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Buenos A,res, 27 (G) ...
1

{lO presideiite G�tu$�{� V2S�m
fI

no fi ii

gas, o erecell !CHnhke�r�"�:y ��s

22 I,oras, um baHnq!lete, ta

bordo do en e e iii �''ila ça �j o
"São Palllo"51 ao gi:lf'WeZí"S111Hfl
.e autoridades arillg��;1rti�'U5íNSlll
fallara�11 eioqu��nrl:��menegJ �'ajo� Hugo' Rejeitada 10 véto prasi-
te os cZlefes dos �uvel'lIMl Ramos Um véto preslden-

� ctal
nos dos dois paizesn Se... Esteve hoje, em nossa re- RIO, (G)--A Commissão Ao

guirá . hOJmIe pal�a ontell7ll dacção, em visita de agrade- de Segurança acceitou o pa
cimento e despedida o nosso recer, do sr. Ribeiro Junquei-

vidéu a comitiva pl�esi. talentoso conterraneo sr. ma- ra, re.jeitando o véto d? sr. RIO, 26 (Gl=-Tendo o sr.

denc=aR Lros;,mml!.�!!�iiI}lIIl1!1 jor Hugo Ramos, figura mar-i Getuh� Vargas a? projecto Cardoso de Melo Netto desis-
1& II g UI iB1 � � r.I ii � cante e de incor.testavel que torna s .m effel.to o de- tido de relatar o véto do sr.

prestigio na no.itica naciona1.1 c.r�to de transíerencia de of- Getulio Vargas ao reajusta-
_�������_�,,,,_�"""""""-��-��IIri�-�'����� No jornalismo carioca o

ficiaes do quadro de amas menta dos vencimentos dos
sr, Hugo Ramos, tem se evi- para o de cOiltadOícs. civ:s, foi o assurnpto distri- Chefi a de
Jenciauo pela sua solidacul- D· !li! d buido ao sr, Carlos Luz, o p ,.

·

tura e invejavel intelligenc!a. CIrCUlO a qualseencontraemMinasGe- o leia
A's. s. que regressará Gavea raes, não te�do ainda, por is- Perante os srs. dr. NL.no:: Pe-

a�anhã,lvia a�:ea para.,a Ca- RIO, 26 (G)-Foram encer-
so, respondido, r dro Silveira, �ecr :LI:i? 30 h,'rior

p�tal da ReP:lb.lca, A Gaz('�a! adas ontem as inscripções pa-
O prazo p"ara �er relat�d_o e Ju�tlça; maJ�r OllVio A:n .rirn,

r,:,n?va seus votos de feliz
ra a corrida do circuito da

o VétOd efn�crra-s - arnanna, prefeito da ca.»t l!; d�pu\ad.) A!-
najC111 sesun a erra '

G' id. . Gavea a 2 de Junho proxi- I::>E .' • tarmro uirnar ães, presi ,,:nt� da
, .

m Vista da ameaça de A b" C
..

.

rno. '.
ssem iea onsntumte; re:n esen-

.

- ficar a matem approvada d: d d F' P'Comprae para vos CO'lVC'1-1 Correrao 40 autornobilis- t it
tante o com.nan ) a orp u-

cer O formid�vel e eco;101�i-1 tas. a�1 a':nente pela Câm�ra, a blica e outras altas autorida Íes ci-

C') :::A 'iÃO INDIO.· méltnona pediu a v?taçao do vis e militares, tornou posse hoje
PO II" t·1 Ca &

v o, �or intermédio do sr. do cargo de Chefe de PoL.ia o

Accurcio 1 orp:>s di
. . .

d
�

• •

... , nosso istincto patncio sr. r. cla-

Politicas RIO 26 (G)-O
ribalte GaIvão, prestigioso politico

" s deputa- e acatado advozado no sul Q.>

OBSERVAÇÃO S!NCERA
dos gauchos estão decididos Estado.

b

a votarem contra o véto do S. s. pronunciou magnifica ore-

DE DI5T1Ht.'ro DEPUTADO dsr. Getulio Vargas, no caso ção, sendo ao terminar fa ta.neu-
REPU6LlrRHO O reajustamento dos funccio- te applaudido.

Declarou-nos h�je. o fIlustre depu- néatfios ci�is, Segundo a lei o Do acto foram b3tidds chap:is
tado republicano sr, dr. Cid Campos. v O sera rejeitado se

. tiver photographicas.
que certo estava de que si todos os sómente 151 votos contra e A GAZETA, lez-sc reurr ser-
deputados tivessem comparecido á nenhum favorável.

. �J- L"•.

Assembléa, para a eleição de Gover-I
tar .

nador do Estado. o sr. dr. Nerêu
Ramos. teda sido eleito por maior ,�r_ ,"'_''''''''''.... "'"I'Á.....��

, I..

r
"""""""""� a: 'Z·'-'�1i-;:·""""�'"'õó'I

ntlA���es��n��:loS;q{lel1e constituinte. �
.,.."....,."..._ -

_'�'_-�������':$��:g-(iiJ
que unicamente por questão de par- � AC I I:)AO � ��
tidarism� ,é que acceitára as demar- � __

; ==__
_

��
ches politicas em torno do caso go-

1t1
-----

��
verAnat;lental. " � Nôs cá somos uns inventerados quando nos pegamos �

S�Il11 pensava e assim agua. � em certos atO bl r,�
"50 mesmo votando em branco"-- I!t�

.

S5un os. s pro emas controvertidos de in"t;'ucân ��
aff1rmou-nos O deputado catharinense. r

e de edecução mereceram sempre e continuam hoje a m;re- �'i
Discorreu ainda s. s. apreciando•.MI cer a nossa. aten:;ão, o nosso cuidado e o nosso carinho. fi)

't
. � .� P h

I J

co� mUi a precisa0. o momento po-

�I'
ropnamente, oje, não abordaremos problemas d � ��

ltttc,o catharlnense e os entrechoques r, Instrução ou d d -

b �".'.�de ldeas e pontos de vistas dos par- �
e e ucaçao, mas entretanto a ordaremos u n 1'.1/

tidos op,osidonístas.

�I
assunto que se prende à3 nossas casas de instr;.:ção: �.l.ti

COffe com insistencia qUI! d'::ntro e;n pouco N')vl f �

PO RQUE n. 1 � Trentoc terá seu Grupo E,c )Iar.
'

�
� erta�ente essp. novo Grupo receb::>rá um nome' Que r�

Entre os milhares de telegrammas � rec�rde e apresente às gerações vindoura, um homem 'de ��
dirigidos ao dr. Nerêu Ramos. fdí- �� mentn � de valor pelos. serviços que prestou á cau"a p"bLL.".. �:j
citando-o pela �ua honrosa investidu- � S

-.L - tJ
ra no cargo de Governador do Estado, �

I por ventura amda não estiver escolhido um 11 )me G�
f�l notada a falta de um: o da Associa- � p�r� �er perpetrado na nova casa d:! emino nós to,namos a �}
çao Catharínense de Imprensa. Des- �

InICiativa de lembrar um, que é ilustre, digno e mer:::...:cJur ;r:�
pacho necessario, que cumprimentaria � por todos os seus titulos.

. ?!4
o coHega íllustre que se alçava ao �

.

Trata-se do catarinense insigne, desembarO',_Jdor Jo;e'
�.)

primeiro posb no Estado. esse. faltou I �r.'M M d V I -
- f�'

Porque? �
ana o. a e, o consul barriga-verde, em S. Paulo, como ��

ti era conhecido, p�lo amor, carinho e dedicação com que sem- �:�
PORQUE n. 2 , pre tratou e aUXIliou os seus terrasanos que na Paulicéa ia'1�

,J

I �
estudar. d

O sr. dr. Antonio BoUini. jornalista � .

Jurisconsulto de valor incontestavel, foi por duas vezes ��
conterraneo militante. por um con- � presld�nte �o Estadp de Espírito Santo, foi presidente do �
curso brilhante. obteve a cadeira de �� Supenor Tnbunal de Justiça de S, Paulo. [�
chimica pharmacologica da Faculdade

r.�I V' f
r �

d� Medicina da Universidade de Porto Ji
lveu ófa da terra que o viu nascer, mas sempre a r��

Alegre. pelo julgamento unanime da M teVê �em perto dos. olhos, e, sempre se eliforçou por eleva-Ia h
cons-regação daquella casa de ensino � ao maIS alto conceito. �
saperior. Os s�us collegas. jornalistas �� Parece-nos que sua terra lhe deve uma homena�.em ��
e medicos desta capital. offereceram - JtJ I

"

r-r
_____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lhe. por isso. um almoço. A Associa- W postuma, pe o bem que praticou, elevando ainda mais bsua .�

ção Catharinense _de Imprensa. bem � ter�a e �nchendo de orgulho seus patricios. Nesta época uti!i- ��
didJ.s de «3al vaç<l.o nacional». com:> o jornal do seu presi:ienfe d,:,s- rtJ tuna e Interesseira aind� se pode cultuar a memoria dos 'iue

f�
Porque o pwgramma reaccionario conheceram do concurso. da nomea- � se foram e souberam VIver com dignidade. [Q�
do sr. Daniel de Carvalho é. ape- ção e do banquete. �� �í está uma oportunidade para que seJ'a perpetuada a

�
Porque ? �

memOrIa do d b d J M "'.�nas, o programma de escra�'idão E' provavel que esses propositaes � d Gesem aEr�a OI
r osé aria do Valc] vinculando ;;�

impei'Íalista. E' um maior sacri- descaídos provenham da confusão � seu no�e o rupo sco ar de Nova Trento. �
ficio do povo trabalhador, afim que,--com o trocar de classes por ri E apenas um lembrete que tomamos a liberdad._ de l�
de satisfazer a insaciavel cupidez mesas na Escolas Normal. attingiu r. fazer. �
d 't di' tambem a presidencia da Associação.

L"
�I�os paraSl as � a em-mar. Dahi essa confusão entre associa- • ��

Pela S:0m�13são de Propag,anda I ção de classe e associação � BIS B I L H O T A �
(a) FranClSCO Mangabelra». da casa. � a t� • ��:e_�..�=*lfC�����!

Diri

. Vangloriam-c;e"

- bivel
com

gesto

•

mconce-

-0-

Elementos perniciosos e malevolos assoalham que o distnc.o

deputado sr. major Domingos Rocha, divergiu da attitude do seu

:::::;t partido, levado por interesses outros não bem definidos e compre

hendidos.
Jornal independçnte, que olha a politica por um prisma eleva-

do, estamos a vontade para conriernnar essa maldade, querendo
attribuir ao venerando e respeitavel constituinte um gesto que Hão

condiz com o seu passado honroso e digno_
Divergiu dos seus companheiros de partido, porque encarava a

questão de fôrma diversa, entretanto essa attitude não pode ser re-

�ovada.
° homem que tem a corage-n e o desassombro de tomar re-

soluções firmes é um homem de bem; e sem favor algum, merece

o apoio e o applauso sincero dos seus amigos, correligionar.os e

até dos seus proprios adversarios políticos.
Prestigioso politico, o sr. major Domingos Rocha, tem pres

tado relevantes serviços ao nosso ::I�tado, destacando-se sua dedica

ção e operosidade no g(Jverno do honrado e illustre cel. Vidal

Ramos,
... , Esses maldosos espiritos que se vangloriam, ao tripudiar in-

s;'!nsatamellte sobre a honestid'ide alheia, para cantar h03anas, des

'crevendo imaginaveis feitos m�recem a nossa formal condemnação.

;;i

A Alliança' Nacional
libertadora

"
I II

E ° PROJECTO ECONO- pagamentos deficitária e, com i�to,
MICO FINANCEIRO a desvalorização, a diminuição (a

capacidade acquisitiva da nossa

RIO, 24 (G) - A Allianr;a moeda, que se manifesta pdo au

Nac.ional Libertadcra publicou na gmento crescente do curso da

imprensa o seguinte: v;da.
«A Alliança Nacio:1al Lib�r- Não queremos, d� modo algum,

tadora vem protestar c�ntra o pro- diminuir as despezas. Ao contra'

jecto reaccionario do deputado rio, queremos augmental-as. Que-
D

.

I d C Ih remos a abertura de um crédito
an'!': e arva o.

O projecto desse illustre «eco' minimo de um milhão de contos,

nomista» resume-se no seguinte: destinado à 'instrucl;ãO e á assis··

despedir, em massa, funccionarios tencia social aos trabalhador�s.

públicos e reduzir-lhes os venci- Não desejam�5, porém, elevar

mentos de modo a diminuir as os impostos que pesam sobre a
,

despezas e, assim, extinguir o «de- população laboii03a. Ao contrario,
ficip) orçamentario, gu:!remos extinguir os impostos de

° deputado Daniel de Carva- consumo e, com isto, reduzir de

lho pretende, deste modo, deixar mais de 200{0 o custo d.i vida.

milhares de famílias passando fome ° «deficit», a abertura do

e desorganiza, de facto, os ser- crédito de um miihão de contos,

viços públicos, para... satisfazer a extinc.ção do imjJosto de consu

interesses imperialistas! mo, devem �er cobertos pejas se-

A causa profunda dos «deE- glJintes medidas: a) suspeniào do

i cits» orçarnentarios é a �xploração pagamento de juros e '.rnortizações
do Brasil pelo capital financeiro, das dividas exterms; b) imj)osto
;As «dividas» externas absorvem de 30 )\0 sobre os lucro� supe:io'
mais de um milhão de contos por res a 500 contos measaes; c) im
anno, emquanto o «deficit» an - po�b de 30010 sobre todas as

�ulll não attinge a 500 mil contos, quantias rcm3ttidas para o exte-

Os lucroi'>
.

fabulosos das em - rior, a não ser as que os destina

prezas e banqueiros irr.perialistas rem ao pagamento das mercado

têm absorvido quasi todas as nos· rias importlda3 ou a indispensa
sas energias, Ha dezenas de an- v�is despezas administrativas.

nos que temos Ü!Tla balança de A�sim tc.r-ze-ão, de facto, me-

#&L&UI&iiIi2LCZ = -

e ra Uruguayp o

DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.

Prcçprletario e Director Responsavel ..JAIRO CALLADC)
AN NO I I Florian�polis, Segunda-feira,27 de Maio de 1935

voz

I NUMERO 229

Pelas contas feitas por al
to, ôntern, os gaúchos ja
contavam com 116 votos, En
tretanto uma pcrsonalidad 2

parlamentar, palestrando com

um representante da Agencia
Brasileira, disse que difficil
mente se conseguirá a rejei
ção do véto, po:s sempre 11.":"
verá dois ou tres que accei
tarão a medida presi JenciJ.L

deneia.
rea] ustam anta

dos civ s

escolha.

Posse do Pre
feito de ra ..

lhoça
Tomou posse, hoje, do car

zo de prefeito municipal de Pa
lhoça, em presença das autorida
des Íocaes e de grande numero

de pessôas, o sr. Juliano Luc
chi, prestigioso politico naqudle
mumclplO.
A escolha do novo prefeito de

Pa!hoça mereceu o applauso do
povo palhosenoe, concretizado em

imnumeros tdegrammas de con

gitulações dirigidos ao Governo
do Estado, pelo feliz acerto na

Roupas para homens e

crianca só na CASA A
CAPITAL

Decapitado
Pcrque trah·u segre

dos In i I itares

BERLEv1,26 (G) - Wilhelm
Krueger, de DL1ss�'ldorf, foi
decapitado na prisão de
Ploetzensee esta manhã.
Krueger fôra condeml1ad,) á
pena maxima, sob a accusa

ção de ter trahido diversos
Segredos militares do Reich.

Prefiram sempre o inegua
-

laveI SABAO
I ND IOde Curityba

.'
'J

.... , ..
'

, "_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOVI T o
aR

De promover funcclonartos
RIO, 26 (G)-Não serão prejudicados os funccionarios que

aguardam promoções por antiguidade e por merecimento, de vez que
o sr. Antonio Carlos não se esquivará de prehencher os claros de

A policia carioca varejou unia séde
ta, enl S. Christovão, effectuando a

quinze pessOas e appr-ehendendo unia COnl

pleta bibliotheca e Uni volunlOSO "dossier", no
qual encontrou I nlappa geographico do Brasil
ir'1dicando os locaes que nlelhor se pretarn
UM moviMento geral.

E'coI das festas eemmemcratí
vas do 1· Cenlenario da F. Publica

cOnlunis
prisão de

a

�
I ralismo

SAUDAÇÃO feita pelo sr. valor e a dignidade da nobre gen-
20.Tenente Pharmaceutico lldefon- te carioca. exernplilicados já no,

so Juvenal, pOI occasião do al- albores de nossa nacionalidade,
moço offerecido ás representações pelos nativos que, reunidos á tribu
das Policias Militares no Hotel I do grande chefe ARARIGBOIA,
Laporta. contribuirarn patrioticamente para

Exmo. sr. dr. Secretario Co I q ie o valoroso guerreiro, CO:11 os

Interior e Justiça. qu atro mil arcos d:: que dispunha,
Srs, Representantes das Policias fizesse echoar no céu de nossa

Militarizadas. Patria, os feitos homericos da-
Sr. major CommandJ.nte da guella epopéa gloriosa que teve

Força Pública, por epilogo a expulsão dos fean-
Meus Camaradas. cezes de Welleigagnon.
A' mesa de um dJS irmãos

mais velho que acaba de com- Sr. representante da Força
pletar cem annos de util e patrio- Pública do Estado Rio de

Janeiro

Traz-nos a vossa presença a

recordação do elevado sentimento
de brasilidade do nobre povo

I goyano, attestado desde a forma-
Srs. representante-s da Força I cão da no s naci [id d IPublica de Minas Geraes 't s � .aclOna! a e, pe a

fidalga hospitalidade dos vossos

Ante o vosso gentil compareci- nativos.
mente, avivamos o nosso orgulho Quando o bandeirante paulista
civico, recordando o heroico sacri- MANUEL CORREIA, em

licio dos Inconfidentes, syrnboli- 1 647 e depois o valoroso BAR}
sado no martyrio glorioso de TI-I THOLOMEU BUENO, o A
RADENTES, cujo sangue der- nhanguéra, em 1862, á frente de
ramado no solo abençoado da suas bandeiras palmilharam o ter
Patria. foi semente prodigiosa de ritorio de Goyaz, desvendando
onde brotou a arvore frondosa da toda a grandeza das vossas pla
Liberdade, que abriga á sua gas, os GOYAZES viviam em

SOMbra bemfazeja 05 filhos deste povoações pacatas t: eram tão no

grande Paiz e avaliamos o senti- taveis pela mansidão, pela bran-..J'
mente de fraternidade da no- dura de seu genio, que foram ao

bre gente mineira, estereotypada encontro dos bandeirandes, e com

no caracter d1l'1':!i1':! .intern erato elles fizeram alliança, prodigalizan
revuncionario d� 43, que foi o do-lhes a honra da mais fidalga
Conego MARiNHO, o qua] ten- 'hospitalidade.
do escapado á sanha dos ini.ni- E os gloriosos bandeirantes re

gos victoriosos, ao saber mais tar- gressaram ás terras de Piratininga,
de quO! 03 seus companheiros de conduzindo oito mil oitavas de
ideal haviam sid;, presos e íam ser ouro que os goyazes ajudaram a

justiça:bs, foi pre;suroso apresen- reunir, e voltaram orgulhosos de
tar-se às autoridades e:n Ouro satisfaçãLl pêlo fraterno e salutar
Prdo, redamln10 estoi::am:'!�te a acolhimento que tiveram
parcella gue lhe cabia nos sl.ffri-
mentos que estavam res'!rvados Srs. representantes das po-
aos seu:; irmãos de id�aL licias militarisadas

o Brasil reconhecemos o C! vismo

e a lealdade da VOS30 grande po
vo, symbolizada no vulto extraor

di'i'lrio de TIBIRIÇA, que foi
maior que Tabira e legor á His
to:ia de nossa querida Pa'ria a

epopéia gloriosa de PIRATl
NINGA.

Exercito catharinense, escrevera

com a sua espada flamejante as

paginas mais brilhante da histo
ria da revolução de 1835 ,� GA
RlBALDI, o intrepido guerreiro
desenvolveu toda a sua acção
gloriosa nos nossos mares e innu
meros dos seus bravos marujos
eram catharinenses.

Não se esquivará

o

de A Offensiva exgottou:'se rapidamente,
do publico pelo grande jornal integralista.

n "
u

Chefe Naciondl em San
ta Catharina

Com a vo,sa desv3.n·ec::dora
associação, relembra nos a arm

zad'! de irmão que sem?te nos

UJiu 'lO vosso leg ndario povo,
vincuhdu desde o Brasil colonia
e symbolisada mais tarde, em

1835, pelos laços que uniram o

Ante a vossa honrosa coopar- grande GARIBALDJ á intrepida
ticipação, recordamos orgulhosos ANNIT.t\, a h�roina dos dois
a epopéa gloriosa das bandeiras, mundos.
levando o facho da civilização ao No mesmo anno dJ. creação da
seio do Brasil desconhecido, pro- Força Publica, a alIra catharineil
movendo a sua grandaa e desen- se vibrava d� emoção, irmanada
volvimen,to, e vemos desfilar ante pelo mesmo sentimento, enlevada
os n03SO olhos deslumbrados pelo pelo mesmo patriotico ideal que
honroso passado da Patria, os u.na legião de bravos farroupilhas
vultos extraordinarios de FER- ddendia e que, cincoenta annos

NM.O PAES LEME. BORBA ,1ais tarde, haveria de se tornai

G A T O e BARTHOLO:\1EU uma realidade para o bem e a

BUENO, -o Anhanguéra, -te· felicidade dos brasileiros.
gressando de suas patrioticas jor- Na �popeia farroupilha o san

nadas, á frente de seus bravos. co- gue catharinense, que corre tam

bertos de pó de ouro das nossas bem em vossas veias, foí derrama
minas, as mãos cheias de esmeral- do abundantemente pelo vosso

das e nos labios o sorriso de' sa- sagrado ideal. O intrepido CA
tisfação de heverem engrandecido I NABARRO, general em chefe

mente nas gllerra3 externlS, en

defeza da honra e sob"f.mia d3. Srs. representantes da
Nação, como nas rebdtiõ �s inter- gada Gaúcha
nas do Paiz, promovenrb a paz
deb�Ilando todas a3 m1:1Jesbç5�s
tendentes a enfraquecer a UnIda
de nacional.

Sr. representante da Força
Publica de Goyaz

dos salarios
Ha tempos os operarios em construcções CIVIS pleiteiaram

Jr:U\t0 legitimamentt', salarÍo minimo.
E apresentaram urna tabeila que, si melhorava um pouco a

I.,'ÇO de quasi miséria em que vivem algumas centenas de traba
<I/c', ainda estava muito longe de resolver a questão do salario

,
" dentro de um critério de rigorosa justiça social.

fvlas, como todas as reinvindicações legitimas do proletariado,
,1.)0 ccnse:suio furar a indilíerença d.i grande burguezia, preocupada
i:Jm a�; suas rendas, os seus confortos, os seus Partidos politicos.

E a modesta aspiração dos operarios em construcções civis,
n::,D obstante o artigo 1 21, lettra b, da pompósa Constituição so

cial-democratica de Julho, não encontrou éco nem mesmo na im

prênn,n� 11 mesmo entre 03 açodados defe!1sôres da classe operario...
E 03 :hu:nildes obreiros de palacios e bungalôs de luxo, que

levam toda a existencia a construir casas para os outros e deixam,
ao morrer, a Lmdia sem técto, continuaram a rilhar a negra côdea
de pão, a arriscar diariamente a vida grimpados nos altos 'dos an

daimes, m11 dormidos, peior alimentados, enquanto os empreiteiros
pntFim ;o·tunJ.s que delapidam em prazeres [aceis !

A;;ora, os empregados em hoteis, restaurantes e cafés pedem
tilmb:rn um augmento de salario, de accôrdo com o preceito cons

t.tucional.
Celta nente, como succedeu aos pedreiros, corpinteiros etc.,

ningucm b.::s virà em auxilio: são humildes de mais para ser es-

cutados.
.

Felizmente a marcha dos camisas verdes é irresistivel e em

breve chegará o dia ern que o operario brasileiro, identificado com

a r....lação e della fazen.1o parte como um elemento de valor, terá o

saL.rio garantido e receberá o necessario para viver com conforto,
ii vre das preocupações do dia de amanhã, com instrucção gratuita
para o fdhn, e assistencia medica e hospitalar, e a sua parte nos lu
cros do Patrão .� a sua personalidadeldignificadJ. e a certeza de que,
n3. velhice nà0 irá para os A,ylos a,:abar os seus dias a humilhação
da caridade burgusêa.

-0-

A Offensiva

Ante a vossa desvan ecedora

assistencia, relembramos envaide
cidos as glorias do maior soldad)

contecimento. brasileiro, o in::>lvid:lVcI DUQUE
OS illustres irmãos que chega- DE CAXIAS, nascido no vos

ram de long.e, de diver.sos Esta-
50 cépesde querido, corno pretodos da Patna eXlremeÇ.l�a, foram IYf)(1 do valor, da biasilid:tde e

portadores da �onrosa missão de das virtudes da vossa digrH gente.

acheg�-Io �em junto ao co:ação� I .

CAXIAS reuniu as mIaioresnu.m. amplexo fraternal e de ex virtudes que podem engranceccr e

pnmir todo.� �ontentameilto das dignificar o soldado e o cidadão
grandes [amilias que elles represen- digno de sua Patria.
tam.

.
Etle foi o exemplo da disnid 1-

FOI tão grande -a sensação de de e da honra militar Ja leal
alegria que o velho irmão experi- dade a03 poderes cons�ituid.); da
mentou ao ve-Ios e abraça-l05, que N,ição, dJ amur à honra da p/\_
não teve expressões com qu� pu· tria, da coragem e valor, d:l bra
desse externar o seu commovido vura e ten'lcidade, da abnegaç'io
agradC!clmento, e, pediu-nos fosse-

e constancia,- tend.:> re'"dado o

mos os interprete dos seus 5enti-
seu ardoroso patriotism0 não so

mentos de gratidão.
O ii·mào que Vêm de comple

tar o seu primeiro Centenario, vós
bem o sabeis: é a Força Pública
do Estado de Santa Catharina.

Elle bem poderia ter reconhe
cido que a missão que nos delegou
está muito acima de nossa intelli
gencia; por isso, não vos fallare- Srs. representante da Força
mos com o cerebro que é pobre Púbiiba de São Paulo
de idéias, mas, com () coração de
patriota, que, si não é f"rto de
prec!icados, vibra de contentamen

to, palpita de satisfação diante o

vosso carinhoso gesto de fraterni
dade.

Em nome da Força Pública do
Estado vós saudamos, olhos fitos
mental e religiosamente na biblia
do nosso civismo, que é a Histo·
ria Patria, evocando cheio de u

fanía os feitos gloriosos dos vossos

maiores feitos que são o V03S0 or

gulho e razão de jubilo para todos
os brasileiros.

tica existencia, vieram se.itar-se

varios irmãos, possuidos do mais
sincero orgulho e da mais'justa sa

tisfação pelo auspicioso e feliz a-

8ri- Saud::tmos em VÓ3 a fé ingue
brantavel em uma Patrill cada
nz maior, unida, forte e respei
tada.
A missão das Policias milita

res, não é absolutamente missão
secundaria. A ellas cumpre o de�
ver da manutenção da integridade
nacional e Je auxiliar o Exercito.
na garantia da dignidade nacional
ou da honra da Pahia, marchan
do com eIle nas linhas da Van

guar.da, como jà tem acontecido;
por ISSO, preciso se torna que a

Nação de a's Policias Militarisa
das melhores provas de reco:lhe�
cimento, visto lhes exigir quando
preciso, a mesma somma de de
veres e sacrificios reclamados ás
O'Jtras for;as -armadas do Paiz.

Cumpre a todos nós, milicianos
de todos os Estados, irman3dos )

pela mais franca cordialidade e

sincera fraternidade, pleitear maior
e mais justa recompensa ao nossQ

patriotico sacrificio e razoavel pro�
porcionalidade entre os nossos d�-

A ultima edição
o qu,� significa o mteresse

Deverá chegar a Joinville no proximo dia 30 do corren

te o Chefe Nacional.
Em sua companhia vêm os escriptores Miguel Reale e Gus

tavo Barroso.
O Chefe dos camisas verdes assistirá os festejos em que O

Nucleo de Blumenau commemora o seu l' anniversario.
-0-

Bolchevismo
Constituiu um grande exito de livraria o livro de Gondin

da Fonseca, Bolchevismo. Os nossos «communistas» de camisa
de sêda e conta corrente nos bancos muito terão de aprender nesse

Sr. representante da Força
pvro.

E (.s nossos operarios, ilIudidos pela mirage'll do paraiso
Militar da Capital Federal

" OSl_",V I "l 't.:" ,) ii '. ''Or pela especie de servidão que esmaga o Diante a v.)ssa honrosa compa-

proletariado russo. rencia, rememoramos a iealdade, o Continúa na 6a. página

-

•
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<� Matriz: L.O I OPOL.IS �
I Flllllaes em·.

Blurríenau _Joinville Sao Francisco Laguna Lages:; k.�,l.'1v, íViostruario perrr"'anente em Cruzeiro do Sul Mâ
Secçao de Secçao de Secçao d e p�l

FAZENDAS: t��1Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �.'.�..',l".,:...i,.Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
'

�,.,
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas lmechanicas �;
Tapetes e trilhos Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros r�

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "Iavouraf [arados, �;;'
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ri
Linha para coser e sergir Fogões e Camas

'

Locomoveis, Motores ,,-de esplosão, Motores l��'�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos �'�:f,,�'Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:�= eixos, �
AIcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona :;..1

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

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

Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��:;

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneurnaticos e cantaras de ar GOODVER �:
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �;;'"

� Empreza Nacioi-)al de Naveg;;ac;ão "H>1'.Jepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �;:�
� Fabrica de Pontas "i�ita Maria" - Fabrica de Gelo 1foF<ita Maria" - Estaleiro "Arataca" ��:�
G��$'TAV.hV� �i:�W����]((i<i��e��������l�V�V..ô..'ã§7Â���i<.�i?
-c o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a ....Ad! i -----" =-m" ,.....,,_.,

... fundaàa cm 1870 •••

-""-=-��'

Iluonfeitarma Chiquinho
SEBUR05 TERRESTRE5 E mARITlm05 IIncontestavelmente A Primeira nO''';jBrasil Ia Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

repltal rrzalisaào 9.000:000$000

II
conservas, vi nhos finos etc.

.

Rrz9rzruas mais àrz 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
�rzcrzita em 1933 17.762:·703$�16JI 'I. sarnentos, baptisados e bailes.)mmourzis 13.472:299$349 .

Rrzsponc;abiliaadrzs oasumlõce em ]933 2.369.938:432�8!61' II f)J:;""T � 'JRA ',Tl� A' LA' 0 ARTE
.,

andar
�

(Estas rrzsponsabiliàaàrzs referem·srz aórn ente aos ramos Ce "\L;:'."\ t \ . 'I \�. I no pnmelro
eoeo rz T�AH�PORrE5, qUI! são os DOl5 UN!COS em que

I
r L� E O D O R O F E R R A R I(] Companhia opera) I I ' f'i

�grzntrzs, Sub"A gentrzs rz Rrzgulaàores drz Avarias em toàos os, I RUA FELlPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA
'':'5taôos do Brasil, no Urugua·· (5ur�ursal) rz nus principrlICs! I PUA TRAJANO) T I h 1 194

lt- praças extrcnqcír-cs

\
!...

' •

,

e ep one .

A grzntrzs em fi o ria n op o I i 5 CAmPDS lOBO & CIA. _,;;.,._...,;.;_,_-;;;;n:;;m.;;;",õüiüi.1-_-......._...'""""�"iiiiiiiiiiiiiiiõiil!ii;;;;;Giiiiiãi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;iiiiiiiãiiõiiiiiiiiiii'___2'
Rua C. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal ]9

Trzlrzgr. ALLIANÇA TellZph. 1.083 a I��·"'''''''''''''''"-.':'_' ....

E''''plo,'o. ,m 'ofi��::,,�.;�OI�h�Og.. 5UbA:'
.. ,m UI f iiO .

eno & C ia
,--

ISociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balr....earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
Q melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnôa Vista Panoramica.

Eeplenõlôc praia !)rz banhos.
Optima ncscente

õ

e agua potnvet,
Terrrznos ccmpletornentc planos.

A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo LIJz.
800 õo Bran!)e Quartel frzoeral, zrn construcção.
600 do Brupo Es::olar Toaé Boitrzux.

Na séàrz ào Di5tricto 1oão Pesaóc.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 50cieàadrz srz rzncarrega da construcção drz Prédios
os 16trzs oàquir.dos, meàiante o pagamento àe uma enlraàa á
ur.sta rz o restaltrz rzm pagamentos mrznsaes.

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

'

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

A
'ARTIG
CRIANÇ
,

, .

•

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

;��������_��==�����'�-�F��_,__ �_·�__�_.. ���

IM
1;1�1
'i·"

Está doente? Quer saber oque tem? 1.:1
Mande nome, edade e protissão, com enveloppe ti
sellado para resposta, á 11
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEiRO �

-";;;;;iãiiiiiiõiiõiDi__iiiãiiiiii�iõiiiiíiiiiiliiiiiiiiiiimõiiiiiiii8ii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiã;;;;;;iiiiiiiiiiiã.....__;;os;;;;;;a:;;;,m;;;__iã.i-;.;;;·- M
• ,,&I�.i�

GRATI

•

PASCHOAL SIMONE S, A.

LIVRARIA MODERNA

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa p05tallZ9 Trzl. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

rVíl:J�F,.],J'ia, ESÍI!reotypi
Encaàernação, Pautação, TI'a
bolhas em Alto Relevo etc.

V '

' d s
as casas na rua Conselheiro

e11 e.. eMafra n. 126, 130� e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt CO!)}

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

SE QUERES Ai'-T'AR DE
AUTO commodamente e coro

segurança chama o

Ford V 8·20(lJ
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

�Odista I

I
RUA 28 DE SETEM� II' 'BRON.16

__ .1

V. Excia. gosta de b;mlar)
Não se preOCCUDe com os ris

coso Almofadas, t�alha2, pan:lC3'
de parede e todo e qualquer trt
balho desse ramo, estão à V'oDC a

na CASf\ "A INSTALL/\·
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. podc:rá \:.rJcor"

mendar riscos espc:;:;ia:::s par 1

quaes'juer fazendas ou trabaHl'Y',
os quaeli serão fornecidos a S( <l

inteiro conten�o.

Pelleleria
Argentill'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIf,,-NOPOLIS

E' O rnelhor'tmedicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos,
�

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

peps:as e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Vaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Vaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bL1lga�
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
D E gente.

Paulo Schlemper Peça Vaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSll O E ESCRIPTORIO g
medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo � involucro a marca: GRANJA ZINA.
,

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commereio, Café�Na-
�================::::::::::::::==================,_.�=,� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

End. Tel. FI LOM ENO

Agentes autorizados da

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

..,I
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farellc,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

__-"-_----�� � a. 1
-

NÇAO
un _==

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prÍi;.

eipal do districto «João Pessôa» ,�_;.:,com .fundu;:i
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

PITAL.
A HOMENS

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Yaurt daGranja
Zina

c

,

'ii
I
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.Á CAZErA

lndustrla A fala de HitlerlF rças indis-
LONDRES, 24 (G)-Hoj e .",D,._iiiiiiãM,,,_iiõiiUii_iõmiiiiii iiiiiii"'�"TrrilBiDiF;;;;;;;;;;;TiiiiDiiiiiiiíiiiiiiii.i__iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,�

na Camara dos Comrnuns o sr.

Stanley Baldwin, inaugurando em •
nome do governo britannico os

p e n s a v e I Sdebates sobre a defesa do Impe-
_

.

.

.

.;riu, qualifica o discurso de
Hitler de profundamente medi- ....==__ =,,,,,,,M. .. M=_va"

lado e annunc.ou que o governo
dará ás palavras do Fuehret a

O Brasil necessita de duas forç:ls' indispensaveis a todo paiz
máxima atteuçào, (principalmente paiz novo é cheio dê possibilidades) que deseja pro-

"O governo considera as pa- gfl:dir, collo,can lo-sei ao lad� das nações ,maiores. Não existin�o. ?o<
lavras de Hitler como susceptiveis f�alz como e natura, os c,'l.pItaes necessar,lOs para as, grandes Imc�a
das mais sérias consequencias", tlvas! os rec�rsos estrangeiros da reterencia são condições irnprescm-
i- ind B ldwin O sr

diveis á realização 00 nOo;50 progr�sso.oisse am a o sr. a .,

I' - d Ij lecci di'R M D ld est nd endo mmigrnçao e co. onos s::: ecciona 05 pe a pratica 110 traba-
amsey ac ona, "c c

.
' ,

d liv ir a' Allernauha lho, amestrados no exerciCIO das concepções usuaes dos meios ruais
o ramo e () 1 eia, "

prometteu que o governo dará avançados, ad,extrados na dlf�CÇãO de serviços bem articulados, esti-

imrnediata a'tenção ás d.clara- mulados pelo I�kresse pesso,al do lucro, competentes pela technica e)�=-<:
ções de Hitler, num espirita de capazes pela mao de obra, e o de que carec�mos, '

thi d 'c ridade " Junte-se a esses factores, agente capital, e ter-se-ha tudo o
sympa Ia e e sme. ,.,

d' , "

que constitue hoje a base fun amental de uma producção scientiíica-
mente organizada.

Capital são, vevificador da vida das ernprezas em que forem
applicados, capital com garantias seguras para o exito das iniciativas.

DA TELA A producçâo é o resultado de uma acção combinada do tra-
balho e do capital, Sem uma destas forças não é possivel progresso .

Assim, necessitamos garantir os capitaes que procuram o nosso paiz,
attrahindo novos elementos p:ua que possamos progredir, como é o

natural desejo de: todos os brasileiros.
Do jornal do Commercio, de 15- :;--35,

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
10$500 38$000 O unico go-11 $500 Taboas lei larg .. 3x31 dz. 54$000 d22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 verna or

Fôrro de pinho 16$000 .

Taboas de qualidade 2x23 dz. Contrario ao Gover-
18$000 no da Republica

t x5 a dz. 6$000

Se tendes sido até hoje
BANHA infeliz e desprotegido da sor-

(Por caixas de 60 kilos) te, vivendo sempre em dif-
Em latas de 20 kilos 155$0001 ficuldades, ou sem pO,der
Em latas de 5 kilos 158$000 realizar os vossos deseJOS,
Em latas de 2 kilos 160$000 não desanimeis. Escrevei ho-

MERCADO CALMO je mesmo para a CAIXA
POSTAL 49, NICTHEROY,
Estado do Rio, enviando um

enveloppe sellad,) e subscrip
to, para a resp0sta, qu.e re

metteremos gratis o melO fa

cil e seguro de em 8 d!as,
conseguirdes o que deseJar
des, seja o que fôr.

gricultura
Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

h�!f�[;1:S em'!!"m'��r.$ 1]8 praça de
.

FlijI'1�I16:)p@iis
FARINHA DE TRIGO

Cnlzeiro 44 kilos 42$500

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

SAL DE CABO

PELES
4$000
30$000
3$000
5$000
6$000

5$OOO[3$000
10$000,

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
Diamante
Christal
M.oido
Terceira

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

�acco de 60 kilos
Sacco de 45 leilos
Moido de 45 kilos
Enc lFados 2 kilos

..

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 13$000
3acco de 45 kilos' 1 1$000
Moido de 45 kilos 12$000

Sarrafos ,

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 1 8$000

DIVEnSOS Branco especial 23$000

Ar<oz sacco 44$000 I Vermelho 23$000

KCIOzene caixa 45$000 Mulatinho 23$000

Cezolma caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL

Vdas de cebo caixa 18$000
S<;da Pyram;de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
C LH)E., caixa .35$000 (Por sacco de 50 k_ilos)
V � tiS stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
7 é I, 1\1ays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Côco sacco 50$000 MERCADO S3LATAE
L r Ih sacco 6$500
i :rdlinho sacce 8$500 ARROZ
I :mnha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

2i$$'��� Agulha Especial 45$000
V ,"lil� de cêra kilo

• 400 Agulha Bom 40$000
Crampo;, p. cêra kilo 1$ japonez EspecÍal 42$000
Cn1'-n!o Mauá s�cco 13$500 Japonez Bom 38$000
F1 05: Loros Plnhelrc lata 2 I 0$000 Bica Corrida 28$000;
(l,iéW1C brpado u. J 2 rôlo 28$500 MERCADO FROUXO !
A ame ferpacto n, 13 rôlo 39$000

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$100
Clixas grandes 5$ 100

Vll\HO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

Em q\ljr,(O�
F rp dn' mos

Ca.fé em grão arroba
\/�S!-'0uras 5 fios dz.

V,mouras 3 fios dz.
,'ô('lle ccxões arroba
.1'•. j

>.arqcle svrlic!os arroba
XARQUE
(por kilo)

MN CS:tiO t1� F!crial1opoHs Mantas Gordas 1 $900
17�000 Patos e Manta 1 $600

15$000 Sortida regular 1 $500

15$000 I MERCADO FIRME

10$500. DIVEROSS10$000
1 0$000 (por kilo)
9$000 Cêra

10$000 Cebo

8$000 Carne de porco

I 2$000 Toucinho

26$000
$200
2$000
7$000
15$000
1$500
1$500
5$500
17$000
8$000

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho S2.CCO

Milho sacco

Batata sacco

Amendoim sacco

Arroz em casca saccO

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco sacca

Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

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

CAMBIO
90 dlv á vista

91 $000 91 $000
1$220
7$465
1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280
12$570

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
({ Italia
({ Portugal
({ Nova York
({ Hespanha
( Suissa
« Belgica
« B. Ayre",
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Umpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
2$500
1$800

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
51'O('K em 14-6 Entra3asIZ 5ahlôas

6 a 14-5

50.556 12.298 12.759

73 111 16.876 20.199

25:324 J 11.179
'

11.356

12.577 8.645 6.218

6.120
14.0QO

(Faltam as lahidas dos depositos patticulares •

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( }) )
Banha (caixas)
lVlIH'l' (�,a(;cos)
Xarque (fardos

I

I

. ".
_- ";

PlD MUNDO

Quando da filmagem de
RIO, 24 (G)-O caso mais

"La Cucaracha", Steffí Dunacurioso que se annuncia, é o do
e Don Alvarado, seus inter

Rio Grande do Norte, onde o

pretes maximos, tiveram vari-
partido do interventor parece amea-

as vezes de cobrir o rosto com'

çado de ficar em situação de in-
bolsas de gelo, para que a "ma

ferioridade perante a Justiça Elei-
, quiitage" não se derretesse

toraI. Se assim acontecer, tomara
1 das Iuzes iD t' I sob O ca ar as uzes incan-

o governo do Estado o r ar 100
h t h'

" t I descentes que a p o ograp la

Popular, que obedece á onen a
I'

. '

"L CJACO or.ca exige. a ucara-
ção do ex-senador osé ugusto, cha", como se sabe, fol filma-actualmente deputado federal. Ora,
o sr. J05é Augu tJ tem tido do pelo novo prúcesso que

d photographa as cõres ao na

parte saliente na coord.nação aturaI.
opposição contra o governo fede

ral, de modo que' é provavel,
pelo menos de inicio, a situação
estadual seja opposta á federal.

Será, dest'arte, o unico caso em

que uma situação estadual se col

locará, manifestamente, em oppo

sição ao governo central.

John Beal toca piano de

ouvido, sem conhecer uma só
nota de musica. Seu ultimo
trabalho para o cinema é

"Sangue Cigano" (The Little

Minister), como galã de Ka
therine Hepburn.

.,.11ysterio Em duas semanas de exhi

bição, no "Radio City MUSIC

Hall', em Novít York, ((Rober
ta", o recente film de Irene

Dunne, Fred Astaire e Ginger
Rogers rendeu 189 mil dolla

rs, isto é, tres mil e qJinhcn
tos contos, ao nosso cambio
actual ...

Nada menos de duzentas
famosas dansarinas figuram
em ((O Yacht da Fuzarca",
a ultima grande realização
musical de Lou Brook, o pro
ductlJr de (( Vôando para o

Rio" .

" Expresso Nordeste"
Porto Alegre

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

SERViÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEIROS E

BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER

VIÇOS DE CARGAS, El-JCOMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OlVlNI-

BUS E CAMINHOES
PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Serviço Perfeito-Garantia Abso!uta

Ponto Central: RUA ANDRADE NEVES, 159

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

veis Omnibus numero um e dOIs:

PORTO ALEGRE--S. ANTONIO-OSORIO--TRAMANDAHY

CAPÃO DA CANOA-TORRES--ARARANGUA, S. Catharina

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

Partidas de Araranguá-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Domingo�

AUTOMOVEIS E CAMINHÕES A QUALQUER HORA-Via

gens Expressas
Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR

« Tubarão LAPOLl & MARTiNS«

3

Desportos

O COMBINADO TREIN. �\_
PRECiSANDO

de automovel
.

chame a elegante, lu-
.

xuosa e confortavel li
mousine n. 192, pelu tele
phune n. 1.222

Redactor CYPRIANO JOSl

O director technico da F. (
D. ,requisita os jogador.

iii n" abaixo para um rigorosarl'ilalllação treino na proxima quarta-fE
.,,11 A rJlli! ra, ás 16 horas, contraula illema- equipe do Tamandaré: Bôc

ln taa Carias e Arnaldo; Borb
_

Chocolate e Gato; Galeg t-

A • - II - DJA d Paraná, Nizeta, Freed e Ca
esraçao a ema , on a W ld -

31 38
'

di 1-
co. a emar sera expe

, ms·bHr,a
Iara aman la o p�o- mentado tambem no ce!1tro I

gramma a a!xo, para a Amenca
taq d b' d Sd S I

a ue o com :na o" o
o

A: 23 IS d ' cita ainda o director tech:

7
s

'R' corresPJon:�
as

co O bom auxilio dos diH
• I 5 hs. no 10 de aneuo e tores s t' d A h3,15 às I 1,15 hs. por !VOS o va y

23 05 A" .

DjA (II -
Tamandare para que apr

. n"unclO a emao, sente '

portllguez) Cancão popular al- nunlemro emd campo ,0 md atI -

" e seus Joga' arema, .

23 I O D . d N' 1 para organIzarem um con'
. os escrt:Jtos o aClOnat combinado, A tarde de treisocialismo. Commemorai1do o de quarta feira é do Tamt10. ann:vcrsario dl morte de
Arthur Moller van den Bruck.

daré F. C. - Terça feira
do Athletico; Quinta é d
Avahy; Sexta é do Iris e Sé
bado é d J Figueirense.

23.35 Noticias sabre a economia
allemã.

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

mão),
24.00 �usica mililar com en- Cartazes

dia
di

I lremeios.

11.00 Entremeio musical.
! 1.15 Ullirnas noticias (em por- IMPERIAL---Maldade, à�

I tuguez). 7 e 8,30 horas.

1.30 "Os dois atiradores" ou "o ROYAL-Casino Flutuai
filho trocado". Opereta di'! Al- às 7,30 horas.
bert Lortzing, preparada por
W. A. Treumann-Mette. ODEON- Passo Fatal.

2.15 .fi machina phofographica 6,30 e 8,30 horas.
allemã. Relataria das fabricas
de Zeifz!kon.

2.30 Schrammeln spielen aujo
(discos).

3.00 Leitura do praf1ramma (al
Iem., port.). 'Despedida DIA
(allemão, portuguez).

R d'
Vende-se 1

a 10 vista, m:

Cacique,6
vulas em perfeito estado por .

I :OOO$-Largo Gal. Osorio,

Córte Creation
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do estado e registrado no cartorio de titulas
e documentos desta capital.

A., QUE suas aulas, cursos e concec

V ISa são de diplomas prosseguem e pro�
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AdvogadosMédicos
,""""""'-=-- �==--=-".

--�;;;;;�. �=�=",.,..".",'=="-��'"!!"'.-II' �..
, :1

; �
Dr. Cesar Avila 'I Dr. Henrique flu;p Jl.;a'.

Ex-assistente do I;
·1 F:-echame>nto de ma,las

Dr. cesar sartorljll. �·e·'-'�=""·�·"·"'�=·'�"" 9 A& •-

=,,-=��cc''"''�'''TEf(ÇAS e ÇUINTAS-FEIKf\;)
ções li!, Escriptorio R. Felippe 'I Na Agência ás 19 horas

Clínica cirurgica-opera '"'

I i Schmidt rr 9 Phone 1483
i No Correio ás 20 horas

I ! :
Registrados ãs' 19,30 horas

Das 3 horas em diante dia- I
'-= G

-

li
riamemente á R. Arcypre�t� ,

_
--=-= � PARA:--ITAj AHY, BLUMENAU, JOINVILLE, CURYTIBA,

Paiva n: 1 -- Phone 1.618
• r ,I SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Dr. Fulvio Aduccí ] ] I Agência no
Residencla:-R. Esteves /u-

"

Advogado ! �� ic::- l ;4:; '-'" ia La Porta Hatei
1 285 '

o I
[�.- � ! !, �

nior,179-Phone,. I
_=-...... I Rua JO(�Ob����o) rr 16

I,.,
.... '_ ww - _',",'"

..........��'==""'="""" II l'" 10 aI' s7 1 �loeradsas 14 ás It'i'. _e_f i �1a�ã o de assuear
'

Dr. Antonio Botini I Y Só o profissional competente e criterioso
,

póde executar com esmero todos os trabalhos �!�

Medicina Int"'r·113- Syphilis
I mm

.�

--lEI = t]3 =1 J photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �);.tf
'"'

I
""""'"

S !!II � e ampliações irrepreensiveis e absolutamente '\:,:y
Vias Urinaric..s i Dr. Pe�n) d9 Nhmra Fer_r.

I
João elva== : duraveis. i�:�

Resíd ia Telephone 1441 Caixa Postal 105 � REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
((1cons��:r�ra�ano�s�1enc ii" T �dVOgadlo b

Fabrics: nua Bocayuva, 154 = NA CASA

-r.<lé' jJ!i r.;r'D �� p���h I ii Rua rajano, rr so rado, Oepnsíto: Mercado, 36 �"��.f)O. ��!i;;;;'&l,�'2.s ,��-,; tl�IConsultas ás 17 oras

I
'{(�_'U'�

,

1658 ii; Telephune n 1548 FLORIANOPOLIS ��Git Sta. Catharina ro'),�'·=�T=�e=�=h=on=e�.='='�=' ������=-=�=_�=�: I [COMPRA�E BAGAS DE NOZES

�_I����l
·

M
I .----.-..-;o. �

'São necessários 3 qualidades r:iI Acc··..aclo O" �
,.-,������'-�� �f@�m*,*o. R A f': I

I
'j �����jj;�'��l ����'U' � SELECTIVIDALJE-SOM E MATEl'�rA r IM L.�,�,1O r. Migue! I • � �

E..

�

� Essas somente são encontradas ��.' ..�.Boabaid i: reira tem seu escriu-] � O �
t d ado (:�� <t.� � , nos novos ypos e r 10

�JClinica Geral -- Vias urinarias � O P H I L I P S �. j'tório de advocacia á rua

� � "

mente --I
ar_ ---•.!_� l�":::íHe7::h��:�:�;oT:a::;e;;�� • Visconde de Ouro Preto!

['n
50

I ��., COS;�A� C�í;OG��A P���;,' ��C�RA 54 �I"�Resid.:-Prat"aPereira € Oli-
7 �

.

ayer e
ll,�:r

h 1353
" n. 70. --- Phone: 127 .'- .

.

veira, 14-Telep .

�.
-

:
.

��,,��������t{iS�i��'::;:j

Consult.T��;h�ol���o, 13 Caixa Postal, 110 =1, ® Boonekam p � Paraná ereantil=====

.� e

I
. �$ o apperitivo de maior farna ! Tirager"Y"' 8.000 ExerY')plare::::;

a sua armna
�

� Revista-jornal de actualidade, com circulação nrs

,S��:G'.@� 0000••• Estados de Espirita Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Mat J
Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.
Circulará no proximo mez a 2a. Ediçã� dedicada ao Es:'.

do de Santa Catharina.

.���'''''''''''''''--�''''_i6·-=''''�l-=��''''':er.1:��f�3)��t. �)

� . �
� Attentae bem' [::_:�

1... �OSA � -� t\L�� ,.
-

1"'--;
A Agencia fVlodef'"na rf\il

, de Publicacõ�s, com S2:je �,�
em São Paulo, é· autorizada e fb� t\�!,calizada pelo Governo Federal e �i�possue a carta patente n. 112

[�FORMIDAVEIS sorteios proprios, ires vezes por r';·
semana, todas as segundas, terças e sextas, leu as e�

I· EXTRACÇAO com globos de crysta!. �.:�,A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- ti �

teios são presenciados pelo povo r���bi��
€l5.1(.-����������-:J��"""'j�·iQ�'i<YIJ,4 �����J �-... !&I��..J;�(�:1I;"!V

'l

Artigos Photographlcos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

À

\

Consultas:
das 15 ás 81horas Não ponha fóra

usada.
Adquira já o afamado afia

dor "SIRANA" para laminas ty- _-��
-----------------

Nas grandes luctas ��el
desde- po Gillette.

V I- II..... lIl"e
III

desbram no campo da actlvl?�de so- Para excellente e baratissimo. a IDSOS U 11 ln
cial ou commercial, o espmt,o. mo- INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa ° FLORlANOPOLIS distribue
telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11
divel das necessidades!

Jorda� --·�.l
CASA MATRIZ: IJOINVILLE

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico
.

« INCUSi» I·
Caxa Postal, 75 - Tel. 5 J 4 e 507

•

R'JÃ OEõeOR-Ó-33
FLORIANOPO LISH.

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.FILIAES:
.

IVlafra - (;ai'Olrihas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ 5. Matheus
(PARANÁ)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

. iPreferir o Sabâo- I
é dar valor ao que

E-XPERIMENTE

I de (Curitiba) fabric:_ado com O��
é bom, é econamicD e. rendÔSD

E v E Fi A Q UE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 26 de Maio-S. Fellipe Nel y
--í-lf��'if':jI�)'.ÍII'---

1864-Nota diplomatica-O pleQipotenciario brasileiro
no Prata, em missão especial, cons. José Antonio Saraiva, apresen
tàra ao governo do general A;suiTl"e, uma nota sobre as reclamações
formuladas pela chancellaria imperial acerca d� prejuízos e aggravos
feitos ao Brasil e a seus sub ditos. O dr. J.J. de Herrera, ministro
do Exterior do Estado Oriental, responde nesta data, em termos de
sabridos, declarando que o Estado Oriental não estava disposto a

attender ás solicitações do nosso enviado.
*�,*-ESPINHAS NO ROS- 1908- .Fallece um jornalista-Em Buenos Aires, falle-

TO':_Os que tsadccem de es ce o eng. Emilio Mitre, deputado e Jireclor de La Nacion. Filho
pinhas TIO roslo podem liorar-se do gene! al Mitre, fez i\ campanha do Paraguay e foi sempre um

deste ineommodo Lavando-se to- paladino da politica de approxirnação ao Brasil.
das as manhãs com o seguin (e II" II
preparado: agua de rosas, I O

l
Dia 27 de Maio -S. Eutrópio

gramtnae; aleooL, 10 gratnmas;
1831 ii t m g a A C dos Deputa-b 5 L

. 5 -ii, nossa car a a n - amara
orax, , e g yccrma, gram- . .

d f
. .

I b Idos do Impefl� app.ro�a o artigo .a re, arma constituciona esta e e-mas.

cendo que a "�onshtUlção do Brasil seja federal".
1835-Nascimenlo de Lucena-Na comarca de Bom

Jardim, Pernambuco, nasce o dr. Henrigue Pereira de Lucena, ba
rão de Lucena. Na monarchia foi presidente de varias provincias,
deputado geral, magistrado, etc. Na Republica occupou o cargo de
ministro do Supremo Tribunal Federal e as pastas da Agricultura e

da Fazenda, ao governo do marechal Deodoro. Foi o inspirador do
golpe de Estado de 3 de Novembro de 1891. Falleceu no Rio de
Janeiro, a IOde Dezembro de 1913.

1895 -Morte de Saldanha jWarinho-No Rio de Ja
neiro, fallece o senador federal dr. Joaguim Saldanha Marinho, no

tavel estadista parlamentar, jurisconsulto, jornalista e propagandista
da Republica. Nascêra em Olinda, a 4 de Maio de 1816.

1902- Tratado de arbitragem-Em Buenos Ayres; é
assiznado um tratado de arbitragem entre a Argentina e o Chile.

'"

1770-Lf..'allecimento- Ell lgnatemy fallece o capitão
Francisco I�une5 Pereira, illustre bandeirante.

1854 - Tomando posse-Toma assento na Camara dos
D.;putados. depois da promessa do estylo, o dr. Antonio Candido
Ferreira de Abreu, primeiro deputado pelo Estado do Paraná.

-
- --_ ... ,-.---_. Nomeação���� 4J'ã- Acaba de ser nomeado,� f!!!fIi1tffJ � �!J!! C pelo �Jo,verno do Estado.juiz

���������!."'!'���������_�..���_...,�..��������"�m��_�""""""""'�� de Direito da comarca de�_1IIl'l!1I>

I São Joaquim, o dr. João Hen-
A. V O:Z O O p O V O

I
rique Braunne, actual direitor----

da Penitenciaria do Estado.
.

rw�������������[������:c������ �� Nossa Vida �� r.'�;���:*:;c.�"��� ���������

Regressará amanhã a Curityba,
via Jataguá, o sr. Hermano Ma
chado, inspector do Banco Nacio
nal do Commercio nos Estadüs
de Santa Catharina e Para!1á.

Desportiva"
Redactor CYPRIANO JOSE'

�:lli1II � zy=.' �

'9
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7
Sómente nos ultimas mo

mentos aa peleja, é que
o Tamandaré perde
para o Av;�hy F. C.

r.I\
-----�-----

Rcalisou-se ôntern, o quarto 4xO. Foi um jogo falho e

encontro do campeonato entre o nal a linha do Avahy
.J1vahy F. C. e o '0amandaré, muitas opportunidades.
vencendo o primeiro por 3x 1. Era
de esper3r a resistencia tenaz que
03 diabo s rubros teriam de usar

Foi interessante e animadora.[rente o club de Walter. De fa-
do Tamandaré levou a campo um

cto os adversarios de ôntem o

J Público que em todo o Instante'fioalu) lhe fiZéram, por a gumas
d lhe atirava gritos de victoria' Istovezes, desaparecer a certeza a

muito influiu para a resistenciavictoria tal a resistencia e a von ..

que impoz ao Avahy. A" h' h
.

tade de vencer, que err:pregaram. nrnversanase- oJe a sen on-

O score foi aberto com um pe- nha Tita Moritz, filha do sr. Ro·
nal/,I) contra o .Jlvahy, que bem OS JUIZES berto Moritz, director administra-
[l3,·ido cL:u margem ao primeiro Serviram como luizes os srs. tivo do Departamento de Edu-
ooal do Tomandaré. O .Jlvah'!! Mello e Eustachio, nos I' e 2. cação.
�,kv': desnorteado al;sum tempo, quadros, respectivamente. O sr.

jo 'il! do a sua linha muito mal. Eustachio foi um juiz imparcial,
N .u.va-se a falta de Lins. Ter- usando sempre de honestidade,
m:21 o nrimeiro tempo, em em- porém, com falhas que por certo

PÜ·. Veio a segunda phase e desaparecerão com a continuação
Magrinho que havia sahido de do seu proveitoso concurso, sr.

c 1I'")pO por momentos desrespei- Mello um completo juiz, é o que
tando ao juiz, retornou ao gra- lhe podemos dizer, de accôrdo
m jdo, jogaocl0 o resto do tempo. com o nosso modo de pensar.

O Aoaln) voltou melhor ori- A. F. C. D. està de parabens
e .tado, motivo porque conseguiu com as duas acquisições feitas.
111"l'S ,J,;js tentos, vencendo diffi- Os auxiliares do Figueirense só
cilmente, a peleja pelo score de

appareceram no 2' tempo do jogo
j -, 1, Avahy - Náo jogou, como secundario, por motivos ignora
de costume. Bôos interviu pouco. d03. Serviu de chronometrista o

Atirou-se bem no PenaLty. Car-
sr. Albano Lucio, no 2' team e

!JS e Bc.:tinho. falhos, Não esteve-
sr. Amphilochio, nos primeiros

r im firmes como sempre. No fi-
teams. Foi representante da F.

n. I Cldos assombrou. Zé. mui- C. D. o sr. Cypriano José, por
to cavador; foi jogador até os ausencia do sr. Nelson Nunes,
ultirnos minutos. Cocolate de ini- communicada em tempo opportuno.
cio indeciso e no fim da peleja Assistiu o prélio o actual presi
oplirnc. Foi o pivot do campo. dente interino da Federação o

EHLACE

Seu jogo e irreprehencivel. Aqui- sr. dr. J. F. Bastos. N� residencia da família di\
no um pouco pesado. E' um half

noiva á rua Esteves Junior, realí-
firme. Gabgo, score da tarde. TREINO zou-se sabbado ultimo o enlace
No primeiro tempo nada fez e no O director téchnico da F. C. O., matrimonial da senhori'nha Aracy
seg1mdo não teve marcação. O solicitou o comparecimento dos Rupp, filha do sr. dr. Henriguemelhor homem de linha, em cam- jogadores: Bôos, Carlos, Arnardo; Rupp Junior, deputado federal,
po. Godinho regular. Medeiros Borba, Gato, Chocolate, Paraná, com o sr. dr. Osvaldo Bulcão
bom. Waldemar pesado e ITIOro- Galego, Nizeta, Calico, Freed e Vianna, JU�l Federal Ilubstituto
so e Piepper machucado nada Ribeiro (back do Tamandaré) deste Estado.
poude fazer. O '0amandaré -

Carlos FIgueirense e Waldemar O acto civil teve como test�
Cardoso /eeeeper de grandes recur- Avahy, para o treino que se rea- munhas por parte da noiva, o sr.
sos. As bolas que passaram o lizará quarta-feira, ás 16,30, hs. dr. Luiz Gonzaga llereira Netto e
seu arco fóram bem sJlJotadas. contra o Tamdndaré F. C. Será exma, esposa representados pelo SENHORES. Como nos tem
Pinheiro, bom, Ribeiro, um gran- o unico trp.ino que o combinado sr. dr. Henrique Malloel Rupp e p0S da Héilade gloriosa em que
de back. O melhor homem de da cidade realizará para jogar nc... exma. sra. d. Perpetua Alves a fraternidade das armas não era

defesa na tarde de ôntem, Se- proximo dia 2 de Junho. se forem Assumpção e por parte do noi- uma palavra vã e os cava!ieir�s
guro, e sem favor um optimo baek· concluidos satisfactoriamente as vo, o l' tenente Manoel de Cam- conservavam uma fé inaba1a vel no
Euclides, Parafuso e Numas negociações dos diabos rubros com pos Assumpção Rupp. juramento que faziam, 03 elemen
resistentes no primeiro tempo e

um ciub de fóra e a F. C. 0.- O acto religioso que effectuou- tos das PoEcias MJitarisadas, ulli
no segundo jogaram muito na fe- O heino do combinado realizar- se na igreja de Santo Antonio, dos pelos laços de fraternidade
bs,a, motivando isso o fracasso da se-á em qualquer hypothese, isto teve como testemunhas, da noiva aos outros\ irmãos d'armas, alem
linha de frente que não tem SC?OO- é, haja ou não jogo.-3a. feira o sr. dr. Rupp Junior e exma. de cumprirem o honroso dev�r detadores. Parafuso rossue u� Jogo o campo será do Athlético; quar- sra. d. Augusta Bandeira Bul- zelar pela ordem e autonomIa de
condemnavel, além de mmto re- I ta do Tarnandaré' quinta doAvahy; I cão Vianna e do noivo o sr. dr.1

suas pequenas patrias, os Esta
c:amador. Magrinho foi o me�hor sexta do lris e 'sabbado do Fi� Antonio Vi�ente BulcãO'Vianna e dos, juraram a fé inquebrantavd
dianteiro do '0ama��aré. Pengo- gueirense. Domingo vago pertence exma. sra. Maria Assumpção de .defend�r a integ;idade e �obe-
so, faltando-lhe auxlho.

. ao Tamandaré F. C. Rupp. rama da Nação e tem cump�ld? e

Sabas, emquato. procurou )0' cumprirão sempre esse patnotlco
gar com os seus companheiros, O ATHLETICO EM BLU- Celso Ramos 'dever, honrando a memoria dos
bastante concorreu para o score MENAU grandes vultos do passado e le-
de J xl; mas, no final scismou Procedente de Lages, chegou gando aos vindouros exemplos edi-dEsta manhã nos chegou a no- -

I C Icom o jogo pessoal e na a mas ontem a esta caplta o sr. e so ficantes que possam envaidecer e

fez. Os demais fracos. Em con- ticia do jogo realizado em Blume�
Ramos, fazendeiro e influente po- exaltar o seu civismo e idolatrado

nau, entre o Amazonas, local e I I .J
IJ-unto '1::amandaré demonstrou que itlco a i resiQ�nte. amor ao nosso extremecido Brasi .

b o Athletico desta cidade, com o

J'á no seu proximo jogo dará as-

7 Levantemos, pois, as nossas ta-
b resultado seguinte: Amazonas-- ;

M Itante trabalho. Muita gente « ôa.» OUTR05 PARTEm...
ças, em honra das Policias i i-

d d Athletico-3.
para o futuro terá de an ar 1- tarisadas do Brasil. das que estão
reitinho com os diabos rubros. Professora norma- Regressaram de sua vIagem representadas nesta festa de cor

Felicitamos pela brilhante es-
lista __ acceita alumnos. ao sul os professores Luiz Trin- dialidade e das �u� estão e�piri-

(réa. CURSO PRIMARIO dad'!, director do Departamento tualm�nte cooparhC1pan.do de nos-

A PRELIMINAR E SECUNDARIO I de Educação e João dos Santos sa satisfação, todas _an.lmada� �o�
I· TRATAR á Rua Saldanha Arcão. inspector federal do ensi- mais ardente3 e p�tnohcos anc�n.osVe ICel. ia;"bt,J) em pre mmar

d d d d d P t' Marinho N. 10 Ino. e gran ela e um a e a a na.
a equioe do Avahy, pelo score de

no fi·

perdeu

A ASSISTENCIA Assignala-se hoje a pass?gem
do anniversario natalicio do sr.

Antonio Sbissa, nosso apreciado
collaborador e [unccionario da
Directoria Regional do Correios
e Telegraphos

Com a sua exrna, esposa, se

cuiu oara o sul do Estado o sr.
C> •

dr. Agenor Vianna Carneiro,
promotor publico da comarca de
Orleans.

Em transito, por esta capital,
Festejou ôntem, a sua data a11" passou o sr. A:llerico Sta:1'1, ins

niversaria o nosso prezado conter- pector de Fazenda do Estiido.
raneo pharmaceutic« sr. Antonio

.

d'A
- -

d I EHfêRmQ
campora, propnetano a co-

nhecida Pharmaci.a P�pulal' e pr�- Está já restabelecida da Íigei
sidente da AssOClaçã? Cathari-

ra enfermidade qu"! prendeu ar)

nense de Pharmaceutlcos. leito a graciosa senhorinha Ivonne
Gandra Bruggef'1ann, d i I e c t a

Festejou ôntern a data do filha do sr. prolessor Henrique
seu �nniversari�, a exma. sra., d'l Brug.gerwann, lente do Instituto
Mana de Lourdes Vaz Sepeiiba, de Educação.
esposa do sr. Togo Sepetiba.

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazaretn)

Em acto de hoje, do Gover
no do Estado, foi nomeado

.

prefeito do município de Blu
menau o sr. Germano

..
BidL1S

cki, prestig.oso político
naquella prospera cidade.
A ir:dícação do novo pre- . .

------------. feito, partindo do consenso Quem quizer se trajar bem
unanime dos blumenauenses, forçosamente, terá que usaras

que já collaborou por seus I maravilhas do PA-
elementos representative)s �� I�O rua Fe-

,J
com o Jctual Governo do hppe uchmldt. n. 21

:_;'stado, vem patentear o alto

Continuação da 2a' pagina valor e sabedoria na escolha
elo futuro elemento coordena-

veres e os nossos direitos. I dor das forças politicas
Zelando pela Paz e a Ordem 1189L,Ielle municipio . .Jl Gazeta

nos Estados, as Policias Militari-I feliCIta o povo de Blumenau.
sadas promovem a integridade na-

cional, obra de são e verdadeiro

patriotismo, porque o Brasil preci
sa ser unido e forte para ser re5-

peitado.

Trancorreu ontem o anniversa
rio natalicio da gentilissima se

nhorinha ".larif\ de Lourdes Me
deiros, dilecta filha do sr. desem
bargador Medeiros Filho, e or

namento de relevo da nossa alta
sociedade.

.

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

E'cos das festas do
1". Centenario da
Força iPublica

Novo prefeito
de Blumenau

Prefeitura de
Chapecó

O Governo do Estado, por
actos de hoje, exonerou o sr. José
Garibaldi da Rocha Timmm, do
cargo de prefeito municipal de t

Chapecó e nomeou em substitui
ção o sr. tenente Alberto Mayer,

A Limitada
omnibus

adquire
novos

Estamos informados que a

empreza de transportes de
passageiros a Limitada, aca

ba de adquirir, na Capital
da Republica, tres novos e

confortaveis omnibus que, em

breves dias, lançarà ao ser

viço da nossa população

Aritgos para hom�ns po
dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Parai·
IO á rua Felippe Schmidt
n' 21.

Concurso Paraná
Catharina
co

Santa

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.up.

Os concurrentes deverão dmglr-se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

O l' dos classificados receberá uma caixa
com 12 litros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA» o 2' receberá meia caixa e todos os cotlcur-,

rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




