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Do laborioso e

solidarizat,do
pelo apazigu

d
ry) o

da
dr.

�farninao
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. T::e�;':pharam, ��te�l, a� dr

.. Ner�i� Rénl?S, illus.lre" Gov::!'nador do Estado; hypothecando solida�:e.Jade, ,indicand0 quatro non:2s, para escolha do novo pre-
feito municIpal blum:.. !1aL'Cns� e declarando-se

__ plomp/to,: a cu,!abora.I �\Jm,? uovern? de s. excra. os srs. Pedro Christiano Feddersen, Max Hering, Hermann Muller Herinz,

Jaco? Sr.:hmld.t, Bertholdo lSCl1c:ssla:'IJ;;, �arl�s �!:ter" Otw, L�'IX, \,re(�e:'Jc� WJtL:f .1;111101', qil, Fausto de Souza, The?d�.indo.Pereira, João Nobrega, Athur Rahe, Henrique Bru�'".
ckheirner, GUIlherme Pawlowskz, Aíbei to Moellmann, ?: wcdd')., ,v1od:mann, Reinaldo Siebert, Nestor Scheffer, Elpidio LIma, Alfredo Buchele, Carlos Kollke, Hemann S3.

chtleben Paulo Grosenbacker, Walter Meyer, Augustu outter Filho, Bernhardt Irmãos, f<ischbieter Egestwicki L. Weise e Cia. Antonio Rabel, Carlos Souto Ricardo Peiter

Victor Probst,
.

Curt Probst, ,Rü�olpho I�lei,n2 J�ão, Man,)c! de Bar.ba, �)scar �ross, Paulo Kock, Henrique' Michels, Leopold� Rabe, Dr� Affonso Rabe,' Álcide� Ga;�og'j'
J:1ennque Schm}dt, ;\ffonso L!grlllO �de Ü:lv,el:'a, Canos ,RuJ19a�tl: jU:l'?f, .LeopolclO Schrnidt Max Puetter, Julio Puettner, Arnoldo Puetter Schrader e CLi., Welhelrn Maske'
Otto Abry, Jose Pei�m�nl1, �)�car Eberha;ut" Max B�(�KCr, D:',fln.�) lY1:�uels1 L\rtbu.r Ramos, Heitor Dornini, Ervino Lcnke, Waldemar Sperb, Henrique Strabel Oscar Ruedize/
Francisco A. de ,?11;e rc� J�nlld,oQ �:J�u!� I���.sIi�r: ��111O J?/:\�D�;� SZ:Ul})L,I_qUC� I�"lenf1qLle Bering, Walt�r I�aufe, Otto Rosk�l, pela Empreza Força e Luz; Hans' [ungbluth, Gcr�
mano Gropp, RCl;:aLJo h.eclleno.,.lg, Octacilio v.amara Martins 1 eohhilo Zadrozny, Manoel Maes, Fritz Wolfvanz EWIenlO Schumacher Ervião Schumachr Henrique Weise
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Hans oell, arlos ,l\raemer, 9.,.0 ,,-)pr�:..n::;e Jl!:110r, �n1!ano t aSSU�(A, iÚ)D�rto Donatl1, João Bramorski, Accacio cios Anjos, João Priem, Nicolau Passold Walter Puettner IOs�

J�lia��li. Oscar, Schipprnann, �!eraldu ueb;el, ;'ienncmn �a de��, 1 ,f��}o S,al�der, Leof�oldo 01inger, Luiz Magalhãcs dos �eis, Walter S�h�idi11antel, Et'nilio Wuerges, Frede"
nco rtscher, RIcardo Paul, pela Companhia r aul, Oscar Persuhn, Uc'O [ensen, OUo Ernesto Jensen Barril [cnsen Frederico [ensen Guilherme [ensen Arnoldo JCI'I'rh Willv
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Haschgen Santos Fllno, ao Ue em, "ncn Llesenoerg, .rnorc o Kusten.
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p POVO Sem quaesquer ligações politicas.

�•.®\ ,,,"'$� ''õ fi'Ii tfR:-. �6 I � imena la
Receam-se novos Caçadores para lVlanàos coincidiu
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"d ísturblos em Belém com o adiamento da viazem do
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major Magalhães Barata." A po'
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� - SELE'M, 23 (G)-A ordem pulação desta capital, a/, .hensi-
�O � � f] Bt r � O CO rn o· r. e re U de embarque do 27' Batalhão de va, receia novos distúrbios.
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BUENOS A-Y-R-S-'S-,-23>Y'(G) - Reveotiu-s,� de gra'1J, tamos �
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búlho o banq'Jet,� offerec.ido no Péllaçi� do G:)V.�rn) p�lo rre;;icLn· -0- ��
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J-e da Republtca em .oma o pr�sl ente \,Jet�no a!"gas,. l\mn gC5l0 aJtrmstl::O, p;ünürlco e � e fvaoos sentimentos, o �� _

?�
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O chefe da nação argentlul pronunciou elOl'lente dlS-::urSO. po iO do neroico munici )io de Blum �nau ei1d�reçou um telegramma lij
-.... n

em que acc.entuou qu�, além do le�ado glorio3o d� d.!:1S raças c;e1 d:; ,)_?.)i-:l e solidariehd� ao sr. dr. Nerêu Ramos, Governador do �� O Brasil continúa passando bem, sim Senhor, muitO �'il

d d 'h I b
' (C'.,. '·1' ,d7).

_

;,�A��� obl ioado!.t·r'.··,·�,:\.·.·xas e nações, convm '1 em rcrr, no momento, qae por prOV1- - - . �
o "

dencial circunstancia, a pro?ria natmeza se enG3rr,�g\ra de sep2\rôr a- CO:-ltraS[a com C3se magi1ifico exemplo da destemida e_ labo- .

Ontem lá em Buenos Ayres o sr. Getulio Varuas, U

duas heranças, dotando-ai; de riquel.as dist:n:t.ls qu'� S� complda- no:;,} g;-:;nte d; Biumenan as d.õmonstracçÕC3 condeiTlnavcis de ele- �
contJp.uou recebendo em nome do Brasil, as homenagens cpc ��

vam reciprocamente e predisp:mha:n o B 3jtl;� a A g''!:1tina é 'UH :n 'nto6 3'nbicios03 e imp:\triotico3, que aind<i alimentam em seus:W
o po;�o argdentino tributa á nossa cara Patria, nU:d g:;s!o ��

faci! coordenarão dos seus intereSSC3 e a uma prol/cito;a e tccuud'i c,�reSros ocos o sonho de criarem um ambiente de intranquilidade l'i.i1 gran:. .llOSO e confraternisação sul-americana. �

::t I!?I D' I" d d' �I
harmoma. A mão da PíOvidencia assegurára entre os dois povos no seio da bmília c.'ltharinense. W

OIS ln os Iscursos o radio nos permitiu ou';ir (L �J

"dilços mais fort'õ5 e duradouros do que as convenções e os tralados. Fi'juem certos esses invejosos, malevolos e incapazes di! que �� nos;o r�onho presidente um na visita aos Correios e TeL- ��
Nas relações entre os dois paizes, en necessa'io recCl:1hec�r un de- '3U3. inconcebivd ideia de perturbarem a ()rdem, ruirá fragúrosamente � gra os a lepublica irmã e outro na aula Magna da Uni'/e;- I:;

lermini,mo mador e tran,cendent.i. r::'i;:"" pOLj"e acima de tu,], e,tá o Direito, a Razão e a � ;;I�:teB:;:::�e�: 6':,::: rR��:de�ueálh:a���i:�u e0«;: !!
BUENOS AYRES 2" (G)' 1 1
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� tulo de Doelor Honorl's Causa e lh,� pregou '11 .... P,Q"J··!'" a I.;!':·.�..,:
';;'-r-:� , .' .

. J. � 1,mn-�i13a mu [,cao mVl-.
.,

_ !1'� �zmei�V;; a[:.1 :t, C_ �s conce?�n e aspm:m qua luer co�sa, �
- v .• '-'

'. I

diU as a,tenas vlsmhas do PalaclO do Uon!llO, na esperança de px j'Je e�tao o0scecad':b pela a nblç'w e envolvld:Js peb deSpé'lto. �
m�d:l1ha de ouro co:nemorativa da sua passagem pela ofi- �,

ver a comitiva do presic!ente Gesulio Vargas á sahida do banquete O gele presel1te U �:lt � assistimos e ergJer-se magestosa e impwi- r�
cina onde se caldeia o pensam::!nto da mocidade da terra d.� (��

offerecido em honra do chefe da nação brasileim. damente a vontade da g �nte barrip -verde de trabalhar em paz e � Mdtre, num zelo carinhoso pelas gloriosas tradições do �
P?5- �.�

O povo acdamou, por outro bdo, en;:lmsiasticamente, 05 ca·l· harmonia. �
sa

°d'.
e

prcpadra
a cultura, po�indo a inteligencia mo;', Cl,y; �.I

&�tes e marinheiros do B�asil que assistiram ontem, á noite, 8C� 03 appIamos e as so:idilri.da:les constame:1te recebidis pelo pa- � esta Istas Vln ouros, que gUIarão o futuro radioso da }\;- 1

espectaculos dos priBcipa'�s thcatros, que lhes reservaram um certo I hdino das causa5 pib iOi e eU,))!iSd1te g lieiro dJ P)'{o dr. N �rêJ � gentina amiga. t1
número de lagares. Ao encontraI-os, a multidão prorompia em Vlva� Ramos, comp:o'{a II c J\ll e ,,;:i1'J') �ra[l:ú a n)33d affirm üiva, U A' noite, num ban'lude grandioso, no ql.:artel de) l' �j

ao' Biasi! c á \">Ar!Ientina. Nerêll Rarn )3, ,�tá. g;lv;;:I13.nJo e I?ovemará o E.';tadG dê Santa � Regimento, em Buenos Ayfes, o ministrojda G:l�:ra saJ.;:, �::
Muitas C��1S commerciaes adorflari1ffi suas vitrines com alle- Catharina., com apoio dos selo cOê3talur1os, e nll'll ambiente de 3 em empJlgante discurso, o exercito brasileiro, reprÇ;';,l�ilJo (J

gorias a0 Brasil. Num estabelecimento da Galle Florida são exhibi- tranquihJade, p HqU >, assim o qu >,r o p lVO catharin�ilse. � pelo general Pantaleão Pessôa, revivendo as fatos her ,i'2.)) . /

das fiRuras de cêra de tamanho natural representando os presidentes E o povo d �ve e será rc,pêitado na sua sobera:tÍa. ij e sublimes da nossa historia m;litar, naquib Gue a da /-\, - �'-1

Justo "e Getulio Vargas ao assignarem os tratados entre os dois O exemph dc>s b!umen:me:1ses se multiplicarà' estam03 certos,.!t gentina e a nossa têm de comum. Enalte;'::;u ilS fifi li �i ��i
Para honra e gloria de Santa Catharina. � grandiosas d:> Conde d'Eu, d� CHias, o ',nciflca,br ;' d) tl

palzes.

r.1·<Numerosos estabecimentos illumimuam, á noite, a suas fa- r legendario Ozorio, 03 n05Sos tres gral1:b� mar�Ól�, 1<1;
)��

chadas. Em algUils pontos viam�se grandes cartazes com as côres dos f,") n I nt � .-a & T< d Jj tambem co:nandaram o ex�rcito afg�n�iin qUl:d) a�i J. 1 ", 1
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dois paizes e a inscripção: 110menagem ao [aSl .

� genera esso�, respO,l e.l \) eu 1')11: :> e'c
.... ')

De .ccardo com as autoridade, mari,imas, o comm.nd"te da

.

p_O h t I COS sa Iv
� brasileiro, glos:lu topicos do discurso d.) min;.str J d: C� 1 '-1

, . .1

esqua<ha brasileira resolveu franquear os navios á visita do v.;blicc.
.

OS � Argentina, nu 113 felicissiaH e patrio:i: 1 ara:; i') 1.1 � i c) J ); ,

SO NO INFINiTO.,. � nó, brasileiros deve encher de orgulln e sa::Lo pl',.;/.,3,LJ, ",.�
BUENOS AYRES, 23 (O) - A partir de hoje todo, os � A'llbos 03 discursos f(Jram eltre:JrtadJ3 de adauj')] �.�

jornaes, sem excepção, consagrarão as suas colnmnas á visita di' pre" Se.gundo se affirma os partidos RIO, 23
.

(0)--0 comman- � Tudo isso conforta e anima.
"

'/

sidellte Getulio Vargas. poHti.:os op_;Josidollistas marchado .Jante d� AViação Nav�l recebeu � Mas cá dentro, ai, cá dentro nós prec.isamos de �n::
I

d N B I d 1 paraUelos, por corrsqHenda j).�lKa se commuillcação haver SIdo encl)n� "ii, d d b Ih d'
' J

Quando o chefe a acão ra�i. eira .esemcarcava ontem � � e e or em para o tra a o sa iO e construtivo, ,.

� encont'a:-ao. a não ser no infinito, t d ._ d M
.
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P t
ra o o aVIa0 a ann a, trl� '''i Aceitamos· pp'la sua utl'l'ld,'>de e vant""!.',::;.·�',I" q.'.; �"·.".".,'.:�"··u 3

nesta ci a e, nascia o qumto 1}1) e e ro .lagueres e aDa:)o - oJ.de fomurão um angll10 ndb. d I
�� -.. -:_- � u_. "--.

to, modesto casal residente nesta capital que, em homenagem ao sr,
gi o peio commandante Proença, �� para o bom nome do paiz e d...: seu povo taes visitas, mór- ;::..,:
e que se havia extraviado, devido rh I

'

Getulio Vargas, resolveu dar seu nome ao recem-na;;cido. O FRACASSO COMO JUIZ �1 mente esta porque e a é lAm gesto de cortezia e cavaih:;i-

Durante o traject0 da sua residençia ao rab.cio do gO'lr.mo DA CONCORDI/-\. ? ao mio tempo, na viagem d<! FIo·

�� rismo que estamos devendo. Ci dentro ainda per3iste o a'n- �:
I f I d 'b l' rianopolis para Porto Alegre. :o.. bt'ente de de<ordem e l·ncerte,7,a. �;;

o presidente do Brasi oi a vo e Vl rantes acc amaçõ�s populares, {I" ;

."
.

h O sr. dr, Naêt! RJn1os, Governa- Esse apparelho tinha descido � A -
. .

1
l:�

O publico tentou por vanas vez�s cercar a ca:Tuag::ffi em que VIil a ''!j gora UTg� que 1130 Sê]amOS som:o:nte os pregoc!rcs c a :,.,1
;(01 do Esta.da, seg�mdo S� conclue t>m u'na da" laCloas do litoral rio ij d b

".j

o sr. Getulio Vargas, que agracl.cia sorridente e visivelmente com- ti.'\. acção até agora desenvolvIda. go-
-

J' "�" '
.

�1J paz para uso externo, mas evemos tam em te-la piH a uso t;
movido ás manifestações populare.l. verilará admir",-ve1mei1te o nosso Es, g:an cose. e, d�vidamente abaste- � interno, seremos assim coerentes com os nossos gestos e as

' ,

"a'so com o �prolO j 1 Ciclo, parti.u hOJe dê manhã,

paral�·
nossas atl·tudes. f.·,:l.'i!

c_ u-,. _, "'J' C e esmagaMi'a � '�
maioria. do povo catÍlarinense. a cidade do Rio Grand�, aflrll '- Rivaroles já dizia que o Brasil é um pais !!randic}so

�

Entreta.nto, o desUno poderá estar de se juntar aos demais compo- � d t d d h d
� l:�

< < .1 � on e o os man am, ninguem o e ece e tudo vai bem. ��
J_>:l.verthwo ao a,�mé!1isti'ador catha- t d d 'Ih

1
.�

rim:ll3e. de que --"Roma não se fez �en
es

�esqua fl a que vae a � Mas o futuro nos dirá si daqui por diante tudo irá ;;,!
Chegou hoje, pelo avião da, em tcm dia''.

uenos ires. � bem. ��
.

d C
.

I! R b" I l")'''''1,1e-<:.7 e�'�� ob"ej'--,r�ao AO 'fario con-c-O d" t- � Esperemo-' I I

CaneHa, .a apIta (la. epu II'

A.? ;<...��,";:" ;_". ":
v '''''r ': �l, r Ia o racasso... q ." ... i'il

C d." In' H " M;·!l,�.' \,'V':',' ','.. ",-+ Lr nom�ado JUIZ di:�- São ilO5S0S votos que não redunde � [�;I\
('a, o "r. , , l·�,,,bro

.
- Len_o Lll

._;' j
Z LU.!._ da, comal'ca de Concordia em tr.acasso ? espir�to. de con- lM1 � I S B I L H O T A ��

promotor jJU.)!110 da Cidade: Qe o sr. HOl'2..Vâ.llte Fracasso. cordla que an d
_. � A \'i,

h
' una o JUIZ os 110S-

L· �:I
ltaja y, Ora vejam� servindo de juiz na 110S actos. ......�-�....."' ...._..._-_....

""""� �_"�����::.��:.:e-i�

excen��;'ftirR�e�i�"����P �

nagens ao

C)ir6ctor' Responsavel .JAIRO
Florianopolis, Sexta-feira,24 de Maio de 1935
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I NUMERO 227

overno

Dr. Henr!que Rupp
Via aerea, chegou hoje de

Porto,Alegre onde fôra defender
these, o intelligente conterraneo

t. Henrique Assurnpção Rupp,
recentemente formado em Medici
na pela Universidade daqueHa
capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA'l7Florianopolis 24-5-1935
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Reunern-se hoje, ás 21 ho-
ras em sua séde social, á Submettidos a tns-,

rua Conselheiro Mafra n. 25, peccão de saúde
2' andar, os socios do Syn
dicato União dos Empregados
em Hoteis, Restaurantes e

Congéneres.

Oswaldo .%I.ello

Officiaes dai
Força F'ública ln ralismoApij��eherrftdidas duas edi

ções de "A Palria"
-a-

o oirector desse matui:ino
(..�clrioca desafiou o ge rr-s
rei r-lares da Cunha

para um duelio
-o-

RlO, 23 (G) -A policia apprehendeu a edição do matutino

A Palria na cuai o seu d:rector, sr. Antenor Novaes, atacava

violvntamente o' general Flôres da Cunha.
SaLemas que o sr. Antenor Novaes foi chamado, ha

Chefatura de Policia, onde em tom natural, declarára que
tres paginas diarias aos communistas.

RIO, 23 (0)-0 director de fi Palria, sr. Antenor Novaes,
fJ!..mdu ao' Diario da :J\[l)ile, desafiou o general Flôres da Cunha

p-ra um du,I 0, em qualquer terreno e com qualque: ,

arma.

fi Patria não fvi fechada. Apenas a policia aprehendeu
um" edição especial, a qual é identica á da manhã, que tambem
foi, pirehendida,

.

Está causando pessima impressão em todas as rodas a attitu

de escandalosa por esse jornal bem como ninguem leva a Sério o de
safio lançado ao sr. Flôres da Cunha, pelo seu director, sr. Antenor
Novaes

União dos
E. H. R. eCo

dias, á

alugára

Quem quizer se trajar bem,
forçosamente, terá que usaras

maravilhas do PA
RAIZO rua Fe

lippe Schmidt. n. 21

conceitos

tre barriga-verde.
Seio de Abraham. Não houve

derrudas as daquellas tão com

muns, tão pragrnatizadas já, como

indice de força e d.� energia
no inicio dos governos, chamados
democraticos e populares para

gaudio da massa ignara, como

diria o Conselheiro Accacio.
NerfU Ramas soube escolher.

Imprimiu uma linha sem curvas

no seu programma. Serenidade a

bso'uta, Confiança c ompleta em

que seus sentimentos seria o bas
tante para desanuviar os ares dos
máus augurios. Estiola-se, assim.
morrendo aos poucos, a cicatricu

Ia, o ponto incial das duvid is

e dos ensombrados prognosti-
Ern tôrno da personalidade

de Nerêu Ramos

�.�..... e� ��$G$e�• �I�

14 DE JUNHOI.
�� �

I COLLOSSAL SORTEIO I

coso

lnteligencia, cultura e honestr
dade são o apanagio indice indi

vidual, o caacter peculiar de
NerêJ Ramos, São virtudes q'le .t��C���-�����

não comportam odio: nem vingan- � I I
�

ças, que executados, seriam o rebai- �l Herondino Silvei- ��
xamento dos bons princpios chris- tiill rol d'Avila e Sra. par- �
tianisados em sua alma. � ticipam �os parentes ,e pes- �
E tudo con.inúa a correr cal- 'jt1 soas amigas, o naSClmento I!;

mamente. E continuará, certa- � de seu filho �
mente, �razão porqu:! devemos W FERNAN DO �t
confiar nos elevados proposito� ��

I
�

do illustrado catharinense, cpjo '�I Florianopolis, 2l-5-935. �.•�compr.1misso elle mesmo assumIU '�� I�'
� -�r-iii:'t--oo;'I�,��rr�·;;..�.....r-a Ir'"�r.:-�

para CO'll o seu povo e a sua ter- ��,",�..,.."..;)I:... .,.",."""".,..... �� ""''''_ .'" -�"""""

ra, naquella magnifica e estrelle

jada noite, quando foi de sua as

cençã::> ao governo. Ouvimo a

inda, a sua préce elevada aos

Céos, pedindo luz para seu es

pirito e benção para seu povo.
Assim seja.

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Foram subrnettidos hoje, á E' muito CO;fJtTIum se ouvir o grita contra o fa�cismo.
11 horas, na Directo{ja da Hy- -Combatem.os O [ascismo, dizem os communistas e os

giene, a inspecção de saúde Oi sem alliados, combatemos à fascismo porque é um go ,'ema
seguintes olliciaes da Força Pú- dictatorial e tyramnico.
blica: capitães Trogilio Mello e No entanto elles não dizem ao povo qual é a [óIma de go-Virgilio Euriques Dia;,; 103' te- vemo communista,
nentes João Salles, Aldo Fernan- E!les não contam que o communisrno é a tyramnia do Es
des, Luiz do Prado Lemos, Ori- tado, uma drcta.iura inflexível e que na RlJssia o senhor ornnipo
on Augusto ('latt e o graduado tente, absoluto. é Stalin, dictador como Mussoline, Salazar, Hitler,Nicolau Carlos de Souza; 203, Mostafá Kemal etc.
tenentes Octaviano Romulo Colo- Elles não revelam as

ma, H -itor Athayde e Clemente ria, os lusilamentos em massa,
de Souza.

'_ ' I
ao povo russo.

O sr. c�pltao Honono de, Cas- I Ell« encobrem os massacres da Hungria e, recentemente, da
tro não fOJ também submettido a Hespanha.
inspecção de saúde, visto se �n-I São uns corderinhos. uns patriota que só querem o bem do
centrar presenteraente em São povo!
Paulo. Ess� ollicial está sendo * *

esperado nesta capital, no dia Sa Ia r io
*

rn i n imo27 do corrente.

��
-----�._----

Avesso que serr,p,e fui ao ca- vam, nada mais seria, sinão, um
pachimo e aos e'ogios e�;l�:-ra- ru?ro sec-:_rdote de vmga?ça. Te
dos e transbordantes de adjectivos mido e nao comprehendido pe

[audatorios, por sabe-los coi-a los seus adversarios, Nerêu Ra

d.�primcnle para quem os pratica mos lhes apparecia nas horas de
e con-trang.rnento p Ira quem os seus pezadelos como a figura do

p:.:c:e�)", nem p::>r isso, farei calar a esterminio, que saberia maldi
voz de, justiça, quando se trata de camente aproveitar-se da situação

I- c"'ra llOmen,agem aos de mando para esmagar os ad-ples.ar sm �
�

!Hctl�Ls vultos, que se tornaram versarios de ôntem. Como pode·
t:,·:;" Delo seu e,iforço, tenacidade, ria deixar impunes - pemdvam,- a

jn'dii�F71Ci'1 e sobretudo pelo tra- quelles que sempre procuraram

ço retdtne() dê! seu caracter. Por por todos osmei os emodos, impe
si mesmos elles se sobreelevam e dir a sau vitoria?

se dest3.cam desde logo da rama
. E<sa, a opinião corrente, com

c ynmu:n em que se plasm1m os mum, proferida como um dilemo
medalhões e rnediocridad:!s, apa- terrivel porquantos viveram em

;-Dl] ,d')3 c arrogantes, querendo nossa terra tramando contra a vida

j)Jf3 si um direito d� congui�ta politica de Nerêu Ramos.
q;;c" em verdade não possuem. Sim. Seria, por isso tudo, im-
A nOvil rnwtalidade politica, mane, o odio do novo Governa�

• 'C" d tddg:n;\',1a dO ,o: Ja lDcan c:cen e a oro

u:vnL;ção outubrina, �pro�ucto, Mas, assume o governo o illus·
, .. ,,< ,''o (l.� O'rar.des e laborio�as
t., �� I, -..... ._'-"

'O

tr:lmfOn�élçõés porque passaram as

correntes pi.tT\darias, surgidas por
sua vez de injuIlcções de momento,

o;: li:, a 'i[\.:Ór l1'n? critica imparcial
e de:;apa::;on,�di;l para que bem

pl.}S3arL�s penetrar no fundo de
todas essas cogitações de partida
rÍ3mos e que determinaram essa

transformação, que deixa·) em sus

penso. por muito temp, o espiri
to público.

As opiniões em choques, as

contraditas e demarches, derivan
tes de uma situação anomóla, a

i'mpressionante confusão que reinou

durante dié\s a fio, quando exa

ctamente se tornava maIS necessa-

ria a paz, quando mais 0pjJortu
na e precisa se desejava a tranquil
lidade dos e�,piritos, tudo isso,
outra coisa não significava, sinão,
o producto natura,l, mesmo fat.al .e
logico da rebddIa de 30, Joel
Iando ainda escolhendo, selec
cionando elementos, na ciranda

p,)!itica, afim de que se màntives

se enheso, impoluto o postulado
das reivindicações revoiucionarias.

Para tal empreendimento, para

tol cbra, elevada e delicadíssima,
se fez necessario um homem.

Um homem para pacificar co

ordenar, para, emfim -defender o

regímen, Esse homem foi o mes

mo de sempre: Nerêu Ramos-ln

tel!genc:a, cultura honestidade.
Com eíle, os caspóstolos de todos
os tempos, os batalhadores e coi

raceiros de perigosas jornadas
Nerêu Ramos, entretanto, para

muitos que elfoneamenk o julga-

deportações em massa para a Sibe
toda a sorte de crueldades impostas

em h, t eis e restaurantes querem um aug-
A cornmissão que exa .iinou

os referidos officiaes éra composta
dos seguintes medicos: dr� Do
nato '1ello, director de Hygiene;
Cezar Avila e Arthur Pereira e

Olive: a

Os empregados
mento de salario.

Nesta epoca em que se trata de reajustamentos e de melho
ria de vida de determinadas classes, nada mais justo que se reajus
tem, tambem, os sala rios dos qUE' mourejam arIuamente para o con

quista do pão.
Salario minirno, familiar, que faculte ao oper. ro uma exis

tencia sem privações. é um das reivindicações integralistas.
1 '

Por isso damos aO,5 empregados e� h�teis e restaurantes que
p eiteam melhoria de salanos a n053a solidariedade, porque elles
precisam viver e dar um pouco mais de pão aos filhos.

"
U II

Sylldica!j·::::Y�-n.:) capitalista
«Não é possivel parar no syndicãlismo. O syndicato é o

G denamento dos interesses e dos problemas de uma classe e quando todas as classes estiverem synclícaiizadas, teremos apenas obtido
o disciplinamento de todos os sectores sociaes do Brasil integrados.
Cada um de per SI, naguillo que é directo problema de vida seu.

E' evidea[,>, porém, que esses interesses disciplinados não
deve existir em compartimentos estanques, isolados uns dos outros.
Impõe·se que ell!.!s se interpenetrem, já ahi subo:dinados ao interesse
1mplo da Nação. Já não s:! trata da equação dos problemas de
Ulla classe, mas dl equação dos problemas da Nação, ordenados �I

hdos eiles pelo instituto syndical.
Aliás, o va!ôr do syndicato é, acima de tudo, dar nilidez

aos ao.pectm sociaes da Nação, tomados cada um por 5ua vez. E'
um proccõso de caracterização de problemas nacionaes vi3ionados
de angulos profissionaes dlfferentes. E' essa a obra primeira do

d' , dI'syn lcato, que so em segun o p,ano, e assim mesmo emquanto o E5-
CURSO PRlMARIO tado é obediente os fórmulas de organizaf;ão capitalisticas ou proleE SECUNDARIO tarjas puras, porque fóra desses caso não ha'verà interesses pé\rti

cnlares lutando contra interesses particulares, áge como orgão de
TRATAR á Rua Saldanha, combate contra classes adversarias».

Marinho N. 1 °

C0111prae para vos conven

cer o formidaveI e econorni
co SABÃO INDIO.

Professora norma

I i sta -- acceita aIumnos.

Avisa

Catharinense
O Integralismo não allicía com promessas utópicas.
Nos fazem('s a nossa pregação ás classes e procuramos con

vencer pela belIeza cívica do nosso ideal de brasilidade.

Córte Creation
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devid�mente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado nu cartorio de titulos
e documentos desta capital.

QUE suas aulas, cursos e conces
são t!e_diplomas prosseguem e pros
segulrao na sua nórma habitual.

$
OS DI RECTORES:

�� José Maria e Luiz Alaber Parellada
O ---------------

__

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDI�O. MU-:rUQ PRE-
.

D IAL, destaca-se das mais sénas e vantajosas SOCIedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOO

Prem;os em mercadorias
\

o mais barato dos alimentos
o ALli'v\ENTO QUE MAIS NUTREcE QUE MAIS BA

RATO SE VENDE E' O'

j- Exige apenas a contribuiçao de =,�.:.

1$000 para cada sbrteio. •

I•i. Habilitai-vos! Inscrevei-vos! i�
'g�

@;J.���m.@Íl
-m

�.�.-----_·_-----G�weG��.�

-

AO
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 Ernilio Schroeder
RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

YDI»i rr'Tt7Q' *.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Planta de urbanismo moderno devidamente anorovadar.

pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura,

Um contracto de compra de terreno da Villa Balncaria é
o melhor presente de Natal que V. S. fJode brindar seusfilhüs.

,�
I

Llnàa Vista Panoramica.
EsplenàiCla pr-ele de banhos.

Optima ncacentc oe agua potouet,
Terrenos completamente planos.

A VltLA BALHEARIA DISTA a:
1000 metros àa Ponte Her':ilio Luz.

800 00 Brant'le Quartel feàeral, em constt-ucçõo.
600 õo Brupo Escolar José Boiteux.

Ha séàe ào Distrlcto Tofio PessÓa.

pelas Linhas de Ornnibus de FlorianopoEs
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desd e 308000

S'!rvida ,

J' -

a 0[\0

A 50rieàaàe se encarrega àa conatrucçõc àe Préolos
03 lótes aélc;ulriàos, meàiante o pagamento àlZ uma zritrnôn ó
ur.stc e o resta te em pagamentos rnensuea.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
--==========�================��=====

Fabrica de Moveis Catharlnense
D E

Paulo Scl'"""den"1per
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

ARTIG
C RI

•

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

V das
casas na rua Consellicir )

en � e-SeMafra n. 126, 130� e 71a �

rua Felippe Schrnidt 41) ru.i

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt CI);.l

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselhc.-»
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch1en-:

per.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

SE QUERES Af\'JlAR CE
AUTO commodamente e CO-'1

segurança chama o

Ford V SIm20�j}

('alxa postal1Z9 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Phone. 1.212
E NADA MAIS!

IM ali i sta-�IIRUA 28 DE SEI F1\1-
BRO N. 16

V. Excia. gosta de borda<l
Não se preoc.cupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, panDas
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTr\LLA
DORA" á Rua Trújano n. 1:.
on de V. Excia. poderá enCOIT:

mendar riscos especiaes pm.1

quaes'luer fazendas ou trabalhor,
os quaes serão fornecidos a SL li

inteiro conten.o,

Tvpoqruphlct, Estereotypl
Enraàl!rnação, Pautação, Tra
bolhes em Alto Releuo etc.

Rua Trajano D. 1 1.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua pr.. '

eipaI do districto «João Pessõa-.'. com fundrs

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

Pelleteria
Argentill'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

E' o melhor'medicamento das enfermidades do esto

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

pcpsias 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 quantidade de acido lactico e ba
xilas búlgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

'I t� gen e.

� Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

� mcdicos de Florianópolis. Evite falsificações. Procure no

" invólucro a marca: GRANJA ZINA.

� VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café�Na-
�:::::::=================-=-==-===-==-====_=_====__===--�_

.. ta_I,_C_a_fé_�a.����_ e_H_o_te_l_lV_le_tr_o_p_o_l._

-

ÇAO

I T A L-
A HOMENS

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

I V9LJrt daGranja
Zina

s

r.",
,ll. 'I

t'
l
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lndustrla Junta Com-
.

f. mercial do
Estado

PELES

Irradiação
da AllemaliJ

uha

Carvão Situação dos
Nacional nordestinos
RIO. 24 (G)--O coronel

Mendonça Lima informou que.A estação allemã DJA, onda h d
31 38

.

J' h- acompanhado os presidentes das
, rns. irrac Iara aman

Aa
o p:'o- companhias carboniferas, esteve

gramma abaixo, para a menca f' I
do Sul. I

em con erencia com o ge�t'ra_
A' 23 1" d '

Flores da Cunha, conseguindo
7 15 SI '::>R' cordresPJon.�

as do governador do Riu Grandt'
, 1S. no 10 e aneiro e d d d

3,15 às 1 J ,15 hs.
a promessa e man ar pr?ce er

4$000 Presidencia do sr. major Edu- 23 05 A .

D/A (ll _

a dragagem do canal do no que

30$000 ardo Otto Horn, presentes os srs, h' Innlu)n(clO -_
a

Zemao[, liga o porto das jazidas a Porto
Ed d O H id espanno ancao popu ar a -

AI C
.

d
.

3$000 uar o tto orn, presl ente, lemã.· . egre._ om e.st.as provm encias,

5$000 João Octavio da Costa Avila, 2" 10 L d' O 1 1..' c. II I
dIZ serao adquiridos 3 vapores

J F GI ra b OI
J. y ta oiischeunei ja a .

d6$000 osé . avarn, 1"\:0 erto ivei-
b cspeClaes para o transporte 0

so re poetizas allemães contem- - d t t R'5$000 ra, Alvaro Soares de Oliveira, carvao irec amen e ao 10, o

1$000 deputados e João Tolcntino Ju- poraneas. que actual t
-,

.

I
- 23.35 Noticias sobre a economia d �'d' ,nebn:.

nao e. possdlve10$000 nior, secretario, é aberta a sessão
II _

evi o aos a}]�:1OS que impe em

d d -
a ema. - d

.

e approva a a acta a sessao an-
23 40 O d' d di

a navegaçao os navios.

MADEIRA DE LEI - PRI- terior. EXPEDIENTE: - Me- 23'45 UI.ISCO
O
••

10.
• •

O coronel Mendonça Lima mos-

QUA DADE d d!lS A F b
'

d
. limas noticias e noticias h' dMEIRA LI moran um a I a fica e
d fill h ( 1l ão)

Ira-se enthusrasrm o com a orga-

12$500 I
.

( 3) d
. D I T' b 'II (T' b ')'

a eman a em a .emao. .
- l' .

Taboas de et est. 3x2 uzia tape im o, im o , envran- 24 no H d di
, , rnzaçao aos serviços nas minas

10$500 38$000 do documentos referentes a mes-
. ora e icada a Argcn- de S. Jero:1ymo e Butiã, fia pritina.

11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 ma, para serem archivados nesta 1.00 Musica ligeira.
rneira das quaes trabalham 3 mil

22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 Junta, archive-se. Circular n' 2, 15 operarias e na q.ia] foi cmprega- RIO, 23 f",G)-Na sessão de
d d S

.

d F J 1.. Ulii-nas noticias e nclicias d
.

1
•

,10 1
\ "

Fõrro de pinho 16$000 VO
sr. r.

b
ecretano a azenca, da fillemanha (hespanhd).

o cdPlta� supenor a.., mi con- ôntem da commissão de Finan-
Taboas de qualidade 2x23 dz. iação, O ras Publicas e Agri- 1.30 fi musa alegre nos thea- t_o_s_e_T_é_'.S_. ças da Câmara, o sr. Daniel de

18$000 cultura, pedindo informações so-
h I U h I A

.

d' d Carvalho lêu um plano de sal-
lx5 a dz, 6<1tOOO bre as instruccões de uma porta- l:os er inenses. ma ora va-

. I ... ea e suppressào
iP � r d d vação das finanças nacionaes.

ria referente ao numero de ordem I� a. OS 01 i n lster: os
O-E S t O sr, João Simplicio lêu di<-

M d d RI de cada modelo de livr�,' idem. IreCça,):
.

ugen onn ag.
�

arca o o o 2.15 Nooidades do tlieatro e
. positivo regimentaes e declarou

FEIJAO Memorandum da "Industria Chi-
ci- RIO, 23 (C) - Està sendo

nett:a. que acceitaiía de bom grado a

(Por sacco de 60 kilos) mica Renard Ltda", de Indayal, commentada chistosamente a idéia d
D

h2.30 ,'Ja"usica para baile. suggestão no caso e que nen um

Preto novo 18$000 accusando um mernorandum desta
3.00 Leitura do programma (al-

do sr. Daniel Carvalho para a dos collegas formulasse um pro-

DIVEnSOS Branco especial 23$000 Junta; idem. Officio n. 123, dos
I h ) (f\ d d DIA

supressão d0S ministerios como J'ecto, acceitando todas ou algumas
$ 'd

.

d em., esp .. uespe i a d'd d
.

U
A:'�cz sacco 44$000 Vermelho 23 000 srs. preSl ente e secrdano, a

(allemão, hespanhol).
m� I a e eCOnOfitla. m matu- das suggestões quando fosse discu-

Kcrozene caixa 45$000 Mulatinbo 23$000 Associação Commercial de Flo- úo diz que é incrível que um tida a material orçamentalia.
Cazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL rianopolis, agradecendo uma in- homem da c.lltma do sr. Daniel A seguir, o sr. Waldemar FaI-

\'élas de cebo caixa 18$000 formação prestada por esta Jun- Ca rtazes do
Carvalho apresente uma idéia tão ção propôz a publicação do tra-

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA ta; idem:., REQU�RIMENTOS d ia
desbaratada, quando todos os pai- balho e sua distribuição em avul-

Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
- Da II::;IA Fabnca de Papelão Z.'S augmnetam o numero de suas

sos, facilitando o estudo das sug-

V,\la� "tearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 Timbó (Timbó), pedindo para IMPERIAL--O passado de pastas, justamente para attender gestões contidas no mesmo, o que

Zé;:]. Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 archivar ,a a�ta da �ssembléa Ce- uma mulher, às 7,30 horas. melhor os seus interesses de foi approvado.
C' 50$000 O A ral Ordlllana do dIa 2 de março admini;lm::ção, acr.rescentando que O

.

d b Ih d
._GCO sacco MERCAD S3LAT E .. arroja o tra a o o sr. Da·

Fard!o sacco 6$500 deste anno; archlve-se. DIto do ROYAL--Q inimigo de Li- aluelle gesto só se justifica por niel de Carvalho impressionou for.

L:.rel!i lho sacco 8$500 ARROZ sr. Raulino Horn Ferro, estabele· I ghl e O primeiro engan9, às 7,30 uma mania de (opposição, pois o temente a Commissão de Finao-

Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) cido nesta praça, pedindo para horas. sr. Getulio Vargas só creal à
ças, que não lhe regateou applau.

24$000 Agulha EspecI'al 4t:.$000
annotar no seu registro de firma, duas pastas,

J I d"R r
.

H n ODEON- 'Gerr.ura, às 7,30
Velo; de cêra kilo 7$500 Aaulha Bom 40$000

a a t�ração. e au mo "orn, hora�.

S:rarr:pos p. c�ra kilo i $400 Ja;onez EspecÍal 42$000 para Rauhno Horn Ferro, an-

�::m(,ilto Maua, s�cco 13$500 Japonez Bom 38$000
note-se.

f 1.0:')101"0:, Pmne!folata21 0$000 Bica Corrida "8$000
Dito dos srs. Eriksson, Pcobs

('.,í2.';:'2 farpado n. 12 rôlo 28$500 .

�

1& Cia. Ltda., da praça de !ta-

Arame talpado n. 13 rôlo 39$000
MERCADO FROUXO ,jahy, pedindo o cancelamento da

BANHA j firma antec�ss�ra de "Erikss�n,
, Probst & Cla, Cancele�se. DIto

(Por caixas de 60 kilos) ') dos srs. Herminio Rosas Bion e

Em latas de 20 �ilos 1 � 5$000 Secundino Lemos, socios campo
Em latas de 5 kllos 1 8$000 nentes da firma-"Rosas & Le
Em latas de 2 kilos 160$000 mos," desta praça, pedindo para

MERCADO CALMO registra� e archivar o seu distrá
cto social, Registre·se e archi
ve-se. Dito da "Caixa Rural
União Popular de Bella Vista"

pedindo para archivar as listas no·

�larc..:;.�h� �t1 f!lH'isIlOpolls Mantas Gordas 1 $900 minativas da mesma, nesta repar-

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $600 tição, .f/rquive-se. Dito dos srs.

FeijãO branco sacco 15$000 I
Sortida regular 1 $500 ',Moritz & Cia," desta praça, pe-

Feijão vermelho sacco I 5$000 MERCADO FIRME dindo registrar e archivar o seu

Milho Eacco 10$500' contracto social; Registre-se e

Batata sacco t 0$000 DIVEROSS Archive-se. Dito do sr. Secun-
-----------

Amendoim sacco 10$000 (por kilo) dino Lemos, desta praça, pedin- "Exp.'ilesso M@rdesie"
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$000 do para registrar a sua firma; Ins� Porto Alegre
Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 1 $500 creva-se. Dito da "Comp. de

Farinha comrnum sacco 8$000 Carne de porco 1 $700 Fumos" Santa Cruz," com séde

Farinha de milho sacco 1 2$000 Toucinho 1 $600
em Santa Cruz (Est. do Rio G.

Café em côco sacca 26$000 CAMBIO do Sul), e filial eM Barreiros'

Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista (5. José), pedindo o cancelarnen-

Banha kilo 2$000 51 Londres 91$000 91$000 to da mesma Comp.; Cancele-se

Assucar grosso arroba 7$000« Paris 1 $220 Dito do sr. Flancisco Manoel de

Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 7$465 Souza, da praça de Tijuca", pe-

Carne de porco kilo 1 $500 « ltalia 1 $530 d!n?o certifi;ar se a sua fir�a in-!Tollcinho kilo 1 $500 « Portugal $828 dlVldual esta ou não regIstrada
Cêra kilo 5$500 « Nova York 18$570 nesta Junta, Certifique-se.
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$535 Nada mais havendo a tratar, o

Nozes kilo 8$000 « Suissa 5$995 sr. Presidente encerrou a sessão.

« Belgica 3$140 Secn:,taria da Junta Commer-

« B. Ayres 4$828 cial do Estado, em 27-4-935.
« Uruguay 7$280
« Hollanda 12$570

Commercio,
e Agricultura Resumo da acta 161a.

sessão da Junta
1$200 Cornrnercta do ESM

j���� tado, em 27 de
abri I de 1935

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Pr�!f��g eerrentea na praça de
Florlanopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 'kilos 42$500
Surpreza 44 kilos. 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Indiana 30$000

SAL DE CABO FRIO

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

ASSUCAR
Extra 68$000

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos
S'acco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 13$000
51CCO de 45 kilos 1 J $000
M.oido de 45 kilos ! 2$000

Sarrafos '-

SABAO JOiNVILLE
Caixas pequenas 4$100
Cai:::as grandes 5$100

União de E.
.

e C.
H.

�\IIystel�io ASSEMBLE'A GERAL EX�
TRAORDINARIA

Se tendes sido até hoje Iinfeliz e desprotegido ua SOf- São convidados os srs. syndi
te, vivendo sempre em dif- calizados e associados desta União

ficuldades, ou sem poder a reunirem-se em assemblea geral
realizar os vossos desejos, i extraordinaria, a realizar-se no

não desanimeis. Escrevei ho- dIa 24 de maio corrente, ás 21

je mesmo para a CAIXA horas da noite, em sua séde pro
POSTAL 49, NICTHEROY, pria a rua Conselheiro Mafra n.

Estado do Rio, enviando um 25 no 2' andar, 03 assumptos
enveloppe seliad,) e subscrip-I a �er{1m tratados são de grano
to, para a resp0sta, que re·· de interesse.
metteremos gratis o meio fa- Florianopolis, 23 de maio de
cH e seguro de em 8 dias, 1935.

conseguirdes o que desejar-
des, seja o que fôr.

VINHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

"\ (por kilo)

FI]) <F,·i;;tos

XARQUE

João F. de Campss
1 . secretario

f·:.n� decirnos
(asfé em grão arroba
VdSSOUH1S 5 fios dz.
VaI �;ouras 3 fios dz.

"'/"'j'J"'� C'('XÕPS arrcba
./\.. u. � ,....... '. J. _,

Xar<ldc SOl lidos arroba
,

Director Propriei:ario 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, CARGAS, ENCON\ENDAS E VALORES

Serviço Perfeito-Garantia Abs;�luta

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

Localidades já servidas regularmente pelos nOV03 e conforta
veis Omnibus numero um e Jois:COUROS

João Tolentino Junior
Secretario

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

2$500
1$800

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

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

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

AUTOMOVEIS E CAMINHÕES A QUALQUER HORA-Via
gens Expressas

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Tubarão LAPOL! & MARTINS

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorH em 14.6 Entraõase 5ahlOas

fi a 14·5

50.556 12.298 1.2.759

73.111 16.876 20.199
25.324 11.179 11.356
12.577 8.645 6.218
6.120

14.0�0

(Faltam as sabidas dos depositas paHÍal}ares.

Limousine
Feijão (saccos)
Arroz ( » )
FaJ'inha ( » )
B,mha (caixas)
Milho (�accos)
Xargue (fardos

PREC1SANDO
de auíomovel

chame a elegante, lu
xuosa e confortavel li

mousine n. 192, pelo tele

phone n. 1.212

:� \

r
.

. '

,,'

RIO, 23 (G) - Desment�-s�
que o sr. Agamemnon Magalhães
tenha qualquer interlerencia na

vida dos nordestinos, achando-se
neste momento em situação diffi
cil aquelles Estados.

Um vespertino t1e ôntem diz
iUe o ministro não tem' conheci
mento da vida dos mesmos e que
aquelles Estados, actualmente, atra
vessam um periodo de relativa
prosperidade, não se vendo neces

sidade alguma de imigração.

Plano de sal ..
vação das fi

nanças nacio,
naes

sos.

R. d
" Vende-se uma

a Io vi:ta, marca

CacIque, 6 val
vu!as em perfeito estado por ....
1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

A propost:·",
orça.men·ta-'

ria

RIO,23 (G)-Com o pre
sidente interino na Republi..;'r
ca, despachou, ôntem, no Ca
tete, o ministro da Agricultu
ra. Em seguida, presentes os

srs. Arthur de Souza Costa,
ministro da Fazenda; Vicen
te Ráo, da Justiça, e ainda o

sr. Odilon Braga, o sr. An
tonio Carlos passou a exa

minar com esses titulares a

proposta orçamen taria, para
o proximo exercício financei
ro, sendo estudadas medidas •

tendentes á compressão das
despesas, para obtenção do
necessario equilibrio do or

çamento.

Mudançada
capital"

RIO, 23 (G)-O actual go
vernador de Goyaz, quando
ainda interventor, determinou
a mudança da capital para a

'

zona vizinha á Campinas, a

qual se caracteriza pela sua

salubridade e bellezas natu
raes, sendo assignado pelo
governo um contracto para a �

administracção das obras com
os engenheiros Coimbra Bue·
no e Pecena Chaves limita
da.
Assim, dentro em ponco, 11

capitai deverá transferir-se
para aquelIa zona.
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Médicos i r. " 'J
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I' I

Dr. C�s::Jir t\v\ - I

ex-aSsistente du
"

; ? �

.Ii i ti r i F·-c'
•

'-' �""l ;<�.� rn .:-" n .�- ("�Dr. Cesar Sartorí li I ! �! -,> ',_ • -'

'I i, ..

F l' Q
-

I t.scnr». ,"",' "E' lpne ,f'l

Clinica cirurgica-operaçôes i I
SChl�jd; '�:' � :,on� 14831 !i

Das 3 horas em diante dia- .

! iiriamemente á R. Arcypr�sfe t, PARA:-ITAj AHY, BL\JMENAU, jOINVILLE,
Paiva n: 1 ., Phone i.srs I

• ,. � SP.O PAULO E RIO DE JANEIRO.
i Dr. Fulvio AdUCCI'li A"

.

E t r Ad o ado 'I m gencia no
Residencla:-R. s eves .,u-

I
v g

� � Er'�;'fi ia La Por,·ta !'-iotel
tiior, 179-Phone, 1.285

f; �I; Rua João Pinto, fi' 18 ( �"J:"".""""C"=��=�"-=-

I
I (sobrado)

� I:= -I Das IOás12edasl4 á" eiifl!�cão de assucar
Dr. Antonio Botini I 17 horas li -=--"" �i;it:l:'-(U,.•,-.:}

_

Medicina Interna - Syphm� I -_------=-'" _
· --,

I� = d. =1

Vias Urinaric.s ! Dr. Pe�rQ de MDRára rel'rs:.I· J�ãa Sem�wa==
I I M! � Telephonc 1441I Advogado! FatwlQ�: Fh�iiã Bocay:l\"g, 1 54

II' Rua Trajano, rr 1 sobrado

I 36rJ,�[O02it�: Mercado,
! I Telephone rr 1548

I FLORIANOr_;ÓUS r�t. de Sta. Catharina/) v
'"

-----
...'"--�=.=- I

COMPHA-SE BAGAS DE NOZES ����t��l����:,�!���S�,' -'

�===
- - - -

-=-�=--��
' � PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO f

'

A �. . �Jll "'" � "'..

�.,�.''''''''''''''',-,.

"""""���......._....

r_I" São necessarios 3 qualidades � �CCaCiO �Vh)
� �

.•.;�.'.�����'�����. �oe_, SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA fRl1'víA : ;,."� ��
)
re I ra tem seu escrip- � í.�.� &-,� ���:,,,..)

,

I: � nos novos typos d;sl�:Ji�omente são encontradas

� 1JIClínica Geral -- Vias urinarias '� ,.(l>' tti �--' �� l� [

Hemerrho;da" - Tratamento I tório de advocacia .í rua; � sómel'l1te. � E H I � I FI' § lj
R�i:-;�:::�:r:'r:': ��: I �_I:;�:'de ;:I;"�.ur�2:;.eto I f-=r\a y. e" r Ie � COS;�A� c��:�OG��A p���:� :1�\�'RA 54 ��veira,14--Teleph, 1353

!
'

1 '.i� t.;il .l� ".
'.

. �1?1��}�I��f&f�������J�����-,�:};�:,:J"� � t.t1i. �?.l L] � �� --�--����--�,j\''''''''_; .. -....I�.....�

Consult.:--R. João Pinto, 13 l Caixa J (,stc 110 ;! '.
. Parana' er"� H 'i � �Teleph. 1595 � -c=_' ---=='�: Boonekamp I �t�m����

Consultas: .

f .' �� O apperitivo de maior fama � Tirager"V'\ 8.000 Exernp!are!;�;das 15 ás 81 hora s Não ponha fora a sua lamina ��\
,.... �

� Revista-jornal de actualidade, com circulação nc:

llsadad· . . f f d f ��'���1;�T%�Hl;� .O�••• Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Mattu
�I qun3 Ja I� a.ama,� a Ia

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

dor �IRANA para laminas ty- -

Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao ESt2-Nas grandes [uctas �t�e desde
po Glllette,

_ _ �� � III do de Santa Catharina.�_�bram no campo da acllVl?�de so- Para excell"t L?,ra(12SlíDO. f;Jl.am�OSOS brindes m���{��J����,,')�J���z:.-.?'-,j�;."�;cial ou commercial. o espmto mo- INSTALLAuORA DE �� --- ��� :'�'f��.
demo e bem equilibr�d� utilis� o FLORIANOPOLlS 0:;is'lribue � ,�'.•�,�t�lephone como ,a mais mpresun- Rua Trajano n' 11

.

.

I Attentae bem �,�.i.',
..:,J,',.'d.vel das neces51dades!

_".. L.... OSA
.

......!!, ��
I � A Agencia Moderna �:':J

H. Jordan la, � RUA DEODORO 33 � deS�upbliCI9yOets! codm Séf�e �t!; �""'LOR�AN 01=0'15

I� em. ao au 0, e au onzaca e IS- t�'l
CASA MATRIZ: a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem � calizada pelo Governo Federal e t��lrl possue a carta patente n. 112 r��j..JOIN \/1 LLE assignaturas ou annunciarern na

� K��.:.IEstado de Santa Catharina g A GAZETA FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes-por "J
,,!liN�U c:!!." I

'

semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras
-

'\Endereço Telegraphico "1II!l.J �"

�
� 1

Caix 1 Postal, 75 - Tel. 514 e 507 - o jornal mais moderno e lido da Capital. � EXTRACÇÃO com globos de crystal. I�',;�
FI L IAES: Peçam in/armações. � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os 50r- �l

Marra - (;arloir)has � teios são presenciados pelo povo ��j(SANTA CATHAHINA) G��i�N�@l�������� y
�io Negro -_ S. 1V1athe����s

(PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Na J\gência
No Correio
l�egistrados

ás

Artigos Photographlcoe
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L li iii D

, ,

\
\
I I

I
Só o profissional competente e criterioso ! [

póde executar com esmero todos os trabalhos J
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias -s

e ampliações irrepreensiveis e absolutamente t;)
duraveis. I: �,

{•..;::1

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Caixa Postal 105 REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COj\,\PRADOS '\'�7'
•. 'i'>

NA CASA ��
Consultorio é Residenda

Rua Trajano, 21

�fConsultas ás 17 horas
)i.
r.-",.

Telephone 1.659

Dr. Miguel
Boabaid

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte ludus
..- . -

abão I
é dar vaB@r

--'E.XPE I E

Preferir o
,

" I de (Curitiba) fabri�ado co�
fé bom, é econamiCD e rendôsa

E v E RA Q UE É SUPERIOR

.-;' ...

I i
I I

I I
I

I
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GEA
fi" -- "'""!:'""""':'-��-�!'��������������� I Foi exonerado, pelo Governo

_��"�_"�������.�:,!""""�?,!":"""""��"'�""""��iA1l���"",,,,, �

do Estado, a pedido, o sr. Rey-
V O Z D O

_ _::F:_�_ _.:.O.:.:__V__O noldo Alves, prefeito municipal
de Palhoça, sendo nomeado seu

substituto o sr. Juliano Lucchi,
influente politico naquelia locali
dade.
A Gazeta felicita-o.

A

Plasrnando syrnbolos
de arte corn a areia ful-

,
I

va das praias
Com grande interesse

r ad 'ir3"30 o OGVO ve.n

: ',_'I ipanhando os traba
lnos de modelage ,) t m

'(\:'cia Que o artista José, 1. , .

Tarnbor.ni está n)'11 '1'111-1 â u n
, ..... ,'-lA,lJL.(.I,.

do, ha dias, na Praça 15,
o, que õrtern teve o seu

final em uma linda con

cepção artistica "O Syrn
bolo Farroupilha".
José Tamborini é um

artista perfeito. Sensibi
lidade Imissirna e grande
imaginação, o seu genero
de estatuaria é exotico
e extranho.
Emquanto outros tra

balham o mármore. o
,

ouro ou o bronze, com
b, '-�"., "",----�,--. c."'�.,<�,�·�· __ ",.. _�___

.

dedos ageis e singel firme, José Tamb?rini, plasma, co� extrema r�pld:� e n� p���en��do povo, symbolos de arte com a areia fulva das pratas e lhes da o seu gemo - pre
distinado.

''';-.

e outra de vinagre e com isto gar:
Os diabos rubros animaram bas

gotejar, Tambem é util o garga- tante a tarde de quarta-feira com

gua
os seus treinos. Notava .. se o com-reio com phenol a 50ln em a.

.

de i d
.

I parecimento e innumeros a rm-
n*" radores do club de Sody e não

C
. .

P pequeno de athletas. Alguns íi-fell annos hoje a exma. sra. se, ás 16 horas, no ermteno u-
.

d _

caram am a na cerca por nao�1/l!:1Cl Vii1J. de Oliveii a Wendhau· blico.
tecem lugar para treinar. O treino

sc:m. ,iuva do nosso saudosocon-
__�iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii_�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii f Ih 11 I b

'

'" oi o me ar que ague e c ti po-tt;,ranco J02.0 Benjamim Wendhu- Roupas para homens e
dia realizar, sahindo vencedor o

criança só na CASA A
segundo quadro pelo score deCAPITAL
5x3. Após o treino medirão for-

ROmpeu ças com o quadro que possue a

L E C melhor defesa da capital. Os doCO rn a . . .,\ d'd o.'"'\vahy não teem u VI a na

victoria deante as suas uitimas per
fomances. E nós daqui interroga·
gamos: quem vencerá?

FORTALEZA, 23 (G)
Teve grande repercussão o

gesto do constituiilte Jorge
d Moreira Pequeno, rompendo SENHORAS E SENHORI-a senhorinha Maria Celeste e

L' EI' t I C th rCarvalho, filha do sr. Cap. João ��m alga el ora a o 1- TAS N/-\O PAGARÃO
Pedro de Oliveira Cc::v,:!lw;. 'Esse deputado promette Os ingressJs para aproximo

a exma era d L-c VIegas I' I
- _.

d d' , 2e11000
•

:'
ú, •

�..

• v

< oa- exp Icar aman 13, as �azoes jogo e ommgo sera ii>de Amamo, esp�,-a do _r. J da attitude que assumIU. para as, arc.hibancadas e 1$000
'�uim Moura JUnIor;

a set1horinha Azaurita Fernan
des, íilha do sr. Ary C. Olivei
ra o sr. professor Alfredo Xavier
Vieiro., lente do Gymnasio Catha-

sem.

Anui versaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. Arman
do Amorim, viajante da nossa

coll::,ga A .Noticia de Joinville,
ne�ta capital.

fAZEm AHI--105 H01E:

fll1enSe;

o jovem Joel Marcellos Mou-

Ia;

o jovem João Souza; ,

o Jovem Leopoldo Santos;
Q sr. Oscar Schmidt, funccio

nario da Inspectoria da Estradas
de Rodagem.

CHEf5Am UNS ...

Em companhia de sua exm�.
farnllia regressou, 8ntem, da CI"

dade de Blumenau, o sr. Arnaldo

Outra funccionario dos Correios
,

.

Ie TeJ,,'graphos, nesta capltí1 .

E'ALtEC'lmENTO:

Em sua residencia á Avenida
Rio Branco, f� leceu, 'ontem, a

exn,8,- VÍUVil d. C\l.��ermir,a Cunha
t fi' ôrreirão, funeo sr

C """llv Uv_ ;"_c r. v'v e Telegra
phos.
O seu enterramento effectuou-

"

Com o treino realizado quarta-feira, o
Tamandaré está certo que dará seria

trabalho ao Avahy

*/-DOR DE GAROAN·

:rA-Para a dor de garganta é

muito efficaz deitar num copo de

agua morna uma colher de sal

'W�1i---�,,�t-j'�,---
1862-0rganização ministerial-O chefe do Partido

Progressista, Zacharias de Góes Vasconcellos, organiza um novo

ministerio, tomando el!e a pasta do Imperio. Esta situação durou
sómente quatro dias; pois recebido o gabinete com urna declaraçãode desconfiança na Câmara dos Deputados e não tendo obtido o
recurso da dissolução desta, como pretendia, retirou-se no dia 28.

1866 --A maior batalha na Ameriea do Sul-Propa-

\
lando-se que o exercito brasileiro, então em operações, de g�erra

.

contra o Paraguay, preparava-se para um atague geral as posiçõesPrefiram sempre o lI1egua- inimigas no dia 25 de maio, o dictador Solano Lopez, antecipando-
I vel � �- � A.' � se, deliberou surprehender as posições brasileiras e alliadas e, naiav �����

J-d I· )1 'f, de vi
.

'I IINO � (;) de Curitvba. man la o �la _-r, a rente e. vinte e cinco rm paraguayos assa ta
.

áquellas posições, com todo ngor. Eram I I horas do dia, grandeI ' I I cl I" d h A
.

•parte dos soldados a lia os ac avaro-se na carnêação e outros nus-

téres-c-quando surgem, por todos 05 flancos as tropas paragu.iyas e

precipitam-se cegamente contra os acampamentos alliados.
Ao toque de sentido, avançar e de fogo; comecça o combate

co.n todo o furor, ora lormando-s- quadrados, oa estendidos emCAlO�1EiJUM)S linha. prosegue-se a peleja que é das �ais encaílli�ada5, medindo-se
a bravura dos soldados brasileiros com a temeridade dos soldadosE Saltará da Cama Sentindo-se assaltantes. Dão-sp, então, encontros terríveis e scênas horrorosas.Bem e Cheio de Vida Com o s610 todo ensanguentado, os inimig0s cedem terreno, os pa
r,iguayDs são levados de vencida e completamente aniquilados, ter
mina o combate ás 5 112 da tarde, com a victoria das armas bra
sileiras.

ra o ,Sem LUTemo. 11 directorialO novo ChefedJ Rwe, 'Plate suspendeu o este

jogador até o fi-n da t.:!mporada do de Po I ic ia
A directoria do FI minen F :orr :nte J.nno. Cuejo é o melhor

C. do Rio d,; J!lneiro nã) s;� t m ,)(Jc; I aqenlino, � m 's-oo que as'
O Governo do Estado, em a

descuidado nos int:!resse,-; dJ ri- sombrou 05 c;-lmpos brasl,:iro:3 na cto de hoje, nomeou o sr. dr.
I

' ui,im!l escmsão do cuioer. O club Cl -b I G I h 'd dco ôr para ° proxuno campW!1,Ü'). l\ ali a te a vão, con eCl o a
_

Assim é que um emissario j4 se
":sLt prejudicando mas a sua dis- vogado e influente politico no

encontra em São Paulo; fazendo ciplii1a não cahirá em tempo al- sul do Es!ado, rara exerce,r o
uma pequena limpeza... Foram gu 11, dizem os dirigentes. Que cargo de Chefe de Policia em
ontem contractadús os Batataes e contradição dos julgamentos ar- substituição do sr. ceI. Hermes
M IdI gentinos para os nossos! Quando AI t d F b

-ac la o que receDeram . " . . encour a onseca, noso
c:. OOOellOOO d 1 pod�rêmos usar esses crite;�ios:)S '1'

.

h dJ: ii> e uvas e. . . . . mlltar, que VIU a exercen o proI :000$000 mensaes e Hercules meIOS. ficientemente taes funcções em

por 10:000$000 de luvas e ti caracter, provisorio.
mesma importancia mensal. DIFFICIL DE PAZ A posse do ilIustre patricioCom mais alguns elemento,; o E' difficil a paz no foot-ball sr. dr. Claribalte GaIvão se rea-
Fluminense terá em seu team o brasileiro. O Vasco da Gama do lizará amanhã, ás lO horas.
schrat paulista. Rio continúa sendo o' pivot da A Gazeta apresenta-lhe seus

discordia por ter sido, apellidado cumprimentos.
-

ADVERTENCIA POR de «,naior club do Brasil». Fi-
GRANDE FALTA carão mesmo o Fluminense, o Fia-

I A· B I O melhor sortimento deN
.

P meao, o menca e o omsuc· .o jogo entre a ortugueza o
•

, artIgos para homens só nade Santos e o Palestra Italias cesso no mesmo proposJto ate
casa a CAPITAL

d 8
.

d que a C. B. D. se lembre que
.

um I numero e

I
joga oresJe o Vasco da Gama não e o uni-empenharam em ueta corpara .

I b d B '1Submettido o -caso a En- co c u o rasl.

tidade Paulista a. directoria resol·
veu admoestar os jogadores de
ambos os clubs allegando a si

tuação do /oot-ball não 50 pau'
lista como de todo G Brasil, em

vez de impor pena como o caso

necessitava. Aqui no Brasil só

Pela nossa historia

DESOP�LE ()
fICADO SEM TOr�AR
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(Compilação de L. Nazaretn)
Dia 24 de Maio-S. Afra

Concurso Paraná
Catharina

Santa

Se está tdste e sem animo para viver, não
recorra aos saes laxantes, etc., na espe
rança de um allívío m ilag roso, Nada con

eezutrú. Taes remédios estimulam os in tes ..

tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.

ElIe deve destillar diariamente quasi um
litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente. os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão crescer o seu esto
mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;
surgirão manchas pela pelle e uma dôr de
cabeca impertinente o atormentará. Todo
o seu organismo ficará envenenado.

As pilulas de CARTER são iníalliveis
para activar o funccionamento do figado,
Contêm propriedades vegetaes notáveis.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça
pilulas CARTER em qualquer pharmacia.

DO

Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap
peritvo mundial, o tonico reconsti�u.in.te do ,sang.ue.

Os concurrentes deverão dmgIr-se a Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

.

O l' dos classificados receberá uma caixa

com 12 litros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA» u 2' receberá meia caixa e todos os concur

rent�s receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

-0-

para geraes, entretanto, as senho
ras e senhsritas terão entrada gra
tis, para maior brilho d13 nossas

tardes sportivas.
ZARZU VAE MES�vl0

Zarzu um dos mais completos
jogadores brasileiros deverá es

treiar no proximo mez de junho
nos campos argentinos, defenden
do as c8res do San Lorenzo- E'
mais um que se vae, abandonando
o sport da sua. Palria.

FLUMINENSE PREPA
RA-SE

asim mesmo ...

NÃO SOFFRERÁ A DISCI
PLINA

Tendo Cuejo jogador mal con-

-0-
-N" dia de hoje--sesstnta e nove I.\UIlOS atraz-o Exer-

cito Brasileiro attestava a valentia dos nossos "",]dados, a bravura
tndornita com qli!� elle;, lutavam fJara que j�maH, ó bandeira da nos

sa querida Patria �offwsse um revez que a pudesse nodôar,
Em os campos de Tuyuty, como em toda essa longa e san

guinolenta guerra contra o Paraguay, ficou solennemente constatado
o profundo desprendimento que pela vida tinha essa legião de bra
vos, oriundos de todos os engulo de nosso Paiz e que marcharam
para a lula, com o entl.usiasmo de patriotas que sabiam medir êi gran
deza da Patria que nos foi berço. E a gloria que o dia de hoje nos

1,:;igna-la, é de um brilho imperecive], porque representa inquestio
navelmente, para nós, a victoria mais extraordinaria nos annaes sul
ornencanos.

Rememorar tão grande acontecimento é um dever de todos
os brasileiros, aíi:n de incurtir no animo da mocidada os profundos
ensinamentos gUt! o dia de hoje nos ministra, levando ao coração do
povo o, exemplos ad:niraveis de abnegação, desprendimento e pa
triotism -', que nos são dados por essa legião de bravos, que manti
veram bem alto, nas ameias da fâma, o renome da patria brasileira!
Essas Íicções, a mocidade actual deve receber, afim de que, no dia
em que a honra nacional exigir o nosso sacrihcio, não devemos dei- )
xar de imitar áquelles que nes legaram uma Patria digna e nobre,
sempre vencedôra e abnegada!

1900-Institllto fIistorieo-No visinho Estado do Pa
limá, é insta'Íado o Instituto Historico e Geographico.

Caldas da Im-peratriz
-0--

Do,ningo 2ô do corrente, ás 9 horas da manhã, par
tirá do ponto dos onnibus, ao lado da Alfandega, um carro
dI Empreza de Santo Amaro, regressando das Caldas ás
16 horas.

Preço das passagem ida e volta por pessôa Rs. 8$000

VENCEU

tida de foot-ball. Ao tricolor
desejamos uma feliz viagem
e um regresso cheio de glo
rias.

O ATHLETICO EXCUR
SIONARA

Rumará ainda esta semana

para o interior do Estado o

Athletico, desta Capital, em O
busca de louros pf1ra as suas
hostes. Blumenau será o pon
to visado pelo club de Ap
parido Corre:a, devendo dis
putar nessa cidade, dominglJ
piOximo, uma importante par-

FLAMENGO

No jogo nocturno realiza
do ôntem, no Rio, entre o C .•
R. Flamengo e o Independen�
cia, de São Paulo, venceu o

primeiro por 2 xl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




