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GeJculio Vargas foi coberto
pelo povo arg�ntino

o presidente
flOres

,-------------------,

BUENOS AYRES, 22 - A chegada do couraçado São IPaulo, e dos demais vasos de guei'ra l:md,j (., ,.la divi ,'ln q'"

traz a esta capital o presidente G".lülio Vana, e sua co ,I '"

tituiu um especraculo magnifico de beHezd é �L un: us. c ; .u,

As aguas do Rio da Prata, nas irnrnediações do cana] de
accesso ao Porto Novo, estavam coalhadas de yachts, lanchas a

gazolina e barcos dos c1ubs de regatas, que acompanhavam os va

sos de guerra brasileiros e argentinos, por entre repetidos apitos de
sereias e enthusiasticas acclamações c!e seus tripulantes e j->« sagei
ros,

Jt1»; VO�!: DO POVO Serri quaesquer ligações politicas.

Pcc)prietario e Director Responsavel .JAIRO CALL.A[)()
ANNO I I Florianopolis, Quinta-feira,23 de Maio de1935 I NUMERO 22d

A approxirnação do São Poulo, vagerosamente, do anca'

radouro que lhe foi destinado na darsena A, deu legar a novas

manifestações de enthusiasmo e vibração collectiva e a atracação do PO I i t i Ca & A R E F E I Tcouraçado brasileiro foi saudada por uma acclamação immensa q ue se pO I i t i COS =

ergueu aos ares por milhares de bôcas, repercutindo até o centro

.

E " _'__ 1_ .

l
.. ,

JMENda cidade, mesmo nos pontos mais afastados do porto e onde a

... _

multidão se agglomerava. FALLECI M ENTO
_, _

No cáes destinado ao desembarque achavam-se o presidente Falleceu ôntem a Colligação Re- A , , ,

Justo, todos os seus ministros, altas patentes do Exercito e da Ma- pablicana. O SH; corpo foí sepultado, ,

O sr. ,d�'. Ner:u Ram�s, Governador do Estado, num gesto qUI:; �mllto d\�l:}'rinha, jornalistas argentinos e brasileiros e convidados especiaes, cem

pquen.
o acompanhamento, no

I
fica a sua adrninistraccão, enti egou ao povo blumenauense a escolha do novo prereuo

O São Paulo e demais navios brasileiros e argentinos es- cemtteno dos «pesados". municipal dali. Assim o novo administrador de Blumenau, será um representante legi-
tavarn embandeirados em arco, com as respectivas guarnições forma- Paz a st.a alma. timo dos anseios e das aspirações daquella laboríosa gente,
das nas amuradas.

O dIniciou-se o desembarque, em meio a forrnidaveis acclarna- iNFELIZ A COITADINHA S'sena i- Prefiram sempre o ínegua- Querendo reparar, e engrélX:r �
d _

lavar automovc! v;)cure a <o._"A
ções da grande massa popular; e ao som dos hymnos nacionaes o Os po1:tlcrso;')losidon1stas temsi-'nho" para- laveI SAIa,AO GAGE AMERICANA» rua
Brasi] e da Argentina, do infelicissimes, nestes últimos cinco IN...... O d C

'

b F1 ..., I .e unty a, rancisco ,Tolentino 11' I'
O presidente Agustin J listo adeantou-se alguns passos ao annes. Por isso resolveram, para es- nae 11se·
d id G t I' V deooi d t II pautar o "!leso". organizar a ColH-

I encontro o preSI ente eu 10 ergas e, epOIS o pro oco ar aper-.
I �:Z'��T��:-,r;t:.......,... ",_....""r_w_..._-'''""",,,,,",,,,,,,,,,,,,-,,,,,",,,,,=, --�' ,

.!�
to de mão, os dois chefes de Estado se estreitaram em significativo gação Republicam,

CURITYBA, 22 (G) _ A ��..�""."".""'�"""._
...="'� .. \.!!."..,.",...- .,..,.".,."...""""'''''''''"''"'''''''''*_....'"'''''','-4,.'''''''''' ...........�, za ,-_.,

�':Foi pior a emenda do que o soneto.
abraço, seguindo-se as apresentações das respectivas comitivas, Si não vejamos: Constituição Estadual creou: AC IOA' �� J

O sr. Vedia y Mitre, Intendente Municipal, pronunciou um a) íícaram com o Z'.!. Ptolomeu, O Conselho Coordenarío, J _. �':l��::1_ �.1
magnifico discurso de bôas vinda" com phrases das mais calorosas 1)07 traz dos bastidores, e nada con-

composto de 'Seis membros, �1
- _..._- """"""'" i 1

para com o Brasil. e enaltecendo o alto significado da visita que a seguiram:
sem remuneração alguma, ti O Brasil vai passando bem, sim Senhor, muito obrigado'

"

;
Argentina recebia do primeiro mandatário da grande Repu'blJ'ca irmã. b) dl.í"élntz O movimento consti-

�'" O G t I' . ' B A f d - � l
- .e"

l' t J t O pOVO J'a' chrismou O Con- " sr. e u [O esta em uenos yres, azen o a CO',
'. jti1C10J.;US a, grance par e se pronun- ,

Formou-se, em seguida, o corte,o ollicial, que foi precedi- dou a 11-10 do governo e acabaram selho de" senadinho" e 011- � Iraternisação dos dois povos sul-americanos que Z ,babs r 1

do de autos e carruagem em que se achavam os vario, membros dr) na cadea: t f I it r prussianisado (juiz encrencar. Parece que no continente me- ,,1
i

comitiva presidencial, sendo o penultimo carro occupado pelas senho c) movimento pró catharínensísmo
em oram e elos os seus

I
ridiona] a guerra só será desencadeada pelo imperialismo do

.. J

ras Darcy Vargas e Bernal de Justo, O último carro, puxado por e Iancamento de candidaturas a-o:a- membros, con:ponente�, ,en�re.. petroleo, corno se dá agora com o Chaco. '

d das p�10 díctador, resultado: --- Go- os quaes dOIS opposicroms- I ;' �
tres magnificas parelhas de puros-sangues portenhos, era OCCllpa ()

vemó cathartnense nus que os con- M
. Mas vo temos ao nosso panorama, Lá no C)k:e, 110 ,;1/

pelos dois presidentes, vindo o sr. Getulio Vargas á direita e o traríou bastante; Can que são o� ��s, M
anns rH Palacio das Aguias, sub,;;titue o sr. Getulio, L'nd,., a�<,n 1

generai Justo á esquerda. d) a�o:J.da3 p�:o; gOYemos centl'il.I B��:[!O e a ao . enna

I�
aportunidade de realisar o seu doirado sonho o ll)bjL);�,;l') i �

O cortejo movimentou-se por entre acclamações enthmias- e estaittal. govema.dor gaúcho. dis-
O sr. Antonio Carlos. it'I

< d
" 1 ' t" s outros quatro são os �J..•ticas e ininterruptas, atravez das ruas centraes da cidade, até o lDnao a m'l.Wl'g (lÚS aepu a.dos. pro-

't Id 1 S d b Não sei porque sempre que me ocorre á mente il fif,:Fl li
palacio do sr. Celedonio Pereda. O carro pesidencial ficcu lite al- va.ram imperida p'J1ltlca, ficando il1 seguIn es: a ia ar en erg,.. de um politico de Minas, logo surge tambcm a id�a de r,!1

\ mente coberto de flores, que eram atiradas das sacad.1s por mirlha- op���:ã;;�n s6 cibt as infeHc1dades �����d�af1e�J�ad�im Mirá

I bonde; parece haver uma correlação entre o bonde e os JJ
d - 'f

"

A '- t-' t h -
I V i.a e, '" ml'nel'ros, el", .. compram Bou vendem o bon,�l,� conform,-. o� :',1,res e maos emmmas. s acclamaçoes eram ao ln ensas qua c e- filio '1:5. porque as me,wres san em "-. I . :: :: �

.

garam a abafar os accordes dos hymnos brasileilo e argentino que grande número. .., ventos ou as occasiões, �.�
eram executados pelas bandas dos diversos corpos que se esten- E ainda. para com�letar o "peso" se

I Agora mesmo estão em circulação pelas ruas da vida �.!1
diam, perHlados em continencia, por todo o percurso, f�i�lfi�t:���ad�ab��s�:;:�i' � n:,���;:o�: IOIPOstO de brasileira tres bondes: rffir-� O conjunto do cerimonial e das scenas de enthusiasmo �o- 0.0 blóco. Já é dem:ús só, batendo Um b)nde verde - o do integralismo, ��
pular constituiu um t�\do indescriptivel de harmonia e de beleza, sen- trez vezes e dizendo: larg2.to. largaro. Ex II€Iriação Um bonde vermelho - o do communismo, �
do impossivel fixar es\e ou aquelle detalhe do majestoso c"pectacu - largato. � Um bonde incolor - o da social dcmecracia g�re em �
lo em que as autoridades argentinas e todo o povo dê Bli'�nos Em decreto de ôntem o � 16 de Julho de 1934 deixou a liuha liberal para to:nar a �
Aires procuraram homenagear, com um brilhantismo insuperav(',

F� '3 rnO'S I
Governo do E�tado deliberou H linha social, mudando assim de taboleta, ��

o'lprimeiro mandataria da Rep�blica dos Estados U,l;,l); do lira" :.��� u gC)
_ que a madeira exportada I Mas a taboleta só não basta, o povo quer mais alguma ��

SI. de qualquer typo e qualida- d coisa. A Constituição de 16 de"! Julho é social, mas ha lc�
Onde as scenas de vibração popular se (ornaram mais em- C,hegoll hoje, vi�l aérea, da de para os paizes europeus, � muitos dos deputados que a subscreveram ainda. estão tt�

polgantes foi na calle FloTida, onde a l:arro Plesidencial e o dils Capl�al,da RepublIca, o nos-
passaria a pagar o imposto r convencidos pue ela é genuinamente,liberal. t,�

senhoras Vargas e Justo foram literalmente cob�rtos d,� flores ati-
i
so dlsÍJ,ncto contcrraneo, Sr. de exportação pela metade r Mas essa miopia é tambem uma questão de ambi � !� " (�

radas das sacadas.
.

Hugo Ramos. brilhante Jor- das taxas Constantes da � conforme se embarca á direita ou a esquerda do bonde. �
'nalista cal ioca,

t b II' "E os bondes estão l:orrendo, sobe!Il e descem passa- [ijBUENOS AYRES, 2�.) - CNG) AS5fím que � preôlldeFílte i s, s" que viajou no bydro
a e a em vIgor.

�� geiros. Uns desiludidos saltam dos bondes, mesmo em mo- @�Getulio Vargas desembarcou, em {orto ovo, oram so,tos pe a e- da D,an,"l'r foi recebido na � , .

d "d �.
Cl , � Vlmento, com pengo a propna VI a, mas que queem saI- f.l'

d�ração Cal�mbiphila �r�entina milhares de pombos, ostentando a'

I ponte de desembarque pelo 'ij var-se. c, e, lá deixam o veiculo na primeira esguina, FCUCO �Jcores argentmas e brasIleIras" sr. dr. Nereu Ramos, Gover-' Roupas para homens e � se impressionando da velocidade. ��Os pombos esvoaçaram sobre a cIdade durante largo tempo, I nadar do Es,tado e acrescido

'� H 'd
1.\.

.. a passageiros que se eixam impre%ionar pelo ec,! <}- �dissolvendo-se aos poucos o bando, à medida que proseguia pebs llU n2ro d� amigos e admira- criança só na CASA A � d d b d b d I
-

1

d 'I !' o os on es e em arcam nos cora os, c;elxancw o ind,lor ��
ruas centraes o cortejo presi enCla, d or,_' s, r.� Ih

�1j
--.

I'I� que está já ve o, sujo, escangalhado e mesmo muito surrado, ��PORTO ALEGRE, 22 (G) - Chegaram noticias a esta CAPITAL t .�

� pelas novidades que surgem.
' 't�.'capItal de que os dois hydros-aviões da Marinha, de que faltavam

r � O d d
�o

informarões, desceram numa lagôa proxima a Tramandahy, A Ca- ':�,
povo go)ta e novida es e as novidades quando �,

:r

R t'" :!I bôas seduzem. flf._

pitania do porto providenciou para que dt)is funccionarios sigam em epresen an·l.es ca- •

II rcí.l� N b
��

AB-r-ga OS .. ós tam em, gostamos do progresso, d.ls COiSélS :'(",';;'j, �1caminhão, levando combustivel para os apparclhos, thannenses do 7- FW.. � �lI
:' Mas tudo isso é natural, entretanto o que dIverte e .tt;1BUENOS- AYRES, 22 CC) - As priJmiras hOías da a""'O�II:::re�co de na se'de ,'I� f

'

Ih h
.iI

..... 6 _.�

I"�
'az nr são os esperta ões, os vivarac os que embarc:HI1 em �11noite, as ruas mais centraes da cidade vollaram a se encher de uma E .� - � �"

d I 1 b lh' d
nuc ;çao da A. I.' B. I:' todos os bondes; dgscem e sobem, examinam tudo muÍlo �)iil

enorme multidão; attrai a pe o excepciona ri antlsmo a extraor- �
�.

� atentamente com os olhos do estomago e depois vão, si não tí�dinaria illurr..inarão preparada pela Municipalidade por motivo dos �� h 'd d
.iI

:t Foram designados, em acto de :!j a comI as, dan o o fóra devagarinho. �festejos em honra do presidente Vargas, hoje do Governo do Estado, pa- RIO, 22 CG) grande numero H Esses veverachos, no fim de contas hão de tomar um �Essa illuminação assume, nos principaes pontos,. um aspecto I t..i.l1 b d d d
I:�

ra replesentar Santa Catharim.. no de traba hadores nortistas q11e se � on e erra o ou per er o bonde. Que felicidade para os �1verdadeiramente feerico, predominando as côres argentinas e brasilei- r.� .!l
7' Congresso de Educação a reu- destinam á lavcura paulista encon- I' bondes, e para os que neles estão embarcados, !�Ias.
nir- e, no dia 22 na Capital da tram-se abrigados na sédt: da Ac· h Pois é certo é ine\'itavel que um dos tres bondes chc- tffiNa praça Mayo, em frente ao Palacio do Governo, foi ins- A r.� d 1 h

�.
-\ Republica, os srs,: Luiz Sanche,. ção Integralista Brasileira. té � garà ao fim a in a, mas os outros dois descarrilbrão e ��tallado um glande escudo argentino, have,;do ainda outros doze pai- R�ze�ra' Tíir:Jade, dir.::ctor da 1ns- agora não receberam ordem de � se espatifarão completamente, �.�neis, illuminados. Dois enormes arcos de triumpho, fartamente iliurni- r. b

t �

d R V trucção Publica e Antonio A- embarque do governo, � Chegarà o onde verde) ij�
nados, eri1Uem-se nas entradas as ruas ivadavia e ictoria, haven- - r.' �'lI

\:) reão, inspector de ensillO, �tItI Chegará o bonde vermelho ? �do um outro na entrada da Avenida Mayo, Guirlandas e fe3tões, ��

li d d d
'

1 d I I P d 'd Chegarà o calhambeque incolôr? ��,.
com illuminação indirecta, foram co oca os nos massiços ajar ina os A pfélça Pe legrini, on e se ac 111 o pa acio ere a, resl en- Gol V ,

...

d
'

f'" I d 'd V 'd I' li'! eremos. . . .

r�í�;a praça. '2111 o rlC13 o prSl ente argas, apresenta cmco gran es arcos uml-
� �No meio da Avenida de Mayo foi erg'J;do um enorme ar- oosos, além de um enorm.:: e&cudo com as armas brasileiras, Aquel- �

c� luminoso, �m cuja, palie mtc'flor se ostentam liS esc!Jdos brasi-jle palacio está todo illuminado, em todas, as faces, paI poderosos �
.............,".....__,._��....

ti O T A

_ �leuo e argentmo. holophotes, que lhe dão um aspecto feenco. ���_...._,;�.�..._-���t:ç.t���&:�...rdg

__________________________________________________________________________________�

> '"r_' , 1
__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() QU-9 O Ir'l'tegralisrno C0rrl-
bate "

,

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

maior problema
tharinense Inte ralisrnoca- A luz do
---I�O�----

o porto natural e enorme de crilicios na solução deste nagno
S. Francisco do Sul, com sua problema e, assim, realizará o mai
rr.agcôtosa babia Babitonga, é in- ardo nosso Estado, podendo o il
discutivelmente o porto nO. 4 lustre politico catharinense, ter o

da Nação, o melhor do Sul do justo e patriotico prazer de con

Brasil e o PRIMEIRO do Esta- aos tar seus porvindouros, que so

do de Sta. Carharina. freu, luctou e venceu para o bem e

f_:'.', pOIS, fundamentado nesta felicidade do seu Estado- natal!
re. lidade, que ouso escrever es- Que aSSIm seja
te pequeno, mas sincero trabalho,
com o unico intuito de fazer um

appelo ao nosso Governador, o

(�;f.:GO e valoroso catharinense, Dr,
;'Lrêu Ramos, no sentido de re-

------------------------------------_

PORRACINE
-

GUIMARAES
o que o Integrdlisrno

r�alisará

�,)lvd' na sua ac1mi'ld;:üção, es
• , r'r" nde orobl - ,
l._ 5 ,_o �

1
' ema que nao e

só catha.inense, por ser nacional.
1--13 quasi >3 annos que, basei

ado em dados reaes e estatisti-

Célio Vieira.

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO, Porto Alegre) A Transformação completa da alma brasileira no sen-

tido do rigoroso cumpirn-nto dos nobres deveres para com Deus, �

para com a Patria e para com a Familia;
Um regime de inteira e rigorosa justiça social re

solvendo os problemas economicos em que se debate angustiosamente
a população, assegurando a todos os brasileiros trabalho, salario mi- .�
salario famiiiar, e instrucção gratuita primaria e secundaria.

" II
U

A semannl de A. I. B.

A "São Paulo," companhia
genuinamente brasileira, es- Arítgos para homens po
pe\ialisada em seguros de vi-I dem ser adquiridos, por pre
da, distinguinos com a offer- ços excepcionaes no Parai·
ta de urna elegante carteirí- 10 á rua Felippe Schmidt
nha para apontamentos e do n' 21.

excelleniteprospecto"Guiado Delegac;. do Consel ho Con ..

aLltornobllista, que traz uteis Festa acade- III
•

recomendações aos profissi-. sul t Ivo de
anais e amadores do volante. mica Trabalho LPela leitura de varias avul- - ages
sos, que nos foi entregue, Em reunião recente, os alum-
pudemos verificar nlais uma nos da nossa Faculdade, com

vez a rapidez com que a grande enthuslasmo e anima�
"São Paulo" cumpre Iseus ção, resolveram instituir a

compromissos, uma das ra- festa academica, que será rea

zões, me düvida doseu cres- lizada anflualmente no dia de
sente progresso, São João, e estabeleceram ma-
A' "São Paulo" os nossos is que já ,este anno ella deve

agradeCimentos. ser levada a effeito.

Exclusividade de A GAZE TA para o Estado de Santa
Catharina

----------�---------
Ponho-me a escrever no silencio enervante pessa noite que

esboça no ar a silhueta fria e e5qualida do inverno grestes a chegar.
Ha muitas estreIlas no céu negro. Muitas estrellas ... E, cá em baixo,[oinollle, 20 de .%<.aio aqui e ali, a claridade artificial da illurninação pública, retratando no

_____________d_e_'_9_3_5_. chão as figuras dos notivagos retardatarios.

IIrde1ft Quando e quando o écho matraqueado de passo", ora Íentos, Realisou-se ôntem, com grande concurrencia, a sessão Ipública
ora apressados, dá a esse quadro o syncronismo vago de um capricho d� 4as. feiras .

O MINISTRO DA GUERRA maluco de Strawinsky. Foram empossados 03 novos Chdes de Departamentos da
PROHIBE MANIFESTA "Escrevo sem idéa preco'lc;�idi. T,enho v?lltad;! d� escrever. S. P. O. P., tendo prestado o juramento novos companheiros.
ÇuES COLLECTIVAS DE E cor�o os dedos so�re o teclado ua machina, reglstl'':tn -:lo ren';am,�rl- "uI!

C05, escrevi um artigo, no qual APREÇO AOS SUPERlO-j.tos vaos que borboteiam na mente, anciosos por ltbertarern-se d;i A Cornmunhão do Pensamento Brasileiro
salientei não só o collossal movi- RES HIERARCHICO"'"

. clausura do meu cerebro. d
., J id J d doutri I'

, .

.::,
A

o

I d dO 'd' I
eve ser in ;pua:.n na um aue a sua outnna po itico-social, que tem

rnento cornmercia] marítimo, co- __ qUI, ao a o, o ra lO transrmtte, e multe> onge, um con-
por base os p[i(lClplOS tradicionaes e eternos Deus, Patria e

1:10 tambem mostrei o extraor- RIO, 23 (G)-O ministro cêrto de violino cheio de q�ei�urn," amargos e

o ?"e_,:,w: in;;'i' I
Famizi;.

dmario movimento financeiro, da Guerra, general João 00- como um s�udade .. E,. nos inter va!os, a voz roufenha ds um spea-
d.ntro do valormonetario daslmer- mes Ribeiro Filho, dirisiu ao

ker, "'umons�a soIl-d�san,t, e�saboa a credulidade hunam, 'qre- A Emancipação Economica e Financeira

�:�,:;" em transito por aquelle â�e�����B�� S�;�i���a�:i��� �:;f::a,i: t:r'_ut d�'���::'���lin�� ::��n�kn;:�: �:r �:::"� ad; como lactor indispensavel da sua verdadeira independencia
Existem tambem valiosos estu- "Cornmaudante da Ia. re-

no prodigioso de harmoon,Ia, pistons e tram,bores allucinados e um sa-

l d b! O Desapparecimento das Fronteiras Estaduaesdos feitos por di�no officiues, com- gião militar, tive apportuni- xopnone que parecer Imitar. o t�nor c�lmco e uma o�::ra ur esca.

potentes c' technicos, da Marinha, dade de prohibir as maniíes- Sobr� a me,sa o meu relógio ph:los oPohJ co, na SU:l mdd erença :ne- co.no base da unidade mciona];
>Jã,cional, d.:: onde mais se pode rações collectivasde subordi- chanica, vai marcando � tempo, inllevivel como u:n D,::u5 e,x-;nachma.

�
N .' •

'.' cJC;'lr
a verdade, inconteste, d- nados a superiores hierarchi _

Procuro-me a mim mesmo de�tro d�sse Eu c o.nplicando CO-I
A Construcção do Estado I ntegral Brasileiro

t! � o porto lrenscisquense é de cos
mo um problema astronormco, E vejO quao disperso m � encontro; f t h o it d t d d -, �

,

-. .

I d dR' l' f Ih b d ! I
or e, co eso e l.::spel a o no concer o as gran es naçoes.fJ.cto uào só uma necessidade ca- Azora !'nvestIOdo dss func aqUI, no tec a o a emmgton, aJ, na o. 3. ranca .:: pap.::, a- O I t 1" d

.

d I.

'_
b "

•

-

d'
.

dI' r. d' ". �, ,

!l egra lsmo e um gran e movimento e comp eta reno"
th:1.;;lêl1Se, como tamb�m brasI- çoes que maIS o permlttem lante, no mostrador o re 0310 ••• � n3- voz o rarJto, e na, luZe-,

I v
,- I, d o' ,

- d I'�

.' d .
' h d' " 'o' rlQ _,.'" e ,.1,;10 naCIO?a C e lI�o: osa rege�eraçao os nossos costumes po 1-

Lá. torrlO êssa resoluca-o extensl a rua, no ec o os pa,sos dos natl,n)ulos, na dali ,:h",� m�tl11,-::l da, � o . d d· 'd I A I B d>

-
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' ,ICOS e socla�s, organba o e Iflgl o pe a .. ., que p,eten e
Nt\o é l'usto que se negue ra- va a todo Exprcl'to estre Ias. m caaa caOl51 uma fIlIgrana dos meus pen:a:nentDs vãos tr

'

d P"LI �.

E
cuns UH uma gran e ama.

:; �o a;)s nossos conterraneos da Send,o vedado aos subor-
-- u. A. gramj� Patria Inteuralisis funda-se:r

1 d r,' I t dO d d Mas, de repente, a luz vermelha do arranha-ce'u fron, tf"j'ro d'",S- dL'l'Z,-<la e e Ilaply, que am- ma os reprovar as attitu es
- -

na renuncia os interesses pessoaes em benefIcio do bemL). m rj' 'o:�m m Ih d d 't b perta-me a attenção, Ali fixo o ollm, E, aquc"lIa luz, a'::?:f' como um d[t.oÁ> '':;'('J'' • e ora! as con u- e seus superiores, am em
- �- commum; na pureza 03 costumes; na integridade da familia; no

c,, 's ri· e' li' DO C' M d IOman sobre os meus pedaros esparso,' por esse quarl,ro que COiolt,�m- "

d' dj
,,\ �:.:,e". r aso as a ver- eve ser promover aos mes- ::t �

respeIto a trai icção; nl garantia o trabalho e da justa renu;nera-
I' rI· r 'tt d °f t d pIo. Reune-os, nuclea-os, da-lhes uma forma invislO vel m.· as co"'srlen I I _J d(icl_ e p;,;.ml e e man a que se mos mam es ações e aggra-

a -

çào; na rea autoric aa '! o Governo; na unidade Nacional e nas,C' d d d te que se conc�ntra em contemplação obstinada."pdme, sem m" o e errar, sero.' ;u,xemas aspirações do espirita.
(I po:to frJ.ncisqu::nse, o mdhor e Demnis, manifestações des-

- 0-

nniol' do Estado, portanto o que ta natureza, sob uma appa-
Toda a minha imaginação converte-se como que numa ma-

p,i]iJeinmente deve ser construido, rencia inoffensiva, podem tra- china de projecção. O qL1arto illuminado pela LJZ vermelha tram

ct;;,!;(!�) suas malOi.laS possibiliJa- duzir desapreço a outras au- muda.-se em écran, onde, agora, vão desfilar as sombra3 gue me

d,;�, come sejam: estrada de fer- tOlO!'dades e portanto cons- passeIam co pensamento. A I I', , U b d ' mora Idade Politica�Sociai
) c, ccnza,clo com a zona norte do tituem attentados contra a

m ou oir-aeve ser--de mulher elegante e frivol"l, A hOla
b,:,HJo (a serra) donde vêm pa- disciplina -- base em que as-

do aman�e.•. Perfumes de !--elong e�g�isitos" raros, ;nocens,ando o

1;\ <.cte porto, o mutte e a madei- sentam as instituições milita- quadro tao eterno como a v�da. ·1· CmClas felmas e en,elOS brutaes,

r(l, Cjue são d::J15 principaes fa- res. Beijm que provocam mais beijos. E o can·can destrambelhado dos
ct,)j'('S da nosõa balauça de expor- sentidos ao compasso de musica de Eros-o unico deus que nunca O Materialismo Dissolvente

foi desmoralizado...

C A r h I
e o communismo barbaro, que prdende reduzir o homem á condição )Omeçou a t� aI, nã? vãc, por ceit?, nesta ora pe? menos, ::(s inq�i�- de escravo ou animal irracional;

•

'

tações ca de baIXO. Nem os odlOs, nem as amblçõe3, nem o tedlO

despedlr-Selaplastant,edo quotidiano. Mesmo o tempo, ,nã0 conta. � vida .. o A Escravidão do Trabalho
__ Ora a VIda: resume-se na decantada iheona da chrystahsação de

BELE'M, 22 (G) O sr. Stendhal. da producção e do capital brasileiro, ao cnmmoso systema de em" \..,
Magalhães Barata segue no E a gente se põe aqui, no front eterno de um3. batalha in- prestimos onerosos ao Banquerismo Jldeu Internacional; r
dia 24 para Recife, a bordo commoda, pelo pão de cada dia, pelo anseio de galgar um p03tO,
do "Itahité, tendo iniciado pelo desejo de esmagar o competIdor, pela vaidade, a sempiterna Os Impostos Escorchantes

suas despedidas. vaidade que o latego do Eclesiastes não ,:essou de escorchar.

I
Porque esse afan? Vivemús? Chegamos um dia siqucr a cantar

N ao é o aU -
um hymno de victoria na cidadela vencida das nossas ambições?

to r da ag- 1 Porque essa intermina batalha, num espaço cada vez mais amplo, O Regionalismo Estreito

greçãO numa estrada cada dia mais longa, empoz os nossos anhel03, si no

-- acervo de todos os éxitos logrados--quando os ha a registrar --
Esteve hoje, nesta redacção, uma particula ao menos não alcança o valor da hora fug'lZ de emo-

o sr. Waldemar Nazario, funcio- ção que vive sob a luz vermelha daqueIle arranha-ceu?
nano público estadual e morador -0-

no bairro de Jesé Men es, que
A luz vermelha apagou. Dormem, .. Talvez. Sonh,uão, mais que dividem a família brasileira em um sem número de facções ioi-

nos declarou nada ter a haver com tarnde, m�lhores sonhos de que nós que pensamos na vida dê:sigual, m;gas, sobreponJo suas ambições partidarias e personalistas; aos su-

õ:; a"""' ..
-

a aggressão soffrida pela menor que cos damos conta das injustiças numanas e, accordados, ainda premos e sagrados interesse3 da Patria commum.

Maria Ramos, a qual noticiamos não ontentes, sonhamos um mundo melhor onde jámais saberíamos ------------------------------

ôntem, conforme queIxa dada na VIver porque, mesmo lá ssriamos os eternos insatisfeitos. �n'siit:u,to gistrado no tabeIleanato compe-
Policia. -0-- I tf"

tente a exclusiva propriedade do
Fica pois retificado. Cabeçeando de somno, levanto a Vistd. E, ao meu lado, mo- Q.lreation systema.

nologava o meu velho amigo Duvis-J. Davis Esq.--filosopho, Assim esse curso, cumprindo
nihilista dcmodé e autor inédit'Ü da Esthetica do Suicidio, qu,o: aca- Lemos ,no Diario Official, de todos os dispositivos legaes, ga-
bára de me deixar sobre a mesa este produeto das suas medita,:ões ôntem, a publicação dos (estatutos lante perfeitamente o licceonamen
sobre a luz vermelha do arranha-céu visiaho á minha casa. A co- do lnstitutolde Córte e Traoalhos to' e os diplomas espedidoso Ao
pÍa escrevi e dou fé. Femínin05 'Creation, dirigido po- transmiuir essas imformações, a

los srs. José Maria e Luiz Ale- vista dos documentos que nos fo
b<:rn Parelbda. Assim esse ms- ram gentilmente mostrados. ficar
tituto passou a ter personalidade mos com o direito de estranha
juridica, pois, 05 referidos esta- as declarações prestadas a este

mtos fóram devidamente registra jornaes, ha mezes, pelo sr. Ro
dos. Entretanto deve-se�accrescen- berto Moritz. então director in
tar, conforme officios nos ..

ter;no da Directoria de Instruc·
4028, 5147, 6,351 e 6.362, çào Pública.
da D,rectoria d� Instrucção Pú
blica, datados, respectivamente, de
14 8, 26-9 e dois de 13 de de
zemb(O de 1934, que esse cur

so fôra naquellas datas devid:i
m�nte registrado no referido el

partamento, achando-se ainda re-

Pela

do regime df'mowitico liberal, causa de todos os males
qu� affligem a nacionaliddde;

l:'ç�(),
A vult::l, por outro lado, onor

r"" íDG':imeGlO maritimo que 's,
hçl1ci",co possue, onde aportam,
''':i-'l1rw!mé:nle, vanos navIOs ex-

Ir.1;1g\ol'G�, taes como os de nacio
naLd::de 2.1Lmã., argentina, sue

(i), chilem, ingleza �e norte-ame

11,:;.1,

A fê3.E,hde numenca e esta

tiAica m:J3rra claro e irrefutavel
mente, qne o porto francisquen
se é de facto um problema que
interessa grandemente n-;;:�:o Esta
do e ao Brasil, e, po:'t:mto, de
ante desta verdade, faço, por es

te meio, um SIncero appelo ao

nosso valoroso Governador Dr.
Nerêu Ramos, para não olhar sa-

B�indes

J d '

'b b :liança 03 sobre o povo, gu� paga tn u�:)s so r:! tor as as suas activi-
dades e até para nasc�r e morrer!

que procura dividir uma grande nlção atirando Estad')s contra Esta
dos e implantando adias entre irmãos; ,

Os Partidos Politicos

Reunem-se amanhã, às 14
horas, na Capitania dos Por
tos, os membros da Dele
gacia do Trabalho Marítimo
de Florianopolis.

O Governo do Estado as

signou resolução nomeando
Otacilio Caetano de Olivei:'a
Couto e OctacUio Vieira da
Costa para fazerem parte in

tegrante do Conselho Con-
sultivo de Lages,

,

Limousine

PREC'lSANDO de automov.elchame a elegante, lu
xw)sa e confortavel Ji--;

mousine n. 192, pelo tele
phone n. 1 ..2'2

Maritimo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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riamemente á R. Arcypres!« li '.1
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I L�' gência no
Residencia:-R. Est!?ves lu- I i
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Só o profissional competente e criterioso
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póde executar com esmero todos os trabalhos <:�

Medic!na Int�rfla- $Yt1hmi li ===''''- . _ ._ ='" � I�
_.
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�, photographicos, garantindo-vos revelação, cópias .!'�
.
.' , d iI ij !AI ""

S 11 �� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �'�à
.

'Oras. UT1n(irlÚ�. .

i Iii: Dr. ��dr@ l�Í;) Mmn-a rcrn;s ii! � ",,«'lao
'" emva== �, duraveis. �:i

Consultoria � r,esldencla II Advogado � I Tclephonc 1441 Ca ixa Postal 105 I REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS �
Rua Tra!2mO, 21 ! II � I f'�tr�ça.: �U;fL 8l}�r,)l�i\;,�, 154 ��

NA CASA
"':�

Consult�s ás 17, �O,"5 ,Iii Rua Tr�:an�" rr 1 s���ado" _
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� PARA ACQUISIÇÃO DE UM B01\1 1\/\.DI0 ( J
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' � -; � � do tem seu éSCr'P" '

.•.. '.4.�;;.�. "� � Essas somente são encontradas '�'.'.J
, í f."�� � J,S:� ,

nos novos typos de radio r.�.··:'lClinica Geral -- Vias rrr;n�rlls \ ,
,,Ôj � �

�
J

r
l: tório de advocacia á rua I.� t.�.I.",� • .

� L...II li! n I � �<"'. /:",

Hemorrhoidas: - Trat(1m�ntG r
'

� 1'''' sómen'ie
�-

L. r l1li ll
..!::..!J.:::J';';".i<"� f�:.::.l

sem ooeracão e sem dôr "
.

li" I' ,
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�
Visconde ue Ouro ,)r2to:1 � PEÇAM CA�ALOGOS, PREÇOS, ETC.

��1.,R::i:: f��:"{,�:��� ;�l� i 11. 1n . ;. "p' 1277- f"'" '.�yie r' I rr �� COSTA & Cla.-RUA CONS. M;\FRA .54 ��
I t� li I.{� i "-. Qf�1�ff����ri�::.r�5,:.�:��j�:�:Cj:�"'i�f�

Consult.:--R . .1<-2,(1 Pinio, 13 I,;C� l�' , 110

P
....", o ...."'._

• ,....,..�_.�':...,[;�,.._""'_ ... L.,,""� "}!

Teleph. 1595 � �� Boonekamp - arana er·��o�.;.�.�>i�i�1
Consultas:

�===�- =--=-=-===, �� e � "'- - � 'ltJ ..... �� �

das 15 cÍs 811wraô Não ponha fóra a sua lamina � O tipperitivo de maior faina : Tirag�n"" a.�oo �xerr1_pla�"e'i_;
,mada. �,�5�É�����"�5t� ������� Revista-jornal oe actuclldade, com cll'culaçao nc:-,

I Ad ,., (d f
o 'it;!."'.@4l",:p.j�It1..,,'(!,,;r ����� Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, A'lato

- qlJlf3 la o a, ama o a la-

• 1
I dor liSIRANAII para laminas ty-

Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.

Nas grandes lud3s �l:e d�,ao-
po Gllltue.

Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Est·-

bram no campo da aCli\'lCLd", �o.. Pctfil excdlentc e baratis"i.iPO. " a�iGsos brindes do de Santa Catharina.

cial ou commc.rciai,oespiriiomo- INSTALLADORA DE .M�j����������'��
derno e bem equilib.ado u�ilisa o FLORIANOPOUS ....,.:11 A !!liL [� �,1

te1.ephone como a mais ir,prescin- R 'T' II
UIS&rmUUe ��

Att t b ,
�J

divel das necessidades!
ua. raJano n' � en ae em ��

�. ... aSA I
m1 R,'d

D � DO "

��,<,,_t!l'" �"J�
� A Agencia rVloo!F"rr!�" �,\\i

R\..JA DEODORO 33 � de Publl'c�f'''''oefi'- co'.,�:-: c:);,.o,� ��.�;.='" ::::;:;>, ..• ,1 ;;;IC .... "" ,r

��'''�M",,!{::;;?R�Ar�OPOLIS·

�
em São Paulo, é autorizada e f!:;;- L

a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem

�
calizada pelo Governo Federai e ��

...-.1.possue a carta patente n. 112 r�\lJ
assignaturas ou annunciarem na � K'í'

�� �j
A GAZETA �

FORMIDAVEIS sorteios proprios, trcs vez(:s por �\\1
semana, todas as segundas, terças e scxras-fc,r.:ls rij

- o jornal mais moderno e lido da Capital. � EXTRACÇÃO com globos de Cíystal. �.�:j
Peçam informações. � A MAXIJYlA l�sura e ho�estid(lde, pois, os S i,(- L

....
,

�� telos sao presencIados pelo povo �<'
fJ��\����.��S?:;:[�"":����"Ç]���!,�::!·,;� � � ���.:��,:�.........;:.f�.��_:c:��\

�;,F7"'ecr-,ê�rn�'I·,�-·�t:cJ) de malas
" ���

TERÇAS e QUINTA�-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas

No Correio ás 20 horas

Registrados ás
.

19,30 horas

PARA:-ITA] AHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. Artigos Photogtaphicos

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTC)

J O S E' R U H L j:\ 1\1 D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Dr-. iVo ig�_�el
Boab<i.3id

Endereço Telegraphico
Caix 1 Postal, 75

«INOU2E-i»
Te!. 514 e 507

! FIL�AES:
lVi 5l'fra u C:ar"'�C.)ir1r-)aS

(SANTA CATHARINA)
�io Negro -_ S. M;'3t!-1€ uS';�

(PAf�ANÁ)
Hei�Wa Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

de (Curitiba) fabrica�"
bom, é economicD e rendôso

-.- ..

----------.--",.

E V E R A Q UE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZE1:A

Pn�çl}s eerrentes na praça de
F'lorianopolis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$1 00
Indiana 30$000

ASSUCAR
Extra 68$000

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

FRIO

12$500
10$500
11$500
22$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

EnC:l.pados 2 kilos

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

orvsnsos

Limpos leves lálo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

3

CRU;ZACAS

CHAVES:
HORIZONTAES

1_1
II 211 3

411 I)
=="" �II �

611 711 811 [1���11"""'9=ul=C{=l_1=[ll='2
1311 II ��ll ��1411 II
_!_�_[J II_JL�jjj[T7�-11-II

!§jl_�IC
7=--=-_=__

2011 II
2ilJr-
'--=oI

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 45$000
Gazolina caixa 55$000
\/ébs de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
Zé;;. Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Côco sacco 50$000 MERCADO S'3LATAE
FareEo saeco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
F�\�i!;la de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 leilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha Especial 45$000

C "k'I'1 $400 Agulha Bom
,

40$000
,rmT'pos p. cera . I o J E' I 42$000c',

1\11' J '1$500 aponez specla

(r;;D;cnt') aI�;,a hs�ccol 210J$000 [aponez Bom 38$000
A ;W:'1');1�r05 -din eIr02 a�al 2 $500

Bica Corrida 28$000 ������������_���,"�pp�m�_�"'�1��.-'!:"���
t-\rarnc rarpa o n. 1 ro o 8· t

------

Aramcfarpado n. 13 rôlo 39$000 MERCADO FROUXO I O mais barato dos alimentes
"-'

i - .�� ��.-
'

� O ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA-

RATO SE VENDE E' o

lndustrla Ed ipo e a inael
e Agricultura

--- - --_a;L_.
D;recção de R�)doir:>ho RC.lsa (URANO)

PALAVRAS

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 13$000
3acco de 45 kilos 1 1 $000 Sarrafos I.

Moido de 45 kilos I 2$000 I

Mercado do Rio
FEIJAO

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

MERCADO ESTAVEL

1 Fios espiraes das trepadeiras
4 Certa planta da Índia
5 Greda
6 Mulh-r de Jupiter
9 Origem

I 3 Tuelo de Bi�po syriaco
14 Juiz de Israel

MADEIRA DE LEl _ PRI-
15 Departamento da França

MEIRA QUALIDADE
17 Governe, direcção

T b d I
-

(3 23) d
.

18 Clima, região, athmosphera
a oas e ei est. x UZIa 20 Inula cam

38$000
pana

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
21 Titulo honorifico

P:rnas de _serra lei dz. 28$000 Torneios de p !Forro de pinho 16$000
a a

Taboas de qualidade 2x23 dz. vras cruzadas
18$000

1 5 d 6cJtOOO
os torneios àl2 palavras cruza-

x a z. IP àas ron�tarãa à_e quatro enigmas,
,que ser-co pubttcoõos taàos as

qucr+cs-telrcs.
ris soluções àas enigmas àevl2rão
ser rernettlõoa ao õírector àesta
secção ]5 àias àepois àa publico
çãa õe ccõc uma.
fico instituiàa um premia que

constará àe:um õlcçtoncr!o 5imães
àa Fonaecc, que nos foi gentil'
mente off'ereclõo pela "Livraria
Catharinensl2", para cquztl e que
apresentar,

õ

entro ào prazo aei

ma. toàas as soluções certas àas

mencionaàas enigmas.
Havl2nào empate ôz concurr-cn

tl2s' nos premias, far-sl2-á sorteios

pela 10tl2,ria àa Capital fl2àl2ral. em
dia prevrcrnente designaào.
A secção choruõtsttcc constará

àe pgagryphas 12 charaàas de to

das as esp eciea: o prazo será o

meern i àa secção àe palavras
cruzadas-
Para esta secção. offl2reça um

õtcctoncrlo àl2 1. Roqul2t. a quem

apresentar todas as soluções cer

tas de toàos os trabalhos.

PELES

,

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 leilos) '1'Em qVi'ltos
'

145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Casfé em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000
V3S'01:r;:.5 5 fios dz. 221)000
Varsoaras 3 fios clz. 20$000
Xa(��,e coxões arroba 27$000
X[;.rq,�e sortidos arroba 25$000

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
2$500
1$800

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 1 0$000

'BANHA

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

DIVEROSS
(por lei/o)

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

CAMBIO
90 d(v á vista

58$563 58$963
$785

4$790
1$023
$500

11 $870
1$620
3$880
2$780
3$455
6$200
8$060

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

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinhà ( » )
Banha (caixas)
M.ilho (saccos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0GO

(Fattarri as slhidas dos depositas PaJtfGu}ates.

...

URANO

"The Llíe of Vergíe W" é
a celebre novelIa de Louis
Brorníield que, quando publi
cada, escandalisou os centros
ntellectuaes mais adiantados
do mundo. E' uma these for
te, fixada com tintas vivas e

causticantes.
Agora, a RKO-Radio trans

portou para o celluloide esse

enredolsensacional, no fim de governo
Ann Harding e John Boles, .. ,

que passará sob o ti- Administrará O Cea-
tulo de "Arnôr Prohibido". ra O sr, Pimentel

FORTALEZA, 22 (G)-O
"Nordeste," em nota de sen

sação, diz ter informação
segura de que não está fóra
das cagitações dos adversari
os da Liga Eleitoral Catholi
ca o assassinato do dr. Me
nezes Pimentel, mesmo de
pois de sua eleição para go
vernador do Estado.

VERTICAES
I R{'i de Egina
2 Patria
3 Uncão
6 Natural da Ilha de Java
7 Don)icilio habitual do individuo
8 Contração
10 Raspa
1 I Inflexão da voz

12 Poema
I 6 CalaLlços
J 7 Clarão da lua
19 Nome de mulher

(AMORY)

Por que sou impertinente
-6,4,2,7

Dão-me comida sem sal, --
3, 7, 2, 5

Mas isso não levo a mal,
Vivo a meu modo, contente

-2,7,5,1
São bem lar,,' 5 os horizontes,
p'ra que se viva em penúria:
Saboreio sem lamúria,
Chouriço de Traz-as-Mon-

tes

O homem robusto, compouca
força, parte a corrêa de tttu

sico-2-3.
---

A cosinheira, perde lia/inaI,
o dente incisivo-2,-1.

T. LABAÇA2��?

io"��"?�mõ ÕGIW-
DA TEL.A.

Irradiação
da Allema

w1ha
A estação allemã DJA, onda

31 J8ms. irradiará amanhã o pro
gramma abaixo, para a America
do Sul.

A's 23,15 corresponde às
7,J5 hs. no Rio de Janeiro e

3.15 às 1 J , 15 hs.
23.05 Annuncio D/A (allemão,

hespanhol] Canção popular ai
lemã.

23. 10 Bailadas de Goethe em

palavras e musica.
23.35 Noticias sobre a economia

allemã,
23.40 O disco do dia.
23.45 ULtimas noticias (em al

lemão).
24.00 Nova musica recreativa al

lemã com entremeios. Dirigen
te: Eugen Sonntag.

I . I 5 Ultimas noticias (hespa
nhol).

1.30 Da transmissor de Kõnigs
berg: .Ji:[asuren (Prussia Üri
enlal]: Creanças cantam e con

tam de sua terra.
2.15 Actualidades.
2.30 Marchas allemães.
3.0') Leitura do programma (al

Iem., hesp.). 1Jespedida DIA
(allcmAo. hespanhol},

Contra a

vontade do

p
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

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

Padaria Cruzeiro
de Emilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHuNE N_ 1.382

o novo film de Katherine
Hepburn, "The Little Minis
ter" ("Sa?lgue Cigano") ba
teu, em Nova York, todos os

records de bilheteria [conse
guidos pelos seus anteriores,

Nada menos de duas mil
�essoas apparecern em "O
{acl1t da Fuzarca", o ultimo
.il.n produzido por Lou Brock,
o realizador de "Võando pa
ra o Rio".

"Expresso Nordeste"
Porto Alegre

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

SERVlÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEíROS E
BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER

VIÇOS DE CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-

BUS E CAMINHÕES
PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Serviço Perfelto-Garanila Absiiiuia

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

Localidades já servidas regularmente pelos novos e conforta
veis Omnibus numero um e dois:

"A pequena mais �rica do
mundo" (The Richest Girl in

I
the World) é um film que
tem tanto movimento que os

seus dialogas representam
parte secundaria. E' sua fi

gura maxima Mariam Hop·
kins, secundada por Fay
'JJray, JoeI McCrea e Regi-

l_iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiíiiiiiiiiiMãiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiióõliii=-õiiiliiiiiiiilliiiiiíii�- I nald Denny.

FOR,!,ALEZA, 22 (0)
Reunindo-se a Constituinte

Estadual no dia 24 do corren

te, os denutados da Liga Elei
toraI Catholica, em companhia
de seu candidato sr. Mene
zes Pimentel, recolheram-se
ao Palace Hotel, situado á
distancia de um quarteirão
do Quartel Federal.
Ali aguardarão o habeas

corpus que deve ser reque
rído hoje.
A cidade apparenta tran

q,uilidade, muito embora pros
sigam os boatos aterroriza
dores.
A "Rua," destruindo cer

tas �oticia� da imprensa go
vermsta, diZ que "os trinta
deputados estaduaes estão
legitimamente eleitos, e des
de o inicio claramerte defi
nidos, 17 candidataram-se sob
o compromisso de elegerem
o sr. Menezes Pimentel em-,

quanto os tres restantes s�

d�clararar:1 sempre pela can
didatura do sr. juarl-:z Ta
Vaia."

�\Ilysterio
Se tendes sido até hoje

IMPERIAL-O passado de infeliz e desprotegido da sor
uma mulher, às 7 e 8,30 horas, te, vivendo sempre em dif-

ROYAL-Cavalleiro Ciclo-
ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,

ne, às 7,30 horas. não desanimeis. Escrevei ho-

ODEON-A guerra das val- je mesmo para a CAIXA

sas, às 6,30 e 8,30 bora�. POSTAL 49, NICTHEROY,
Estado do Rio, enviando um

enveloppe sellad,) e subscrip-

d'
Vende-se um3 to, para a resp0sta, que re-

I ,a 10 vi:ta, marca n:etteremos gratis O meio fa-
, CaCIque, 6 val- cil e seguro de em 8 dias,

I
vulas em perfeito estado por .. " conseguirdes o que desejar-

______________________ J :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38 des, seja o que fÔf •

PORTO ALEGHE·-S. ANTONIO-OSOI�IO--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 CAMINHOES A QUALQUER HORA--Via
gens Expressas

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Tubarão LAPOLl & MARTINS

M['(���dQ t:ta fhnial'iopClHs Mantas Gordas 1 $900

Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta 1 $600

Feijão branco sacco 1 5$000 j
Sortida regular 1 $500

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500 .

Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco 1 0$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 1 2$000 Toucinho

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 1 7$000
Nozes kilo 8$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em ]4-6 EntradaslZ 5ahldas

6 a 14-5
12.759
20.199
11.356
6.218

Uma estatistica interessan
te: as sedas usadas pl)r
Newnl1n, o grar:de figurinis
ta do morn.ento, na conf�cção
dos modelos de "Roberta",
film de Irene DU!1ne, Fred
i\staire e Ginger Rogers, se

ligadas, umas ás outras, co
bririam uma extensão de
tres kilometros ...

Prefiram sempre o ineguá-
...-

laveI SABAO
INCIO de Curityba,
(":;artazes do

dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"� Ma���1 OPOL.IS

._ .- -

�
� Flllllaes e�1I1

Blurr·ena�..J .Joinvine Sao Francisco Laguna l_age��]
� I I I rv'1ostrtJé'lrio perrnar"lente em Cruzeiro do Sul r:::>J
� Secçao de Secçao de Secçao de �� FAZENDAS: v.\\1r�

Fazendas nacionaes e extrangeiras para tem os FERRAGENS: MACHINAS : �j

� Morins e Algodões
.

Machinas de beneficiar _�m&deira
-, gj

�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas :mechanicas rCH�� Tapetes e trilhos Cin.ente-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ["-j

'� Roupas feitas c janellas, tinta Machinarios em geral para a "Iavoura::!arados, �;1
-�

� ���:: para coser e sergir ���g�s g:12���aasdos e pertences Loro���:ii, c�{������'�sdem�i�;I�S��,' Motores fi�
� Lã em novel!os e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �'�.';.���:� Sabonetes e Perfumarias rQS Material em geral para transmissões: eixos, <1
�1'{4 Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��

�" Cortinas e Cortinados Tintas a o1eo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes r�il
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �"J
Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �\,.;�

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» j31.'bid3S nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� ErnprE:�za �'·..JaC�(JrlL�! de r'L3\,l�'T;;,g:aC���o Gr.��>loepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "rJiaxf' �
� Fabrica de Pontas H�-=<iti� ��ariE�n - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �=��. �·��f����:����J���I�_����â����Sf.;'�1t�d

da BahiaAl l i a n
ç
a

Sociedade lmmobiliaria Calharinense Limilada

Villa Ba!nearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:"� ou MAIS lotes, 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 Balneária é
o melhor presente de Nata] que V. S. oode brindar seus filhos.
Linàa Vista Panoramica.

Eaplenõ.õo praia àe banhos.
Oprimo ncscentz Cle agua potnuel,

Terrenos comple+nmantz planos.
A VlLLA Bf1LHEARlA DI!:lTA (1:

1000 metros àa Ponte Her'.ilio LIJZ.
800 ao Eiranàe Quadel feàeral, em construcção.

600 õo Brupo Escolar José Boiteux.
Ha s�àe ào Oislricto João Pessõa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieélaàe se enrarrega àa r:onstrucção àe Préàios

���?�e: ����;�ifeo��m���a���tg�;:�����.óe uma entrnôu á

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlen-�per·
otrosn o E ESCRIPTORIO

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

-', -
�
...

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

:����������������ac�.���k�

� ftf:!ZT;:'{ I �.'�.;��;�:�» n4c�iJi) I�
Está doente? Quer saber oque tem? �

Mande nome, edade e protissão, com cnveloppe 'l
li

sellado para resposta, á 'i
�CAIXA POSTAL, 509 RIO DE J ANEI?O �

·� � �wmmM__���- �
• �.u

A

'f'

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

f'unOaéln em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

SE QUERES Af\:J!AR CE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V 8l9B20�

,
,

E' o melhor'[rnedicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ui ceras, 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 quar t.dade de acido lactico e ba

ii xilas bulgaros que a faz agradave: ao paladar mais exi
� gente.

�, Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
� medicas de Florianópolis. Evite falsificações. Procure no

� invólucro a marca: ORANJ'A ZINA.
II� VENDE-SE:"Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

�"==�================::=======_=_::=:==:._=========' tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
-

------------------------------------,------------------------

End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

C!A. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

-

T ÇAO

Caixa postal1Z9 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Phone. 1.212
E NADA MAlS!

RUA 28 DE SETEl\;1-
,BRO N. 16

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com 05 ris

coso Almofadas, toalhas, pam10S
de parede e todo e qualquer tu,·
balho d-ss- ramo, estão 1.\ ' et. ; "

na CAS/\ "A INST ,\1 L '"
DORA" á Rua Trajano n. 1:.
onde V. Excia. pod,:uí. U1Cor

mendar riscos e�p2C!a:;s pari

quaesquer fazendas ou trabalhe; ,

os quaeb serão fornecidos a S( d

inteiro conten.o,

Tvp:lgro;lhia, Estereotypi
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOU5

Yaurt daGranja
Zina

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua pri.i

cipal do districto «João Pessõa-j, com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

Pelleleria
Argentil1a

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

Curte-se, lava-se e
- reforma-se peIles para
agasalho,

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

I T A L-
A HOMEN

COl1selheira Mafra (esquina Trajano)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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***-CORTINAS COR DE
POEIRA, AMARELLO

"OCRE", ETC--E' aliás, o

"ocre", a côr ideal para cortinas.

:Branco de nece suja depressa, e

o creme adquirido pelo tempo
nunca é tão bonito quanto o

"ocre" que dá a côr de poeira, o

atnarello-barro, o amarello [ernr

Fortaleza,22(G)--O sr. Menezes Pimentel,can
didato ao governo do Estado, e 16deputados da
Liga Eleitoral Catholica, acabam de recolher
��e ,ao quartel do 23. batalhão de ·caçadores.

�

G �oo����������IM Pela nossa historia
�e �I Herondino Silvei- �� --,

ai -

n r,'�� ra d'Avila e Sra. par- I� (Compilação de L. Nazaretnj
� ticipam aos parentes e pes- �'

��������m�E'�������������������������������������I� �u am�a� o nucimrn� � Dia 23 de Maio-S. Bazilio

V O Z D O P O V O I �
de seu filho � ��:�

.------.-------------------- � � 1555-Capitania do tispirito Santo-Vasco Fernandes
� FERNAN DO �� Coutinho desembarca em terras da capitania do Espirito Santo da'

I Comprae para vos conven- �� \ I � qual é o orimeiro donatario.
'

'� Florianopolis, 21-5-935. �
r

-

cer o formidavel e econorni- � � I 645-fnsurreição pernambucana-João Fernandes Vi-
co SABÃO INDIO. ����������J� �� eira, Antonio Cavalcanti e mais 16 conjurados assignam um compro"

mISSO, afim de concorrer com suas fazendas e pessôas para libertar
Pernambuco do dorninio hollandez.

1822-Pedido de uma constituinte-Ao principe re

gente d. Pedro é, por José Clemente, presidente do Senado apresentada uma representação da qual Iôra promotor Gonçalves' Lêdo,
para a convocação da Constituinte brasileira.

.

I 822-Bernarda �e FrancIsco fgnacio-Contra o par-tido dos. A�dradas, o qual tinha MartIm Francisco chefia do gover-
COm um quadro com p Ie t.a _

no provIsono, rebenta em S_ Paulo a chamada Bernardo de Fran
mente re rnode Iado e con _

cisco Ígnacio, por ter este coronel, paulista de nascimento, mas edu

venientemente treinad(�, O
cado em Portugal, c�mo principal vulto. O movimento teve por cau-
sa a cham�da, ao RIO,. de Oyenhausen (depois marquez de AraTarnandaré irá a campo dis- caty), dernittido da présldoncla do governo provisorio e de uvidt A C C Ih (d

.
' , '- o VI or,

pOS O a vence r o A va hy . �sta darvaII hO edPols m�rquez de Monte Alegre), elementos pres-��� tigiosos o c ama o partido portuauez Ao signal d d -

----�..��.A ..".
. a o no smo

Domingo proximo Tatnanda- com geral agrado essa noticia, lou- da cadela, conjunctamenr- com os tambores, o povo correu ao quar-
ré e Avahy terão a responsabili- vando a acção digna do club de tel ond� estava forma.do o batalhão de 400 praças, ao qual se uni
dade de defender dois pontos da Walter. Está cogitando a direc- ram mais de 4� officlaes, tomando o commando o brigad' B-� d P' C· Pei

erro er

tabella do campeonato. De mo-
ç
ío do Avahy da realização de dar A lfIti avião eixoto e o coronel Francisco Alves Ferreira

�

rnento considera-se facil a tarefa um programma variado no qual o mara .

do Aval7y, mas é engano. Para tomarão parte musicistas de desta- O coronel Martim Francifco, presidente do governo proviso-
melhores esclarecimentos damos que como sejam Sebastiao Vieira, no des�c! a exoneração de Oyenhausen, dirigiu-se immediatamente
aqui as palvras de Numas Cardo João Barbosa, Paranà, Narciso e

a palacio. Levadas. as exigencias dos amotinados á Camara Munici-
50: no Tamandaré estava fra- outros, pal.e que se resu�tam em impedir a partida de Oyenhausen e do
quissimo, motivo porque seria me- OUVIdo! para o R.IO, o. governo recusou-se a entrar em accordo, ten-
Ihor entregar-se os pontos ao A - OS JUIZES do então ? povo Invadido o palacio, reclamando a demissão de Mar-
vahy, para não apresentar ao pu-

tim FranCISco e do brigad..;iro Jord<'io, este tambem membro do go-
blico um quadro falho. Entretan-' Fôram de.ignados juizes para as im- vemo.

to foi com surpreza, que presen portantes pelejas de domingo pro-
A' � � horas, scientificado o povo de que �mbos se tinham dado

ciei o toque de reunir nas hostes ximo, o sr. Augusto d.:: M :l!o, por demJttld�s, serenaram-se os animes, sendo Martim Francisco
tamandaréenses, isto resultando a pra lide dos primeiros quadros e forçado a retirar-se para o Rio ..

formação de uma equipe, que es- :J sr. Eduardo E:.13taguio do> San- 03 sed;.ciosos foram depois submettidos a processo e amnis-
tá apta a enfrentar não só ° A 1),2 tos, para a dos segundos iua.lros, t ados em rezosijo pe!a proclarr�açã? da independencia.
hy como outro qualquer club. A ambos recen'e.nente inseria' ) ..•1') i .

1880 -C�7,'"'7 d� alforna-Com a presença de S. Ma-
crescento que entraremos em carn quadro de juizes da F. C. D. g� )c.,c!" , I '!" . ;,)[ J. Pc:Jo II. a sociedade Emancipadôra ell)l
po dispr)st03 a vencer o nosso leal 03 bandeirinhas serão apresentad0s �a�,?p') Lugo I..Parana) entrega a tres escravos, as suas cartas de aI-
adversario de domingo proxlmo". p:!b Figuerense F. C. rorna, tendo S. Mage:j�ade, �lante Jes�e gesto humanitario daquella
Foram estas as palavras do esfor- Socleda:1e. U'n o�.::recld() a Importancla de um conto de réis.
çadissimo director sportivo do F_C.D.

.

.... 18%4;--E solenn:cmente inaugurado o primeiro governo mu,

Tamandaré. Esse gremio tem mCl,)al da I- alh'Jça, nest<'! Estado. Tomam posse os Intendentes: 8er-�
um factor bastante notavel; torci- E;ll reunião do Con,elh) nar::hno M-l.ne,d Ma::hado, presidente e os membros Francisco An-
da a seu favor. T030s 03 c!U):!S Technico da Fed�racão Cühari- t�nlO. L�hmbhl. João Baptista Pieri, Nicolau José Rosar e Vicente
da cidade teem interesse num em- uenseDde Desportos, que foi pre - SIlvelTa de Smza,. todos n?m.3ados por decreto do governador mili
pate, ou que o Avahy seja derro- sidlda pelo. se dr. José Ferreira tar coronel AntoniO MoreIra Cezar.
tado, para collocação dos seus Bastos, �resldente . daquell.e Con- Assim in;lallada a ad,ninistração municipal, são nomeados e

quadros. Estamos informados que I selho, fo.ram .receQldos dOIs pedI - emposs�dos os seguintes funccionanos: Eustachio Tristão Monteiro,
a rapaziada de diversos clubs for- ?�s de mscnpção no quadro d._; secretano; Nicolau Jos� Garcia, procurador-thesoureiro; João José da
marà uma caravana para animar JUizes da F. C. D.; apresentad.) Rosa Fernandes, porteiro e José Nicolau da Sih'eira, fiscal geral.
a trinca de Sody. DI'! outro la- o relatorio sobre os jogos de II

I Odo o Avahy com um team bas- e 12 de Maio, realizados entre Caso da banha e dotante treinado leva a certeza da fris e Combinado da Cid de .

versus Athletico, de São Francis-
co; estudado o caso do jogador Camb I-oOctavio Cruz, p�los representantes
interessados e de:r.ais membros do
Conselho; verificada a situação RIO, 22 (C) - Ainda esta
dos jogadores que tomaram parte na lembrança de toda a gente o

FESTIVAL DO AVLViY no confliclo por occasião do jogo f'imoso C,lS0 d3 banha e do cam
fris x Athletlco, S. Francisco; bio negro, em cujas malhas se

Está tomando grande vulto o tomado conhecimento das sumulas viram Hermes Cossio e Eric
festival que os dirigentes do Ava- e relatorio do jogo Figaeiren- Saur. Proferida sentença no juizo
hy F.C. vão promover no dia I' se x fris; tendo co:n,)arecido a da primeira instancia, os interessa
de Junho proximo vindourv, numa essa reunião os representantes dos dos recorreram para a Côrte de
das casas de diversões desta ca- clubs Athletico. Tamandaré, Appellação, indo a aprellação
pitaI. Os players que formaram o Avahye fris, deixando dO! com- para a Primeira Camara, que na

seleccionado da cidade receberam parecer 03 do Figueirense F. c.1 re:ll1ião de hoje. julgará a refe-
= &AlI ;S_i-iA W&'
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gemo
Processo de tintura: uma colher

de chá de "ocre" dourado para
dols baldes d'agua. Chá prelo e heroa-maiie tingem lambem cortinas
--c'/'Jn1O tingem outra qualquer roupa.

Tambem as cascas seccas da cebola fervidas dá oplima colora
cão creme e fixa.,

E,' conveniente, anles da mergulhar a p�ça de roupa que se de
teia tingir, experimentar a ionalidada da tinja num pedacinho de

�'IOEMIA

c:::4t. Ga��--ra
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'

I QUINTA-FEIRA

t__-ílõiiiiliiiiiii��

ponin,

fAz.:::m AHri05 HO'JE:

A:1Oivenaria-se hoje o jovem
I�ton Callado Caldeira, applicado
4· annista do Cyronasio Cathari
nense e filho do sr. dr. Alcino
�, ld

.

J. d D"I�,al·· �:[1. Ull e .reito em

Porto União.

a senhorinha Lorena dos San
tos Pereira, filha du sr. Manoel
Custodio Pereira, funccionario

quella cidade.

Dr. ,Ilchylles Gallotti

Vindo da Capital da Republi
ca. Chegou hoje, pelo avião di
Panair, o sr. dr. Achylles Callotti,
clinico conterraneo,

Vindo de Araranguá, encon

contra-se nesta cidade o sr. cap.
Trogilio Melo, delegado de po
licia naquella cidade.'l\unicipal;

o sr. Francisco João José de
Souza Medeiros, residente em Blu- Ul51T A

rnenau.

Faz annos hoje o sr. Darcy
Linhares da Silva, comp=tente
fUllccionario da Directoria R::gio
nal dos Correios e Telegraphos.

EiI:::t-HE HOVA

Açha-se em festas o lar do
sr. H:�rondino Silveira d'Avila e

de sua exma. sra. com o nasci

mento de um interessante gorôto,
que tomou o nome de Fernando.

t'HE5Am UH5 ...

Encontra-se, nesta cidade, o

sr. dr. Ivo Stein Ferreira, tabali
sado clinico residente em ltajahy.

Em companhia do sr. Ue. Al
bano Lucio deu�n03, hoje, o

prazer de sua visita, o sr. João
Augusto de Almeida, inspector
g<::ral, para o Estado de Santa
Catharina, da Empreza Constru
ctora Universal Ltda., com séde
em São Paulo e que irá montar

uma agencia, nesta cidade, á rua

Tiradentes n' 18 A.

Agradp.cemos a visita.

OUTR05 PARTEm •••

Seguiu viagem para Laguna o

sr. José Jorge Nassur, agente
commercial.

o melhor sortimento de
Acha-se entre nós o sr. Al- óartigos para homens s na

cebiades Seára, influente politico casa a CAPITAL.
em Araranguá.

victcria; apezar de jogar sem o

seu animador de todos os tempos:
Lins, o centro-raio_ E assim te

remos �ma partida muitissimo im

portante,

negro
rido recurso.

O relator é o desembargador
Cesario Alvim, se!ldo revisor:o sr.

Caldmo de Siqueira e vogal o

sr. Angra de Oliveira.
O accusado Hermes Cossio,

no recurso que será apreciado,
levará ao conhecimento da I o '

Camara documentos não apresen
tados ainda, em seu favor.

Está nesta cidade, o sr. dr.

Agenor Carn�iro, promotor pú
blico da comarca de Araranguá.

Dê: Brusque chegou o sr. Ar
thm Gevaerd, commerciante na-

1imm:'?Tii "tfWffi

o Sabão

"Virg"em E5'pecialiàaàe"
de Wetzel & Cla .... Joinville

Quem quizer se trajar bem,
forçosamente,terá que usaras

maravilhas do PA
RAIZO rua Fe
Iippe Schmidt. n. 21

..
(MARCA REGISTRADA

... C'..p..SÃO VJRCt�"..) 1); .. .,"'!

recommenda-setanto para roupa fina como para roupacommum ttç.:.�_r.�C.i��ID�.��E
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