
. ;. I I' Ed iri "� io La Porta Hatei

nior,179-phoue, 1.28) , li
_

i

-=� I :1 Rua João Pinto, rr

181!
� • 31"_"'_

�:r-::ni��tini liDas 10 ;��;��as 14 áS!-�� de assuear
• � ii�

--

����!:�ilt��.������Jír.��
�, �,,� U' r-: C1' � ",�g A) �':
A "l, ,i '1'i t b��� 'v. ...:tMédicos

. r •

=�@=J

João Selva==

C � - ar
J\ "j I ��

e�. /",\:";'11.••

Ex�assistcnte do

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- 'Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A ta D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente c criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos (';,

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias p:,�
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ,t.

duraveis. t:�

�
.. ---

Medicina Interna
_- SYÇ5"jiUtl III

Vias Urinaric.s \
Consultorio é Residencia

\'Rua Tra)&iíO, 21

Consultas ás 17 horas I
".. ...

Tclepi1(miIJ 1.559 �:
,;

Advogado

! Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548 \
===

.. , __
......�_ ....-=-_

.. ij

--�'_=====�--

-----

A GAZETA

A Agencia rVloderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é autcrizada e fis
calizada pelo Governo Federal f;i

possue a carta patente n, 112

Dr. Mig�e\
Soab8ld

'1'
• 'ao

CHnica Geral·· v ias nrmaTi.;,

Hemorrhoidas: - T ratómento

sem operação e sem dôr

Resid.:' Praça Pereira � Ol�
veira, 14-Teleph. 135

Consult.:--R João Pinto, 13

Teleph. 1595 .

Consultas:
das 1 5 ás 81 hora s

RUA DEODORO 33

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

assignaturas ou annunciarem na

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

I·
.

,,«

'iii7?7EWDí « u,�:!.:�����"'",,"Z:'WW<o�'f.II'iI,-:tf

�-------In.
Cia�

,

de (Curitiba) fabricad!.co� :
bom, é ecanamiCD e rendôsD

- ::::'

E V E R A Q UE É SUPERIOR

ao ql�e

T_

H.
CASA MATRIZ:

.JOIi'lVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

FILIAES:
IVlafra - (;ai""�oitlhas

(SANTA CATI-IARINA)
�io Negro -_ S. I'/latheL.1�3

(PARANA)
Her·va

.

Matte
EM GRANDE ESCALA

EX
é 1181\1

E i
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I_QUARTA-FEIRA
A!--JNIVER5AR!05

Sra. Celso Fansio

F<.steja hoje o seu lanniversario
na:dicio a exma, sra. d. Vina
Vif�ira Fausto de Souza, dignis
s.ma consorte do nosso distincto
conterraneo sr. deputado Celso
Fausto de Souza.
A virtuosa enniversariante pe"

los s �U3 elevados dotes de coração
e espiruo selá muito homenageada
no dia de hoje.
fi Gazeta apresenta-lhe

pe t )50S cumprimentos.

Festeja hoje o seu annversa

rio int11icio a exrna. sra. d. Laura
[0:-0 da Silva, esposa do sr. Ma
noel P,�d o da Silva, I' esriptu
lório d:1 AILindega desta Capital.

Anniversaria se IEj � a gentil
se h .r.nba Hden1 M3ria, filha
do rr. major Cantidro Regis,
c'lmrrn::dante interino da Força
Ptib:ic:L

faz annos hoje a galante me

n;�\J ['leu: a, dilecta filhinha do
sr. í;; é Gil. contador do Bancr
I "'1 1

' .

'IICiO 1)1 asu em omvi e.

nl:::c::m ('-liH-105 HOJE:

fi e ma, sra, d. Dolores Dal
CC-�-I'_:!C, t'''posa do sr. Eugenio
J�a' Gra'l.::]e, íU'iccionario da Di-
t ctoria do: Hvgiene do Estado,
/-\ 51 \, Rtô Carolina Moreira;
o sr, Jt_;,é Cassro Fonseca;
ii "",:1 ,"';,Cl L:Jhta Hoffmann,

f �t :.);, í' _ -in E_ HoHmann;
• c , i'. ' :� C",,<r. filha

f-'; ")" A iredo Xavier de

; ,'i in J rdão Cand do ela Silva
:1' LIJ, nforç21do typo�.rapho da lm-

, �. OU;,' .. ·1 1 C' I d·J:_,.·._usa .ncra 00 LS.a o,

Fr· .tcjou, ôntern, o seu anni ..

versa. io natalicio a interessante
m nina Lydia Gor.çalves, filha
do sr. Pedro Gonçalves, íunc
cionario estadual.

rDt-150Rr10

Realiza-se, hoje, o enlace ma

trimonial da senhorinha Maria

Szpoganicz, filha do casal Apo
lonia - Estanislau Szpoganicz
com o sr, Carlos Porto, do co

mercio desta praça.
Servirão de paranymphos, no

acto civil, por parte da noiva, o

sr. Estanislau Ligocki e exma. sra.

e do noivo, o sr. Celso Perrone e

srta. Lydia Szpoganicz.
No ado religioso serão padri-

1 '

nhos, por parte oa noiva, o sr.

Esta=isleu S7PoC'aniez e a exma.

vva II, \1 Pnt0 e do nOIVO,
> •

o �r
..... i1' n e (,Xmil.

eSr o a

rI--If':':')f-'ín Ul·�5 ...

Está nesta cô.pitai o sr. Cas

panno Zorzzi, prefeito do mUnI-

--'C'
·H";..·io'<fI............_.·.,

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Chegou a Flúrianopolis, o sr.

dr. Augusto Cezar Veiga, ad
vogado em S. Bento.

I

CLUBS Jogos

Athletico 2

Figueirense I

Avahy 1
Tamandaré I O
Íris 2

(Ccmpílação de L. Nazaretn)

o

�

I

I
:lJ

:il

I
,

I 3 7 r 3 1
O 2 8 1 2
1 1 2 2 3
O O O O 4
4 O 2 13 5

_"

RE5TABELErlmEt-1TO

RIO, 20-(0) Pessoas li
gadas ao sr. João Neves di
zem que a acção da minoria
não será sómente combater o

governo, mas que o sr. João
Neves seria fa varavel a uma

politica mais ampla, não recu

sando a collaboração sincera
com o governo, para ind'car- Rumo ao Brasrt
lhe as soluções adequadas MADRID, 21 tC) - A
aos pr.ncipaes problemas na- Companhia Tran,radi0 annuncia
cionaes. IU'� o aviador hespanhol 19nacio
a sr. João Neves está es- Pombo partiu de Bathurst, na

tudando um vasto plano de Gambia Ingleza, a uma hora e

educação, que apresentará dezoito minutos, com destino a

breve á Câmara. I Natal.

Dizer com 20 palavras no maximo a effica-
cia do afamado AMARO OAMBAROTTA, o ap-.

peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue.
Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa

Postal n. 3605, São Paulo.
O l: dos classificados receberá uma caixa

com 12 litros sortidos, de productos «OAMBAROT
TA», u 2' receberá meia caixa e todos os concur-_
rentes receberão uma garrafinha reclame de AMA-
RO «OAMBAROTTA» .

'

Decreíto
es'tadlBal

Concurso Paraná
Catharina

DO

Santa

Festa do Di<1ll CombateJldo
Od

E
'" II

wlilno spir,l- Idéas subeversi ..
Com relação aos io Santo vas

engenheíros Terão inicio no dia 31' deste RIO, 21 (C)-
O sr. dr. Nerêu Ramos, mês, ás 19 horas as novenas, A delegacia Especial da

Governador d.. Estado as- Dom:ngo, dia 9 de ;un' o será Segurança de Politica e Social
signou o seguinte decreto rezada rClosa, ás 7 JO horas, com por sua secção de Ordem
considerando que olDecreto :=ommu!1hão Geral dos irmãos; ás Social, realizou á noite de
Federal n. 23_569, de 11 de I Ú horas, missa solernne, com ser- ontemuma-importanfe dihgen
Dezembro de 1933, que re- mão ao Evanylho. da, effectuando a prisão de
gulou o exercício das proíis- DIAS 10 E 12 DE JUNHO 20 partídarío. d communismo.
sões de engenheiro, de archi- Missa rezada, ás oito horas, e A dingencia levada a effei
tecto e de agrimensor, dispôz ladainha com benção, ás 18 ho- to pelos investigadores daque
terminantemente no seu ar- raso la secção, chefiados pelo te
tigo 5 que «só poderão ser Durante os tres dias, haverá nente Amer.co. rambe:n a
subrnettidos ao julgamento distribuição de pães, e à noite, ella pertencente, foi feita sirnul
das auctoridades cornpeten- leilão de prendas em frente ao tanearnente em duas casas,
tes e só terão valor jurídico edifício do Ásylo. uma dolargo de Bemfica e
os estudos, plantas, projectos, Para a kerrnesse em favor do outra da ladeira da Gloria
laudos e quaesquer outros Ásyio, que será realizada km ten- onde surpreenderam reunidos,
trabalhos de engenharia, ar- das apropriadas, como se tem Iei- aquelle numero de sectarios
chitetura e agrimensura, quer to nos annos anteriores, os fiés do extremismo.
públicos, quer particularesjde devem enviar objectos, Nas casas varejadas pela
que forer:-, auctores profi�sio-I Uma com�issão de illustres policia foi encontrada gran de
naes habilitados, de ac<..:Ord,o I'

senhoras, chshadas por d. Oda copia de revistas estrangeiras
com este decreto, e as obras de Oliveira Ferraz, exma. esposa e panfletos de propaganda
decorrentes dêsses trabalhos do sr. Armando Ferraz, festeiro subversiva.

)

tambem só poderão ser exe- do arago da predita instituição, O tenente Arnerica, inter-
cutados por proíissionaes ha- no corrente anno, iniciou.hoje, as ditando as casas citadas,
bilitados na conformidade I visitas ao commercio desta praça, arrecadou todo aquelle mate
delle»; considerando que es- pedindo prendas para a kermesse, rial, levando para a Policia
se decreto tem de ser obede- em favor do Àsylo de Orphãos, Cen ralos que lá se acha-
cido integralmente no Estado; que será realizada nos dias 9, vam reunidos.

'

DECRETA: 10 e II de junho vindouro.
Artigo unico-Os funccio

narios que estão exercendo
cargo de engenheiro, archi
tecto ou agrimensor, deverão
apresentar dentro de trinta di
as, contados desta data, em

requerimento dirigido ao 00-
vernad()r do Estado, as pro
vas completas de sua habili
tação, nos precisos termos
daquelle decreto e sob as san

ções nele determinadas.
'
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