
N CERA'
Numa flagrante prova de desconsideração'· e
de deshumanidade os prpeoprietarios de hotei,sJ
cafés, bars e restaurantes, em reunião reali-
tzada, Ontem, resolverarn não levar na devida
conta os reclamos de seus dedicados
dores.
Conforme fõra annunciado, realizou-se ónt-m, ás 16)0 A

_ horas, na séde da Federação da lndustria, Cornrnercio e

Lavoura de Florianopolis, a reunião dos pro�rietarios de ���»�-.�_�RF�-_�-������������;��������������������������������
noteis, cafés, bars e restaurantes, para apreciarem as aspi- braS IIIe II rosrações pleiteadas pelos seus laboriosos servidores.
O sr. Euclydes Pereira, proprietario do Café Rio Bran-

co, apezar de ter votado pela recusa do anseio daquelles RIO, 27 (G)-Foi apresentado pela minoria e assignado pelo sr. Raul Fernandes e varios outros deputadosproletari?s, entretanto, m�nifes_tou-se, sem o apo_io _de u� da maioria, u.n requerimento do sr. João Man.sa'nira para se nomear Ul11a co nrnlssão de inquérito afim de apurar as
colle_ga siquer, �ela designação de U�H comml�sao �e. condições reaes da vida do trabalhador do campo e di cidade, para se verificar se recebem salario que o possibilipatroes que, conjunctamcnte com os referidos operarios deri- te a urna existencia digna como preceitua a Constituição Federal.
missem o caso, com honra pa: a ambas as partes, tendo até -----------------------

apresentado uma tabella mais razoavel.
Ao louvarmos o gesto de comprehensão exata dos inte

resses collectivos, expresso n i reunião de ô

ttem, pelo sr.

EucIydes Pereira, lamentamos a attitude reprovável e in

[ustifica vel dos outros patrões.
Dedicada, laboriosa e gentil servidora, essa honesta classe

, bem merece um pouco de attenção por parte de seus patrões,
que não tem o direito -le uma recusa formal, creando as

sim, condemnavelmente, a desharrnonia entre o capital e o Proprietario e
trabalho. ANNO I I Florianopolis, Terçda-feira,28 de Maio de 1935 I NUMERO 230

l.. Esperamos, entretanto, que bem pesando as responsabilí- --------------- ------------------

dades desse desrespeitoso gesto os patrões ainda se in-!
feirem do caminho do devu. Aggr-assão I) véto presi- guagem exaltada disse que o

deneial véto era "um páu cheio de
iii Ontem quando trabalhava formigas, que ninguem queria

na reconstrucção da linha te- creou um impasse pegar nelle". Essa expressão Por acto do Governo do E,,-
lephonica - Florianopolis-sul ;;RIO,28(G)- Ontem ameia não agradou aos membros da tado foi nomeado para exerc.

00;0 do Estado, no valle do Mas- noite terminou o prazo para Commissão de Finanças, do
o cargo de presidente do Comt"

siarnbú, João Candido da SiI· a Commissão de Finanças mesmo modo que causaram lho Penitenciaria, o sr. dr. Cai
va, chefe de turma e ernpre- manifestar-se sobre o assump· desagrado os comrnentarios los Correa, abalisado clinico ,

gado antigo da Telephonica to. acerbos que o mesmo depu- nosso apreciado collaborador.
Catharinense, foi por mativos "Afim de evitar que a mi- tado entendeu de fazer no

ijI de serviço, aggredido a pau- noria requeira a sua discus- conciliabulo dos financistas. I A Gaz9ta fcl cita-o.--------
••--------
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d 'd BI - ladas pelo traba 1a aí Os- sao sem parecer, o sr. oao �� ..,_...., P:oI ��.. ..".,.,.�"'"-=--... """"'o.=A�""._ "�"'''''ijviajan o em secuic a para u �)-
v

waldo Rocha, residente no Simplicio pedirá hoje prorro- � l'''J
menau, onde assistirá um idesLle districto de João Pessôa. gação do prazo. � AC I �A� ��,;esportivo de integralistas, em ho- �...... � "

Os golpes desferidos, de O sr. Barreto Pinto con-�. -
- .

. - - q
:;�oa�eam f:nd:�t:a ddo �uck:iv:�� preferencia, sobre a cabeça da gratulou-se com o sr. Arnal- � Ali no Trapiche municipal fica o Bar Mira_M:;r",�:: ��
quelle municipio, victima attíngiram grande- do Bastos por não ter queri-

·.lt,� atualmente está fechado. :f..iC mente a vista esquerda. do relatar o véto do Presi- .

D d f h d �;lFazem parte do comitiva do he-
J C di d d Sil dente da Republica. Em lin- � iz o arren atario que o mantem ecr a o porque 05 �fe Nacional do lntegralismo bra- oão an I O alva em

� impostos municipaes são mui altos, e, rnanlendo o Bar I'�,Ji\/I virtude do seu estado de

sani-"I
lsileiro, Gustavo Barrozo e lviÍ· POII·tl·Ca & II frauqueado ao público os prejuizos são maiores do que si o ::,:

guel Reale o Chefe nacional sr. dade foi internado hoje, no ij deixar fechado. �'1Jdr. Plinio Salgado. Hospital de Caridade. pO I i t icos � O Mira-Mar sewpre foi um local de recreio preferido :�1Serão realizadas conferencias I rnposto territorial � pelo público, nas horas de calor mais intenso. �1)doutrinarias em Jc;inville, Dlu-
I Recebemos hoje a seguinte carta: 'ii Além disso é ali no Mira-Mar que embarcam e de- 7,�

menau, ltajahy, e possivelmente Termina este mez o prazo -Flortanopolís, 28 de Maio de 1935. L sembarcam os forasteiros. �ru
em Florianopolis. para o pagamento, sem multa, Prezado collega Ja�ro �

Callado, Socto, � Ver o Mira-Mar fechado dá sempre uma impressão �Sabbado partirão desta cida- do imposto territorial relati- que sou, da Assoclaçao Ca�ha;mense 'h desagradavel. E é para quem chega em terra �d d
.

'o ao primeiro semestre do de Imp�ens�, que a ,d�seJa ínsenta ��,
a pnmeira j

Deverá chegar, no proximo dia de, gran e numero e caravanei \
. . de partidarismo, parcialidade, preíe- � impressão. �r�

30 do corrente, em Joinville, ros integralistas. corrente exercicro. rendas e exclusivismo, para, com ef- '1 Ora nós sabemos que a primeira impressão é a que �:�-:::_��=�=-___:=----:�--:.-�---=----------------'--------- fíciencia, attíngír os seus verdadeiros � fica e perdura, �1,..,

UO IONAL objectivos, prehenchendo as suas fi- � Devemos pecurar corrigir esses pequenos senões d:t ��COMM ISS�O CON_ST lT . , nalidades de orgão representante e � nossa catita Florianopolis. W-- ----

..,., m_ "-
. def�usor de nossa classe, venho fe- � �.

_

à h .� na As"'embléa foi ôesigna�a a lommissão lonstiturional, que fic:ou organi· licitá-lo pela crítica opportuna e sen-

r..1
Não podemos deixar de reconhecer que tainb,�m da �$!Em sessao 2 °l�, ::> ,

d P � d d' h di' r.�nizaôa c:om 05" s2Aguint.leOs àmePaUr���o�onàer Renato Barbosa, Rogeriu Vieira, Plariôo Olympio, Aàherbal
sata que se contem nos ois "

or- 'it parte os arren atanos ouve um certo es eixo nos cid 1- �luens ue rau , .'.." l t ques". da sessão "POLITICAS & � dos que o Mira�Mar exigia para ser um ponto frenou:?nté:,J> �1A t' 1 t àe Barras Ac:c:mlO morelra e Thiago ue as roo
� POLITICOS" bl' d d'

� .. -) ��Ramos, n on e a
. e�c:ia àa mesma será entregue ao àr. A�herbal Ramos e segunào estamos , pu tCa a na e iça0 �� pelas exmas. familias, que fazem o footing ou peocm;) -n f&

.

Parec:e 9ue a P:�:��ia fic:ará para � maior Arc:ario moreira, senào relator o àr. lvens àe Arauio, de ôntem. � 'bl"
J.'

'! �:,�,l:1formaàos a Vlc:e-presl ------------

De facto, não �e comprehendem, � nas praças pu lcas respirar um ar mais puro e menos Cai;().

�Vae cessar Liga LH�er no Se- nem se justiÍícam, de fôrma alguma. � E' que o Mira-Mar vinha se resintindJ dum il(;Ce;;,J.-

r,']
t- d

as faltas commettidas pela Associa- �1 rio e impcensindivel saneamento moral. �Nau Ica na o cão Catharínense de Imprensa para I �� Feitos estes rc::paros, pensamos que o arrendatario de- �éom os illustres íornalistas drs. Nerêu � P" �.Realiza-se hOJ'e, ás 19 ho-
�

veda procurar o sr. refeito 1\lUnicipal e entrar em u�n eo- w,JRamos e Antonio Bottini, aqüelle le- fl f.:'Jras sessão do Conselho da RIO, 28 (G) Foi escolhido vaco á presídenda do Estado, e e�te Í'tJ tendimento, para vêr si é possivel encontrar um m{�io ou �]Lig� Nautica de Santa Catha- lider de Senado o sr. Waldo- á cathedra de uma Universidade. Um i fazer uma concordata, que'! permita a abertura do bar ao �
rina. miro Magalhães. e outro são dois nomes genuinamen- �� públIco sem prejuizos para quem qUêr que seja. r�

_ t' I te catharinenses que honram a nossa I!e Temos para nós que casas fechadas indicam deca- �Na scssali, que era ugar classe pela sua vasta e reconhecida

�I� �na séde do Ava/1Y F. c., á r. dencia, e o forasteiro, ao pisar em terra, topando com o �
I

. cultura, pela sua constante adivida- � M' M f hdi'
. ..

d rÃi1rua Trajano, deverá ser e el- de jornalística, pela sua autonomia i Ira- ar ec a o, eva conSIgo essa pnmeIra Impressão e ��
ta a nova diretoria da Liga Le IS. a-O e injependencia de espirito e caracter, ij decadencia, que em verdade, graças a Deus. não exí�te. �
para o corrente anno. I pela sua honestidade nunca mareada i� Florianopolis progride, cresce e se dilata, lentammtc �
Por nosso intermedío é so- em campanha escabrosas, deselegan- I!t é verdade, mas está se desenvolvendo bastante. �tes, de avanços e recuos, sinuosas � tudo se rJl1licitado o comparecimento Cremos que com um pouco de bôa vontade �

d I b Autorizado pelo sr. dr. S�ze- e indefinidas. � '1"
.

f rí.i1dos repres ::ntantes os c Ll S Era e é, portanto, imp�rativo que;1 conCIlara com satts ação para o povo. Ir!.nando Teixeira serà vendido em '"
E b 1\ ,1' M b 'b]' ��filiados. a Associação Catharinense de Impren- i . em reve teremos o IV ua- ar rea erto ao pu ICO, �leilão, à rua Marechal Guilherme sa, interpretando, os sentimentos da �� novamente. �n. I, na quinta-feira, ás 19 ho- maíoria de seus associados, os felici- �i Basta apenas um esforço do arrendatario e as bôas in- �ra�: moveis de sala de visitas, taslse pelas fPosdíçõesd co�qUtisllt.adas, a � tenções do sr. Prefeito, para que tudo caminhe e si resolnl �moveis de quarto de casal. go pes pro un os e m e Igencla, I!I b ��Idem para solteiros, Idem de Es- que, a despeito de qualquer espírito �

em.

t,.�d d I d J
de partidarismo, tanto os elevam no � LcriptOlio, i em e sa a e antar conceito de seus coestadoanos. � a I S B I l H o T A t.·,;-Louças, Vidros, Porcelanas Do colIega (a) Augustc? �on,� � t!��Crystal-Trens de Cozinha etc. tenegro de Oliveira. Jt��:ee.�t#l�ttn������.r.�t-:l

I

serv;-

situação dos trabalhadores
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.A 'J'OZ 00 POVO Sem quaesquer ligações politicas.
Director Responsavel _JAIRO CALLADO

PLINIO S lG

�AMEMTE,
TA CAl ARI

a sangueira
do Chaco

BUENOS-AIRES, 27 (G)
As negociaçães para � paci
ficação do Chaco estao em

pleno desenvolvimento.' c.oI1-
siderando-se importantIsslma
a actividade desenvolvida
pelos srs. Getulio Vargas e

Macedo Soares.
O sr. Thomáz Elia confe

renciou demoradamente com

o sr. Getulio Vargas, o qual
trabalha para a cessção im

mediata das hostilidades co- -----------

on arbitragem.mo preliminar para as c -

BUENOS-AIRES, 27/G)-
1 versações de paz. \.

Ouvido hoje, o chanceller Graças a iniciativa do Bra-

boliviano declarou-se anima- si! e da Argentina està imi

do e inteiramente decidido a nente a assignatura do ar

finalizar a guerra, entregando misticio entre o Paraguay e a

a solução do conflícto a uma Bolivia.

1'1
I,.� ,

I','
'

I

'!'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dentre os paizes sul ame- gastando-se nesse percurso
ricanos, sórnente a Bolívia e duas horas de vôo. Os appa-

A Alliança Nacional Libertadora, segundo allirmou o sr.
O Paraguay, devido a sua relhos partirão de Tacna ás

Hercolino Cascardo em recente entrevista, luta pelas liberdades de- posição no centro do conti- 11 horas e 30 minutos das:

mocraticas. nente, ainda não gosam dos sextas-feiras, chega.ido a La

Ora, si a A. N. L. se bale pelas taes liberdades demo- beneficios proporcionados Paz ás' 13,30 e regressarão
60$000 craticas, quer dizer, pela manutenção do regime liberal-democrata, pela navegação aerea na li- de La Paz às 7 horas de do-

60$000 deseja, portanto, que as massas trabalhadoras continuem opprimidas �saçãJ rapida e efficiente mingo, chegando a Tacna ás '{

150$000 pelo capitalismo imperialista e exploradas pela burguesia insatisfeita. desses paizes com a, demais 9 horas. Nesta cidade do lito-

235$000 Si, ao invés disso.luta para a transformação do Estado fóra nações americanas atravéz de ral as chegadas e partidas
72$000 do systema corporativo e dentro dos principies marxitas de qu� o

um systerna inteiramente dos aviões da linha La Paz-

221 $200 communismo é a forma classica, então a A. N. L. o que quer é es-
aereo. Como é sabido, a 30-' Tacna coincidirão com as che-

47$000 cravisar o proletario ao E"tado, transformai-o numa peça da machi- livia já�possue um bem orga- gadas e partidas dos appare-

60$000 Ua a serviço dI) governo, levando as massas trabalhodoras é mais nizado �serviço interno de lhos litoraneos, articulando

35$700 tôrva das apressõesr-e-a appressão sem limites do Estadc capitalista. .ornmunicações aéreas, ligan- desse modo a nova linha com

250$000
'

n
II

n do diversas !regiões desse a linha tronco que corre ao_l-�
30$000 As d na rch istas e o

paiz com a cidade de La Paz, longo do litoral do Oceano

80$000 co rn rr) u r1 i s rnO
sem que entretanto conte Pacifico, desde Santiago do

40$000 ainda com uma articulação Chile até Cristobal, no Pana-

80$000 effecti va dessas linhas com a má.

42$000 Publ,icamos a�alll,lã, extrahido do orgão anarchi�ta A Pléba, rede internacional que hoje Esse novo serviço da Pan

160$000 alguns con�eJtos doutnnanos �obre ° comm�m:;mo, escnptos por Íza- liga entre si tolas as Capitaes Arnerican Airways vem pro-

80$000
bel Cerruti, batalhadora corajosa do anarchismo, do continente americano, porcionar á Bolívia os bene-

80$000 II
n

II Essa articulação vae pro- ficios de que ella até ag-ira

200$000 A marcha cío Integr'alisrno cessar-se agora, pois no dia esteve privada, facilitando

60$000 em San'ta Catharina 31 do corrente inaugura-se o extraordinariamente as com-

180$000 serviço aereo Tacna-Lapaz, rnunicações, e conseguinte-
1 00$000 Foram nomeados, para o triurnvirato de Nova Veneza, com- executado pela Panagra, com mente o intercarnb.o de inte-

204$000 panheiros Henrique Dal Sasso, (chete) Rubem Rabello e Sylvic p rnhia filiada ao Pan Ame- resses entre aquelle paiz e as

300$000 Bortoluzzi, de Cresciuma, os companheiros Vanteiro Morgoti, (chefe) rican Airways System, de que demais nações contmentaes.

264$400 Marco Bllrigo e Paulino R9ví.lris e de Urussanga, 05 companheiros O a Panar é subsidiaria. E de ora em diante o grande
130$000 ctevio Pelegrini, (chefe) Heitor Sá e Homero Calvoso. Operando ao longo de toda paiz central estará liga ío a

80$000\ Para os sub-nucl.os de Turvo, Ítopava, Jundiá e Gerivá, no a costa sul americana do todos os paiz es deste hernis-

180$000 rnunicipio de Araranguà, respectivamente, os companheiros Liberat. Pacifico, a Panagra liga todas pherio, de modo a poder-se
160$000 Simão, Arthur Becker; Abramo Triguez e Jonas da Silva Medeiros, as Capitaes occidentaes aos viajar de qualquer Capital
70$000 Domingo último foi installado mais um nucleo em Sãr Estados Unidos, via Panamá, americana para La Paz s�m"
80$000 Francisco, o de Rocio Grande. articulando-se em Buenos necessidade de baldeamento.

53$500 I Tambem ficou definitivamente organizado o Nuc1eo de São Ai 'es e no Panamá COiTI to- realizando a viagem excluo

6:000$000 João Baptista, no municipio de Tijucas, onde estiveram o Secreta das as demais Capitaes das sivamente por via aerea com

80$000 rio Provincial de Pro[Jaganda, o Secretario Municipal de Organiza- Arnericas do Sul, Central e todo o conforto e rapidez
47$000 ção Politica e o Chefe da Divisão Téchnica do D. P. J., e outros do Norte, prestando com isso proporcionados por esse sys·

100$000 companheiros. um grande serviço á causa tema de transporte.
80$000 Em Curitibanos foi fundado o Nucleo de Lebron Regis e dos intercambios material e

100$000 por todo este mez o de Santa Cecilia. cultural pan americanos.

70$000 *
*
* Agora, depois de longos an-

5$800 A Ar')cora nos de experiencia de vôo Quem quizer se trajar bem

J $ J 00 sobre a Cordilheira dos An- forços�mente,terá que usaras

65$0
Foi ôntem distribuido, á bordo do Commanda ,te Ca- des, a Panagra realiza a ar-

maravilhas do PA-

80$0�� pella, com ab.soluta liberd�de, o num�ro do jornalsinho Ancora, ticulação aerea da Bolivia'com �� I�O rua Fe-

47$000 orgão do Partido Commumsta na mannha mercante. a linha do Pacifico, utilizan- hppe <Jchmldt. n.· 21

262$500
Teria a Policia Maritima ntido conhecimento disso? do para esse fim os possan-

13$600 .

II II
•

tes tri motores Ford seme-

3:939$900 O ExerCito o Int<f�grallsrno lhantesaosqueforamutiliza-
70$000 D�ante do communi,mo que se orgaaiza sob denominações

dos no linha Buenos-A.ires-

40$000 varias, o Exercito comprehendeu a nec�ssidade de prestigiar o ln- Santiago do Chile, e especi-
109$300 tegralismo.

almente destinados aos vôos CURSO PRIMARIO

80$000 Só na guamição do Rio Grande do Sul 112 officiaes Vf.S-
a grandes altitudes. E SECUNDARIO, p-

70dfOOO
A rota escolhida para essa

1P tem a cdmisa-verde e cerca de 300 inferÍores tambem vieram bata- I h
120$000 Ih I N B 'I

nova in a corre entre as ci- TRATAR á Rua Saldanha

1
-

0$000
ar pe °A

ovo r�sl .

'1
.

_
dades de Tacna e La Paz Marinho N. 10

J
.

(J contrano do qu� se. p�opa a, a guarmçao fede:al do I
'

608$700 RIO Grande do Sul não hcou mdlfferente ao grande movImento1-:------------------------
70$000 salvador.
10$000 n n

u

1'0$000 Salario minino, familiar, de occôrdo com o custo da
13$500 vida e as necessidades do traballzador, é a unica fórma de
68$200 impedi! a miseria do lar do operaria.
20$700
56$000 Conselho

agamentos na Integralismo
.

. Delegacia _.

Eternas incoherencias
Na thezourarla da Delegacia Fiscal se
a ..,"��" oromptos para pagamentos,

os seguintes processos:
-0-

Cc do, Mayer Junior
'�:ei, ,:' Cechinel

I 0-1 '

... ,:; ".�.it ',r �

'o Rô!ros
� za.ra da 2luva 6_L f,.
UUo Deiss
Alice Pereira
Domingos Aniceto da Costa
Satumino Schweitzer
E,me:;to Francisco Walter Engel
Amelia Gomes Simão
\Valter Alves Schwitz
F mlio Pereira Vieira

__
' la Muniz de Oliveira

Amphilochio Woif
Alfredo Stahelin
Marlha Saade Engel
,\ : .• Ilii Dum te Machado
F!ónC:1S(O r-creira Bastos
Alencastro Bernardino
Gmtavo Lutz
H ' Regini
T --ki' iI' te
SJ·, ulo Caldeira
Lydio l-bladoi'es nÓlcS

Leopoldu.« Martins

JIlEa Custodia de Se la Miranda
Màrio Motta
Francisco Reuter
Ezequiel da Costa Varela

João Silveira
Oswaldo Pereira da Silva
Lucia Damla:l.
[racema Ve-ga \YJ d",k,;:

Jo�é Floriano Deiflno
Icnez Burigo,) �

Gercino Albarnez
b:.bel Joaquina Philipi
CiCl, Estrada de Ferro S. Paulo Rio Grande
Nicolau J:.:cke
}aquim Cubas de Lim.:í
Ü:Vlaldo Schroeder
Rf'ynilldo Piccolí
Paub Dcubrawa \Viele
Cia, E,,[ada de Ferro S. Paulo Rio Grande

}) » » »»» »»

Cyrillo Antunes Pereira
Davi-::! de Aquino
f\malzira Muniz Barreto
Leandro Bel toli
Clara Fink
Gumildes BiUencourt
José João Vieira
Luiz Vianr:a Garret
FernandQ Arn"deu Wiesse
Estrada de Ferro Santa Cátharina

» » » }) })

}) » » }} »

Mayer & Cia.
Idem
Idem Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi-

F d I
co SABÃO INDIO.

e era
Doloroso!QUEM

ACHOU? do Commeicio Exte
rior

M atou as fll has e de
Dais se suicidou

Pede-se, a pessôa que achou urn pacóle, contendo documen- PARIS, 27 (G) -Ontem de
tos, inclu�ive um diploma, pertencentes ao - dr. Guido Cittadini, o RIO, 28 (G) - A sessão manhã, uma pequena liteira
obsequio de entrf-gar ao sr. Amoldo Cuneo, á rua Arcypreste de hoje do Conselho de Com- no ce!1Íro da cidade amanhe
Paiva n' 15, que será bem gratificada. mercio Exterior foi rapida cons- ceu fechada, despertando a

1IiID""""""""'.-�����������������1
tando o expediente de varios oHi- attenção dos populares, que

--.-------

.-

cios e telegrammas entre os quais aviSaralTI a po1icia.
O mais barato dos alimentos um do general Flores da Cunha, Ao mesmo tempo que era IO ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA- contrario á concessão de vanta- chamado o proprietario da

RATO SE VENDE E' o gens para a entrada de matte ar- liteira Gaston Gravier, que
gentino, um telegramma do go- tambem trabalhava numa ta
vernador Benedicto Valiadares brica ds f�gões, foi arromba
contrario a reducção de direitos da a porta, sendo encontra ia
na importação d� laticinios es- mortas a senhora Irene Gravier
tranheiros; telegramma do Institu- e suas filha Mauricette de an

ta do Cacau pedilldo liberação ze annos de idade e Andra
cambial para esse producto. Foi de de dez annos de idade e

largamente deb;üida a questão da que ante-ôntem haviam feito

1\ larinha Mercante, f�cando mar- sua primeira commuflhão.
cada uma nova reumão para o A policia verificou que a

dia 30, afim de ouvir-se a leitu- referida senhorita matarà pri
ra do parecer do sr. Euvaldo meiro as duas meninas, sui-
Lodi. cidando-se em seguida.

-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

e trabalhado com as melhores farinhas. .

ESTA APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A

P'adaria CruzeirD
de- Emilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

A articulação Berea da Bo
li"ia com as linhas da Pam

American Airways · �J

Professora norma.}
I ista -- acceita alumnos.

"Expresso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

·OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesma� horas

PASSAGEIROS, CARGf\S, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: :,éde RUA A. NEVES, 159--227

em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
({ ({ Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA 3

Reanimando a economia
Resumo das actas pública A estação allemã DJA, onda
163 e 164, sessões _

31,38ms. irradiará amanhã o pro-
1$200 da Junta Commer-

Muito commummente se Iaz Por conseguinte, nada mm na
gramma abaixo, para a America

1$000 clal do Esado, rea- cdonstal' q�e, dnosNEstados U�didos tural
dque as. c}ondJçõi!s e �rí)Jic'l- do SuL

3$000
a Amenca o arte, o presi en- ção o capita em nosso paiz, A's 23,15 corresponde àslizadas em 11 e 18 te Roosevelt, com a sua {}{_ew se differencÍem radical e funda- 7 15 I R, 15. no ia de Janeiro e

de maio de 1935 Deal, interviera nas relações das mental.nente das que são correu- 3 15' 11 15 h
4$000 empresas de serviços público co n tes e.n outras bras, onde o dt- 23.05aSAnn'uncio sDJA (allemão,
30$000 Preside-ncia do sr. major Edu- o público. Nada mais absurdo que nheiro superabunda. hespanhol] Canção popular al-
3$000 ardo Otto Horn. Presentes os srs, se pretender estabelecer um para]- «03 E,tadJJ U"lidos é hoje lemã.
5$000 Eduardo O�to Horn, preside�te, Ilel� entre as condi.çõ€s do fl?3S0 li principal potencia capitalista do 23.10 Emissão para jovens: .II
6$000 João OctavlO da Costa Avila.] meio, onde escasseia, ou melhor, mundo, a nação credora das ou- juventude Hilleriana canta to-
5$000 José F. Glavam, Roberto Olivei- onde não existem grandes capi- tras nações, como Se disse l\!llU-1 das allemães O" t· G
"2$000 AI S d OI'

. .

d d R ANA'
.

r
• irrgen e. eorg

.,. ra, varo oares e uveira, taes, e a situação a gran e e- res. orte nenca, j-o.s, PO" Blumensaat.
.

10$000 deputados e João Tolcntino Ju- publica do norte, que é conside- de adoo ar regns e estabelecer 23 35 I\T li
. b .

• 1 vo tetas so re a econornrc
nior, secretario, é aberta a sessão rada a nação do mundo de maior normas que em absoluto não de" allemã.
e approvada a acta da sessão an- potencial, de reservas d�dinheiro. vem ser imita-ias por paizes no" 23.40 O disco do dia.
terior, EXPEDIENTE: - OJli- A politica economica inaugu- vos como o n0S50. 23.45 Ultimas noticias (em alle-
cio n. 3 do sr. dr. Secretario do rada por Roosevelt, encerra uma Nó, d .vemos ter sempre pre- mão).
Interior e Justiça, communicando série de medidas, segundo as sente, : e .nos um paiz com gran- 24 AO R

.

d H.'J e'rans rnssão e ambur-
ter sido designado para responder quaes as industrias se organizam de, com incorn-rnurave] riqueza c hlgo: ..JC eswig. Uma visita aos

pelo expediente da Secretaria da por tal modo, que permite a el �- estática, que s6 poderá ser con- pescadores de Holm e Schles-
Fazenda; agradeça-se e archi- vação dos preços, a majoração J,s I verti-ia em ri lucza dynamica, com
ve-se. Dito do sr. dr. Donato sala rios e, concomitantemente o o auxilio de avultados capitaes.
Mello, communicando ter assumi- augrnento do poder acquisitivo do O nosso passado nos demons
do o cargo de Director de Hy- povo, além de proporcionar o re- tra que sem capitaes - os quaes
giene do Estado; idem, idem. emprego dos milhões de sem ira- sempre nos leram fornecidos pelo

Mercado do Rio Memorandum do Banco de Cre- balho, em folga forçada. Deve-se estrangeiros, pois nó, não dispu'
SABp..O jOINVILLE FEIJAO dito Popular e Agrícola de BeBa affirmar, em respeito á verdade, nhamos, como ainda não dispomo-,

Caixas pequenas 4$100 (Por sccco de 60 kilos) Alliança, com séde em Rio do que a N. R. A., como já foi de riqueza accurnulada na medi-
Cilixas grandes 5$100 Preto novo 18$000 Sul, enviando o seu relatorio para explicado tantas vezes pela impren- da das necessidades de financia-

DIVEnSOS Branco especial 23$000 ser archivado nesta repartição; sa, em editoriaes, em correspon- manto d� emprehendimentos de

Arroz sacco -14$000 Vermelho 23$000 archive-se. Ofhcio n' 155 do dencias, em comrnunicados epis- vulto - não conseguiremos explo-
Ir

. 45$000 Mulatinho 23$000 sr. dr. Director Secretario da [un- to lares e telegraphicos, não se rar, desenvolver e aproveitar os

c;:�����: ;;:: 55$000 MERCADO ESTAVEL ta Commercial de S. Salvador preo:cupou com as empresas de immensos recursos naturaes do

Vélas de cebo caixa 18$000 (Est. da Bahia), cornmunicando .erviços públicos, de um modo Brasil.

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA ter adssumido o resPhe::tivo caDrgo; edspecial dOU particular, e d� fórma A s.m, é fóra de duvida que

Ct.bolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos) agra eça-se e are ive-se. ito iversa as outras industrias. Ao cr.esponde as ne,:essidades vi-

V�b,; stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 dos srs. Carlos Leisner, pre,iden- contrariC',-a sua applicação, de' taes do paiz, o adoptar"se e se-

i é� I\hy� Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 te e Eduardo Santos secretario terminando o augmento de di!spe- guir-se uma politic:l caj)az de in-

Côco sacco 50$000 l\1cRCADO S3LATAE da Associação Commercial deFlo- las, deu ensejo a varias ped dos teres iar os capitali tas alen'g;cnas pe"
Fnrclb S;JCCO 6$500 rianopolis, JPedindo uhm� informOa- de augmento dde tarifas, os quaes las nossas grand�s possibilidades.
Faell;nho SilCCO 8$500 ARROZ ção a esta unta; are ire-se. i" merecl�ram to o acatamento por Nesse sentido se deve orien-

f' 'd ·l1 111
.

l'
.

(P d 60 1...·1) to n' 332 do sr. dr. Secretario parte do governo, e foram resol- tar o governo, posto que, além
. iJiÍl,lli:' .

e rniJ.10 IY ana ma cmxa or Sacco e 'tr os

24$000 Agulha Especial 45$000
do Interior e Justiça, respondendo vidas de accord0 com as dispc- do mais, a immigração de dinhei-

,. " k'l 7"500 pelo expediente da Secretaria da 3ições do :J\[alional Recovery ro estrangeiro para o paiz concor" Ca rtazes
J�las de c2ra .10 ;:;:. A ulha Bom 40$000

• ... g Fazend)l', communicando a nomea- Act. E, nem um só dos ,e'JS Jis- ff'
.

.,. d 10aCrampos p. cêra kilo I :p400 }aponez Especial 42$000
re e IClentemente para o eqUl I-

(l!Tlcr.�O f',1iauá tiacco 13$500 Ja onez Bom 38$000 ção do. sr. secretario dest� Junta positivos se applica, de maneira brio da nossa b31ança de paga-
IMPERIAL '

I 1 1 P" I 210$000 p. para Duector do MontepIO dos exclusiva e confiscatoria, ás em- mentos, reanimando o nosso ane-
I 1 - Maldade, as

":Si .11oro� �Jllllelro ata Bica Cornda 28$000 F
. .

P bl' d E 7,30 horas.
i\'.ar:tc farradon.12rôlo 28$500 I unCClOnanos u ICOS o sta" presas de serviços públicos. mico mil réis.

t.ramê farpado n. 13 r610 39$000
MERCADO FROUXO t do, durante o periodo 1935-1937 Mas, afóra a disparidade m":l-

Do Correio da ,5tCanhã, de
BANHA I idem. Dit� do sr. l' se�retario nifesta entre o que se ha feito nos

. .. : da ASSOCiação CommefCIal de Estados Unidos da America do
(Por caIxas tI 60 l�r�o$s�OO I Florianopolis, commun:cando a Norte, com a politica da N. R.

Em latas de 20 IaS
posse da nova directoria e com- A., deve-se forçosamente levar em

Em latas de 5 kiIos 158$000 .
-

.

d' d
d 2 k'l 160$000

mlssoes para genr os estm05 a conta as condições proprias em

Em latas e 105
mesma, durante o periodo de 932 que lá se financiam grandes (m·

MERCADO CALMO a 936; agradeça-se e arehive- prehendimentos,-o mesmo se ve-

se. ri ficando em outros paizes da Eu-
Requerimentos:- Dos srs. ropa, tambem grandes cap:taliitas

(por kilo) Saulle Pagnoncelli & Filhos, de -e a fórma por que nós o fa·
Marcelino Ramos (Rio G do zemos. Lá, como na In"olaterra,

'I Mantas Gordas 1 $900
"

F
. 1�'<j7Ut�t�� r$o';; Hr\rlaIiOfjeh.S

M 1 $600 Sul,) e com filial em Herval, como na rança, etc., as maus-

r t.;jà J preto sacco 1 7 $000 �at�d e arta 1 $500
neste Estado, pedindo para regis- trias, inclusive os serviços públi-

F{::lJão branco sacco 15$000

I
orh a regu ar

trar e archivar o seu contràcto cos, têm amparo financeiro ínter"I
Fé:ijão Vf�rmelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

sucial;. Registre-s� e Archiv�- namente, e dentro do proprio paiz I
Milho sacco 10$500. DIVEROSS

se, DIto dos srs. Bes5a & Vel- adquirem o máterial de que pre" I
Batata sacco t 0$000 . ga", da praça de Laguna. pe" cisam, tudo pago, ou em dolla !

Amendoim sacco 10$000 (por krlo)
6$000

dindo para registrar e archivar o res, ou em libras, ou em francos, I

Am>z em casca sacco 9$000 Cêra
1 $500

seu contracto social; Idem, Idem. confórme se trak de primeira, da

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo
1 $700

Dito dos srs. "Fuganti, Fontana segunda, ou da terceira dessas na-

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco & Cia," da praça de Bom Re- ções, ao passo que entre nós, as

rarinha de milho saccO 12$000 Toucinho 1 $600 tiro, (Cruzeiro do Sul), pedindo empresas de serviços públicos, tra-

Café em c6co sacca 26$000 CAMBIO para registrar e archivar o seu con- zem do estrangeiro o capital ini-
t:' 'H k'l $200 Prat'as 90 dIv á vista tracto social. Idem, Idem. Dito cial, e fóra das nossas fronteiras -0-
CSvl1l1a 1 o :t

Banha kilo 2$000 SI Londres 91 $000 91 $000 dos srs. Carlos Hocpcke SIA .• têm que ir buscar os fundos in- Filhos, genros, netos, irmãos e demais parentes da ex-
Assucar grosso arroba 7$000« Paris 1 $220 pedindo uma certidão do seu re" dispensaveis ás reconstrucções e tintil., agradecem a toda.s as pe�soas que compareceram
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 7$465 gistro, capital, etc; Certifique'se ampliações dos serviços, bem corno ao enterro., aús que env.laram flo�es, c.artões, telegrammas
Carne. de porco kilo J $500 « ltalia 1 $530 Dito dos srs. Qtto Colin e Max é lá fóra onde têm que ir adquirir e commUnIcam que a missa de setImo dia será rezada dia 31
Toucinho kilo 1 $500 « Portugal $880 Colin, de Joinville, pedindo para o material nec.essario á manuten- UO corrente, ás 7 112 horas, na Cathedarl.

Cüa kilo 5$500 « Nova York 18$572 registrar e archivar a acta da as- ção dos serviços a seu cargo. i ------------

f,,1él de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$535 sembléa geral extraordinaria da '\IIysterio
Nozes kilo 8$000 ( Suissa 5$995 sociedade C. Kuehne & Cia

« Belgica 3$140 Ltda", Registre-se e /irc/zive"
« B. Ayres 4$828 se. Dito do sr, dr. Aderbal Ra-

2$500 « Uruguay 7$280 mos da Silva, pedindo para fins

1$800 « I-1011anda 12$570 de direito, certificar o registro da

Empreza "Cine Theatro Rex
Ltda, desta praça; Certifique-se.

Nada mais havendo a tratar,
o sr. presidente encerrou a sessão.

lndustrla Junta Com- Tmercial do
Estado

Commerclo,
e Agricultura

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

F'nçlls correntes na praça do
Fiori2Cr10polis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Smrreza 44 Idos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 LIos 5$100
lnd.iana 30$000

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

ASSUCAR
Fxtra 68$000

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

; 'iamante
t.. hlio,tal
[·'.:loido
Terceira

MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
10$500 38$000
11$500 TaboukilMg.3x31 dz. 54$000
22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 1 6$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

SAL DE CABO FRIO

�:«c_c d., 45 kilos
fv1oido de 45 kilos
Enc rpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 13$000
3. eco de 45 kilos 1 1 $000
1\1oido de 45 kilos 12$000

Sarrafos

XARQUE

\'INHO �;o ruo GRANDE
145$000
75$000

Caifé em g'11o arroba 20$000
\ / <i S:·(JU; :1:- 5 lios dr. 22$000

20$000
):';l(i')e cc:;.;i',cs arroba 27$000
)<ôrl�t· �\i.::!id�)�· àlroba 25$000

\/3r.-:our(�,) 3 fios dz.

COUROS

Rl fugo; pe a 10S kilo

Limpos pesados kilo

joão Tolentino jor.
Secretario

, �

'QVII\"ENTO DE CEREAES NO RIO DE JA�EIROM '1

14 6 Entro�aslZ 5ahlôos
5TO�r.{ 12m -

fi a 14·5

50 556 12.298 12.759

73'111 16.876 20.199

25'324 11.179 11.356

12:577 8.645
'

60218

6.120
14.0(;)0

(Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccm;)
Xarque (fardos

Secretaria da Junta Commer
cial do Estado, em 4-5-935.

i'

",

PRECiSANDO
de automovel

R d'
Vende-se uma

chame a elegante, lt�- a 10. vista, marca

X�lc)sa e confortavel h- . Cacique, 6 val_mJusme n. 192, pelu tele- vulas em perfeito estado por ...
phone n. 1.222 1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38
Agradecimento e missa

15-5-935

I'
i f

Irradiação
da Allema

nha

Limousine

Wlg,
1.00 lndusiria e paisagem allemã
Schleswig. Falia Kurt Mit
tusch.

I .1 5 Ultimas noticias (hespa
nhol).

1.30 Uma excursão alegre de
homens no dia da Ascencão.

2.1 5 Da vida publica: O q�e o

allemão no estrangeiro deve
saber do direito allemão. Fal
Ia dr . Fritz Schwiegk.

2.30 Cabarei do radio.
3.00 Leitura do programma (aI"

lem., hesp.). 1Jespedida DIA
(allemào, hespanhol).

I.

Prefiram sempre o inegua
laveI SA E3�O
IND IOde Curityba.

de!)

ROYAL O seu primeiro
amôr, às 7,30 horas.

ODEON- Passo FalaI, às
7,30 horas.

---
i
,II
:t

GUILHERMINA CARRElRÃO DA CUNHA

IJJ QUE suas aulas, cursos e conces-

V ISa. são de diplomas ·prosseguem e pros
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

. S� tendes sido até hoje
mfeltz e desprotegido da sor
te, vivendo sempre em dif
ficul.dades, ou sem poder
r:.altzar os. v�ssos desejos,
nao desantmels. Escrevei ho
je mesmo para a CAIXA
POSTAL 49, NICTHEROY
Estado do Rio, enviando u�
enveloppe selladf) e subscrip
to, para a resp0sta, que re
metteremos gratis o meio fa
cH e seguro de em 8 dias'
conseguirdes o que desejar
des, seja o que fôr.

Có rte reation
-

CONSELHEIRO Iv'\.AFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no carioria de titulos
e documentos desta capital.
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A Gazeta Indíca:
AdvogadosMédicos

Dr. Henriqu� Rupp ",'or.Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia-
I

riamemente á R. Arcypreste : = --=-=-====-=
I

Paiva n: 1 - Phone 1.618 :

Dr. Fulvio Aducci l
Residencla:-R. Esteves Iv: Advogado ;

nior,179-Phone. \ .285

>!!��

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
;'<(1 : ht!� ,: ás 19 horas
No ;��orreíC' ás 20 horas

Registrados ás'... 19,30 horas

PARA:-ITAj AI-IY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

�'Fect"1am�nto de rnalas
;'r..

·

Agência no

Edifi-io La Porta Hotel
Rua· João Pinto, rI' 18 i. :IIi.

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horasDr. Antonio Botini

M.dl�lna Intarna- Syphills
Vias Urinariús Dr. Pedro de Moura FerrfJ

Consultorio t: Residencia
'

Rua Tralano, 21

.Consultas ás 17 horas
,.._.,

Talephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548

Consultas:
das 1 5 ás 81 hor a s

Caixa Postal, 110

Dr. Mig�el
Boabald

Clinica Geral -- Vias arinarias

Hemorrhoidas: - Tratélmen�o
sem operação e sem dor

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, \4-Teleph. 1 353

Consult.:--R. JoãO Pinto, 13

Teleph. 1595

tório de advocacia á rua

I Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon-: 1277.-

-H. Jordan &
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « INDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel, 514 e 507

FILIAES: .

Mafra - Canolnhas
(SANTA CATHARINA)

rtio Negro -_ S. Matheus
(PARANÁ)

Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

==r.e_ wptcã

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias .:._ Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H LA N D

ef�l1ação de assucar

Fabrica: RUi BGcayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
_._-�---

FLORIANOPOLIS Est. l.te Sta. Catharina

[COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. l24

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos ���,�
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �l;%
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �G'duraveis.

�����áG"��Ja�����:
-- -I PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �,.,�"- --

.

·

M =1-=õiôiiiiiiiiii� .,..iiiõj_;;;;;m iiõiõiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiã;__iiiiiiiiiiiiiii__iiiliiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiii � São necessarios 3 qualidades ��jAccacio 0- !�.e.o��,'--------GOe••GI SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA ���
I re i ra tem seu escrip- i TOME .. � Essas somente são encontradas �YJ

•. � � nos novos typos de radio
����

sómenle
O �� P H I L I .E_§. �>I� PEÇA.VI CA�ALOGOS, PREÇOS, ETC. �

� COSTA & Cla.-RUA CONS. Iv1f\rRA 54 ��j
·�����j]����L��{:;)
Paraná ercantn

mayerle
• fi) Boonekamp I�=============� �

�"'��' o apperitivo de maior fama * Tirage""'r'" 8.000 Ex:emplaresNão ponha fóra a sua lamina � • Revista-jornal de actualidade, com circulação no=usada. eOOGO$�-------- eG••••• Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, MaU,_Adquira já o afamado afia- Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.dor IISIRANA" para laminas ty- Circulará no proximo mez a 2<1. Edição dedicada ao Esta-Nas grandes luctas ��e dtsdo-
po Gillette.

. . V I- b
•

d do de Santa Catharina.
bram no campo da actlV1?�de se- Para. excellente e baratissimo. a 10505 rin es ������i�i�J;���(,'cdiearlnoouecbo:::rqc��l�b;ad:.l���::.O� INSTA}C�����P�tIS d".slr-.bue �

A b'
g'�

telephone como a mais mprescm- Rua Trajano n' 1I

I' tlentae em �:;\ldivel da' necessidades I

O . L. ROSA � .

,

__m. �i
.

RUA-CEÓeo-Rõ 33 � de�e-�,Tcna��e�,����é� ilCia. FLORIANOPOLIS I: em São Paulo, é autorizada e tis- 'lj�� calizada pelo Governo Federal e ��;ja todas as pessóas que, por seu intermedio, tomarem
� possue a carta patente n. 112 ti�

assignaturas ou annunciarem na

� ���
A GAZETA �� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por ��.�1l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras [1J

I EXTRACÇAO com globos de crystal. �.'�.'(jA MAXIMA lisura e honestidade, pois} os sor- L ,j
teias são presenciados pelo povo ��1

.���������7�,����;';j

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

-�n-!_"''''_

João 5elv8==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

a.GG�'O�I.$�e�,�.$fi.G.GCJSC� ��fGli�f�@j����f!!>4����E3�: .•�
i Fabrica de Moveis i.' � Transporte rapldo �,l,�• DE G � Florianopolis Bom Retiro �"'1
I Pedro Vila I i : ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS ��l• ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER a F'ett & Cia. Limitada ��:�� ESTYLO J

-

Pinto ' I B-Telephone 1693 e AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol [;i.JO
-ua oao 1 , I

'" � O encarregado MARCUS MOURA \\ ..�e..e.�.$J.IG��o•••oe•••·GG. e����������j

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

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) !abricado co_m_ Qmei�!��
é dar valor ao que é bom, é economica e rendôsD

.

--

EXPERIMENTE E VERA QUE É SUPERIOR

"

',
......: -·'/�:··t'l�.-;-\, ..;.i··�'\-

.

�,

'\

J

1

i
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
em.-

Blurrlenau ..Joir\viile Sao Francisco - Laguna Lage9 ��]Filiaes Mostruario permanente em Cruzeir-o do Sul ���
Secção de Secçao de Secçao d e �FAZENDAS: �1Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACl-UNAS : �Morins e Algodões Machinas de beueficiar jmadeira" ��Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas Imechanicas r;,:,!

Tapetes e trilhos Cln.ento-Ierro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros r:l�j
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

.

lavoura:, 'arados, k;:J
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��,).:Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores _de esplosão, Motores 1\\->;
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos � j
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:

--

eixos, ��flAlcolchoados e Colchas
.

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
..

I�JJ
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- ��.._"._."..]Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �l ��

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e ex.rcngeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEH �;�
� Charutos «DANNEMANN» Bcbidc s !1c cionaes e rxtrangeiras Ma,eLal electrico em geral �í1

��� Empreza ('\lecionai de Navegação "Hoe ')cke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "!\Jiax" �:.�
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de ( lo IIRita Maria" - Estaleiro "Arataca" ��
� �� �
O�����R����J( �������l[������,������I�Vl�àV������

"'cornp��h��Fun�a�!i�:n'�7:.:.da_.Bahi�llrllJonfeitaria Chiquinho G �=,wA=' -T--;-�5E6UR05 TERRE5TRE5 E mA;;<;ITlm05 �. . � iii � §
Incontestavetmente A Primeira nOdl)3rasil Especlaltdad�s em. caramellos, bonbons, empadas, �

conservas vinhos finos etc Está doente? Quer saber oque tem? �
Cc:pital reullanõo 9.000:000%000' �', .

.

€i
Reservas mais õp 36.000:000$0001 fornece doces de todas as qualidades para ca- Mande nome, edade e protissão, com enveloppe I�Receita em 1933 ]7.762:703$361 sarnentos baptisa ias e bailes sellado para resposta, á :
1mmoveis 13.472:299�349' a '-'

I - ,-,L . •

Respon9abiliõaCles assumiClas em 1933 2.369.938:4,32$8161 f'ESTAr TRAN1' A LA' CAR-rE
.. CAIXA POSTAL, 509 RIO DE J ANEIRO �(Estas responsabiliõaCles rer�rem·se sómente aos remos àel \ - U \ , no primeiro andar

J����p�nTh�aA�p�;a�RTE5, que 5(JO os 0015 UNlr05 em

que, T H E O D O R O F E R R A R I

I
......... ._

,

Agenl-c:.s, 5ub'Agentes e P.r.gulaClorp.s Cle Auar:as em tcõoa os RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaõos CIo Brasil, no Urugua·,' (5uccur:.al) e nas pr-incrpo es' RUA TRAJANO) Telephone 1 194

pr-crere ex.r-onqe.r-cs
•

Ve ride seas
casas na rua Conselheiro

Agentes em E'lorianopolis rarnr-os l.O�O & rIA iWiiIB íiõiU-a;=w_';;;;;"'"lr"'""'a;;,;,;......õiõiiiiõiiiiiiiliiiiíiiõiiãiilliiõiiiiõiiiíiiiiiiilliiiiiiiliiiiôliiiiõiiiiliiiiõiiiiliiilliiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiíiiiiiiiiiiiiii & III Mafra n. 126, 130,. e 71a eRua C. ma�ra n
'

35 (acbruúo) I'c.xo poslal 19 •
Telegr. ALLIANCA Teleph, 1.083

. .

rua Felíppe Schmidt 41, rué1.

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com
duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch.ern
per.

.1

-

I

Escrip to rios em Laguna e Ilaiahy
61umenau � l.ages

5uiJ-Agr:n,es em

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unõaCln em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
('alxa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

SE QUERES ANilAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8 ..20fi

fvp:J;]ra;l:'ia, Estereotypi
Encaõernação, Pautação, Tra
balbos em Alto Relevo etc.

Phone. 1.21"2
E NADA MAIS!

IM-od' i sta I
I RUA 28 DE SE"lEM- !I BRON.16 I
V. Excia. gosta de bordai?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannr-s
de parede e todo e qual iu:�r h"
balho desse ramo, estão à venda
na CASf\ "A INST· LLt\
DORA" á Rua Trajuno n, I 1,
onde V. Excia. pcdcrá enCO"í-'

mendar riscos especiaes pi:l"'\
quaesquer fazendas ou trabalhe",
os quaes serão fornecidos a SUl

inteiro conten.o,

Rua Troiano n. 1 J.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS

�

11.\
'

u

i'

E' O melhor"'medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, brins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades g astro intestinais: colite, diabetes, apen
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt ivia as enfermidades dos
rins e fígado, por isso o melhor '. e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com cul .uras ex.raidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo can

il segue-se uma grande quant dade de acido lactico e ba
I xilas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais exi
gente.

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

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-involucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto -joão Pessôa» ,�:tcom jundosVENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café 'Na- para o mar.

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
_

-

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

CAPITAL.

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

Pelleleria
Argenli."-,a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

E'f1!lJ
,�'

I

.1,
'ii

I

I

111
'I

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v'1 ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnôa Vista Panoramica.

EsplenôiCla praia Cle banhos.
Optima nascente CI� agua potcvel,

Terrenos completamente planos.

R VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Her-rlllo Luz.
800 CIo 6ranCle Quartel E'eCleral, em censtrucçõo.

600 CIo 6rupo Escolar 10s� Boiteux.
Ha séCle CIo Dislricto 10ão PlZ5sôa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -' Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

;'jA R T I G O
i;C R IA N ÇASi,.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn O E ESCRIPTORIO

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

A
ARA t-IOMEN
·Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Filomeno & Cia
End. Tel. FI LOM ENO

•

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L 1 S/A.

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi eleito, hoje, segundo vice-pi.e
sidente da A.ssembléa Constituinte Es-
tadusl, o deflJutado

A VOZ Itzmann.
-------------------------------------I---------------=��------------------

�1�N��o:r-=��s""'���s�
............

as���V��I*·d��al c:::4:. Ga�� I'ª
Pela

';., � (Compilação de L. Nazaretn)
�.oo����oo�:-s:oo �:s�����jtc�� Desport iVaDia 28 de Maio-S. Germano

rw�'ifRedactor CYPRIANO JOSE' ---��'�'ii'••---
I 638-Partida de Nassou-A frota hollandeza sob o

commando do principe Mauricio de Nassau faz-se á vela, ao cahir
Trama-se no seio da F. C. da noite, deixando as águas da Bahia, cuja conquista debalde ten

D., visando � afastarnen- tára, voltando para Pernambuco, de onde tinham vindo.

to de alguns meornbrs
I 825-Execução de patriota-No Ceará, é fuzilado o

da O i recto r ia patriota Feliciano José da Sil va Carapinina, implicado no movimento
_____ .� que determinou a adhesão daquella provincia à "Confederação do

lt Equador".
Ha varios dias vem circulado Nelson Nunes. Tambem estou I 842 R I

-

i C' P- evo uçao (i e São aula-O general barão dePela cidade a noticia de que um informado de que o sr A- C
'

d d f
, ,

. �\ aXlas, comman, ante a� orças em operações contra os Iiberaes re-
grupo de descontentes deseja o dolpho �Ilvelra pertence ao �a- voltosos da província de São Pa'Jlo, á frente de 150 homens doafastamento de alguns dos atua- mandare F. C,. Como de praxe, 12 batalhão de caçadores passand t d

.

P' h
'

b F C O "b d
( ,o a pon e o no In erros nesta

Passou hoje por esta cidade es mem ros os . . ,. Como procurei approxlmar-me em os capital ataca a vanguarda dos r I'
,

d .

d 40'0 h' ,

izad I
'

d
' a evo uctanarros, e mais e 0-

em avião da carreira com desti-l não estamos autcnza os a Ia ar I elementos citados, menos o sr. rnens obrinandc-a a se retirar I d J'
.

,

Ad I
'

h
,'. para uma egua e rstancia,

no a Buenos-Ayres, o industrial s�bre o, assumpto, p:ocuramos ou- olp 10, Juntament� o om�rn que 1889-Morte de Francisco Octaviano-No Rio de
patricio sr Henrique Lage pro- vir o director techmco da F. C, declara me ter pavor, e nao en- Janeiro lallcce o dr FrancI'sco O tavi d AI id R. ,

b
' "

f'
, v�,. c aVlano e mel a osa sena-

prietario da Empreza de Navega' D. so re o caso, que assim se contrei vestigios que me izessem dor do Ímperio e um dos maior
'

,I' st b 'I' cidN d f' h
'-- es jorna I� as rasi erros, nasci o a

ção Costeira expressou: - unca tive a me- escon lar, mas os testemnn os can- 26 de Julho de 1825 Como di I t
.

d d T'.

d d d d
' ,

f
,,( � . Ip oma a, negocIOu o trata o a n-

nor duvi a em izer a ver a e, tmuam com as mesmas ln orrna- plice Alliança, de J' de Maio de 1865.
e"'por isto declaro, ficando mes- ções e ate com maiores detalhes 1884 M' S I Ch C'-.

o

.

-- oJor Olon- ega a urityba o major Frede-
mo responsavel por tudo quanto nco Solon, vulto de grande destaque na implantação do actual re-advir dessas minha palavras. O GOLPE! girnen republicano.

Ha alguns dias venho rece- 1 93 I M ti t I I- -. ,o tm COlZ ra a uz - nesperadamente surge gran-bendo cornmunicações de amigos Sei que existe por ahi corren- de motim em Cuntyba, contra a corncanhia Força e Luz.Nas primeiras sabbatinas reali- de que o sr. Aldo Silveira, está do de mão em mão, um livro, re- t'

zadas e�te anno, no modelar es cogitando juntamente com os srs. querimento, ou olíicio para assi pertence�tes, especial�ente do car

tabelecimento cujo o nome enci- thesoureiro da F. c. D. e

repre-, gnaturas
de interessados. Si não o go de director technico e de se

ma estas linhas, tiraram os primei- sentante do fithlelico, de "derru- conheço é porque não quero; pois

I
cret�rio g:ral. Abandonarei o que

ros lugares, nos diversos cursos, batem" alguns membros da F. C. já houve quem me quizesse tra- ii m.lm fOI cO,nfiado, por convite
as seguintes alumnas. O., especialmente, e em primeiro zel-o ás mãos. Uma assernbléa gentilmente feito pelo sr. Nelson Fundada em 28 de Abril de
Curso Normal Secundaria logar arnim, sezuido tio sr geral seria convocada e dahí se Nunes, 10!!,0 que saiba a realidade J 935.

I anno - Maximo dos POll- entraria com um pedido de ajuste :.lo.; fact:)s, dando-o a quem sonha
tos: - 110 Maria Lauer-l05 Gymnaslo de contas, isto para tapear ... ea com eHe. Entretanto faço sciente

OOJTE05 PARTEm •• ,
postos; Alayde Balsini. Dulce Fer- seguir o primeiro secretario da F. que o dito cargo não é desempe-
nandes e Heloiza Tavares-103 Caihari- C. D. faria uma exposição bem nhado com palavras bonitas nem

Viajou ante-ontem para Mafra pontos. longa sobre os actuaes dirigentes com mãos nos bolsos. Mais logo
o sr. cel. Severiano Maia, depu- 2. amw - Maximo dos nense da F. C. O., no qual seria eu direi esse significativo. Continúo a

tado á A�semblêa Constituinte pontes J 20. Aiice M. Faria· 116 tambem visado, além de outros afhrmar que dentro da F.C.D.
da qual é o vice-presidente. pontes; Noemia Ramos 115 pon- Sabbado último foi distribuido elementos. Então entraria o sr. achai mp03sivel qualquer trahição,
.'

tos; Nelly Bôos 113 postos: no Gymnasio Catharinense o pri- A�olpho com o "seu jogo", p�_ pois em sessão da directoria os
Co:n destmo :l Laguna, pelo 3 anno - Maximo dos meiro boletim do corrente anilo. dindo de inicio a minha retirada seus directow leem liberdade paraMax, seg�Iiram ontem os segui:ltes pontos: 120 Marcilia de Oliveira Obtiveram o primeiro, segun- da F. C. O., do sr. N��50n Nu- se expressar como julgar conve

T"'i"::a,?êlros: srs. ceI. FranCISco J II pontos; M. da Gloria Alves do e terceiro lugares, respectiva- nes e sr. Jorge Proença, actual ni "nte; G então supponno qu� já
BarreIrOs, Amad,eu �arr�to, J�r- 110 pontos; Nidia Motta 106 mente, na 5a. séria. os alumnos: preúdente. Uma chapa tendo para me poderiam ter scientificado de
ge �ell,er, Castonno , erel�a, WIl� pontos. Ary Sartorato, Julio Horst Za- presidente o sr. Bittencourt, correria qualquer irregulaádade ou descon
ly Fretm, Romulo Nocett1, Jose 4. anno - Maximo dos drozny c Miguel Nicolau Spyri- parmanecendo thezoureÍro, I' se- fiança. Esperemos a verdade d03
Ribeiro, Mi.guel Mansur, Carlos pontos; 70 Ilca Lehmkuhl 69 des; 4a. Serie A: Ewaldo Luc- cretario e 2' thesoureiro. Não co- factos e nada mais". São esta, as

Bessa, tofi:�ngue Borges e sras.
pontos; Zilá Silva 69 pontos; chi, Eno M. CardJso e Antonio nheço o sr. AdolphJ c folgo im- palavras do homem visado pelo sr.

d. H �rondHla Duarte e Estephana Helieta Ribeiro 62 pontos. Bertoncini; 4a. Serie B: Nicolau mensamente em conhecei-o o mais Adolpho Silveira.
Ferrari. Curso Normal Prímario Pinho Oliveira, Ary Mafra e José breve possivel e 05 demú me vêem

O melhor sortimento de I. anno - Maximo dos pon- Digiacomo; 3a. Serie A: Luiz demonstrando aparentemente,
t· h

. tos 50; Julia Cascais 49 pontos; Battiste Archer, Eduardo F. Mi- certa consideração sportiva', masar Igos para omens so na

casa a CAPITAL. Maria das Dôres Ouriques e Maria ra Gomes e Milton Liberato; 3a. estou sempre prompto para enfren-
Eunice Fontes 42 pontos. Serie B; Archimedes Milton Sil- tar adversarias. Possuo meu m-

fa- 2. anno-Maximo dos pon- va, Alberto Lacerda Werneck e chivo bem completo para jogaI-o
tos; 80 Erminda Müller 75 pon- Edgar Coelho de Sá; 2a. Scrie nas columnas da imprensa quando

bl'llica de 111-' tos; Adelaide E. B. Trindade, A: José Haroldo,Callado, Ernes- qualquer inimigo, ou trahidor me

!li

d
Cleuza Bott e Jolanda Mello 74 to Alberto Riggenbach e Carlos apontar uma "sabedorian. Venho

CIOS no pontos Cid Renaux; 2a. Serie B: 05- tirando dos meus ésforçcs o que

Brasi i 3 anno - Maximos dos ma� Cunha, Wilson Andr�ani e de maximo possuo, aproveitando

/pontos 90; Hilda Bôos e Olga GUIlherme.Busc�; Ia. Sene. A: todo e qualquer tempo para em
NOVA YORK,. 27 (G)- Lima 84 pontos; Alvina Nie- LazalO Peixoto Bayer, Temlsto- pregar no sport catharinense. Te-

RweglrfessKolub' do RiO O .sr. bus 81 pontos. eles Muniz e Hans Otto Bue- nho necessidade de repouso já a
O

.. � ln, que negocI.ou Curso gymnasia/: Curso Mé- chler; 1 a. Serie B: Arth,ur Bôos, conselho médico, mas reconheço
a aquI�lçao de uma !abnca dia Maximo dos pontos 60. Cyro Mueller e Laudelmo Coe- não poder abandonar a�sim os
de tecidos de algodao em Ed'th M II 54 t. El- lho· Curso Me'dl'o: Aloysio de o ,

H II V'" d
I oe mann pon os" meus serviços sportlvos que não

opewe ,na Ir�Inla, e- da Damini e Leontina Carvalho Oliveira, Jauro Linhares e Cyro são julgados nas esquinas nem em

pendende do cambIO e das 51 t Moura. . cafe's..

'l'd d d' pon os.
facl I a es a uanel:as que G;lImnasl·o .. 1. serie. uaximo

bt B I J lVll
te Não posso nem devo expressar-possa o er no rasl. dos pontos: 600. Alda Ramos ·20 anno.. Marl'a da Graça 't tSe tudo correr bem, Kla- 70 C

me mUi o no momen 0, mas reser-

b· t' R'
Wendhausen 5 pontos; ar- Silveira, Clotilde Kraemer, So- varei para mais logo a base deIn mon ara no lO OU em
mem Ramos W dh 535 O RS

-

P I f b
.. en ausen nia Moellmann. tudo isto. Supponho que na Fe- c sua excursão ao io Gran-

m��ini���S�ssapeas���� CUJ�g pontos; Irma Rigenbach 535 30 anno: Leatrice Moellmann, deração não tenho inimigos, tenho de do Sul, regressou, pelo !tau-
TREINO

toneladas, seguirão em seis pontos. Dione Bione Bilbáo, Laila F reys- procurado cumprir com o meu de- baté, o Santos F. C ..Suas parti- São convidados todos os ele-
navios cargueiros. Curso Preliminar: leben. ver, sabendo mais que ha certa das foram as seguintes: Interna- mentos do combinado ôntem re-

A fabrica empregará 150 lo anno: Maria da Gloria Pi- 40 anno: Ern�stina Goedert, inveja em torno de alguns actos cionalxSantos-1 x I. Scracht gaú- quesitados, afim de treinarem con-

technicos americanos e 2.500 nheiro, Violeta Nicolich da Sil- Catharina Pereira, Maria !Luiza I julgados especiaes pelos mais po- choxSantos perdeu por 3x2. Gre- tra o Tamandare ámanhã, ás

operarios brasileiros. va, Maria de Lourdes Vale�mpos. bres de co�tecim� a ;.i;;,mioxSantos perdeu por 3x2. Rio 16,30 horas.
'
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DO POVO

nossa

Radolpho Tie-

historia

Em reunião da directoria
fico� deliberado que, só po
derao concorrer ao certamen
a re�lisar-se em 30 de junho t
proxlmo, os canarios repro
ductores devidamente regis
trados na Sociedade até 8
dias antes da exposição.

Cada gaIOla exposta não
poderá conter mais de um
casal de passaros, ser:do ex

c�uidabs da exposição as que )
nao o servarem a essa deli
beração, e bem assim, as que
não estiverem rigorosament'e
asseadas.

Só serão permittidas no '.� �

recinto, gaiolas de arame com
.

Jogaram em Bello Horizonte base de madeira, «typo ex-
o Palestra Italia, l<?cal, e o Ame- posição», adoptadas pela
rica do Rio, havendo um empa- Sociedade.
te nesse encontro. O Andarahy jo- Prqhibir terminantemente
g?� contra o Juiz de Fóra, na O n:ercado de passaros no
c·dade deste nome, empatando. I recinto da �xposi�ão.

EM SAo PAULO Espera a dlre�tona a maxi�
ma observancla do presente

O Independente de São Paulo edital, por parte d.)s snrs.

disputou eM Capichaba uma par-
socios expositores,

tida de foot-baIl, domingo ulti- A'ntgos para homr.ns pomo, vencendo o priMeiro por 2x I d
com muita difficuldad�. O in1e-

em ser adquiridos, por pre-
ÇOS excepcionaes no Parai

í-',tndente e o .club que foi v,�n- zo á rua Felippe Schmidtcldo, quarta-fClfa, pelo Flamego, n' 21
cio Rio, por 2x I, venceu o Flu- -===:--. _

rnÍnense e o America, do Rio. Grande venceu de 4x2. Nova
Hamburgo x Santos venceu por
4x2.

fAZEm ANH05 H01E: Para o Rio de Janeiw, em

cuja Faculdade de Direito, vai

completar o curso, seguiu, ontem

pelo "Comte. Capella, n o nosso

collega Achylles Balsini, director
da "Ínlormaçãõ Commercial,"
prestes a circular em Florianopo
liso

fichylles Balsini

Chegou ante-ontem a esta ca

pital o sr. José Daux, importan
te negociante aqui estabelecido.

Collegia "CO
ração d.el
'Jesus"

At-1NIVER5ARI05

o sr. Osvaldo Pereira;
o sr. Heitor 8ittencourt da

Silveira;
a senhorinha [andyra Pach(!co.

CHE6Am UHS .••

Vindo do norte do Estado,
encontra-se nesta cidade e tte, Ju
bal Coutinho, da nossa Força
I lublica.

Henrique Lage

De Paranaguá, chegou ôntem
o sr . Tenente Emilio Bilbáu.

Chegaram ontem a esta Capi
tal, vindos de JoinvilIe, os seguin
tes senhores: Fredolino Triervei
se, jorge Gallois, A. P. Gomes,
Pastor Stochr e sra, José Dias
e sra., Theodor Odebrecht, José
Cherem, Leopoldo dos Santos,
Alvaro da Costa, Frederico Kil·
liam, Waldemar Cardoso e Flo
rentino Varjos.

VOLTA AOS PAGOS

E\1 MINAS GERAES

o Sabão

"Virgem E5perialiàaàe"
de Wetzel "Cia. _.. Jaínville (MARCA REGISTRADA

Sil-��O VIRGr:-A�� DE c;,.__t.:./Yf
*WETln&(�

�OINVILLE

recommenda-setanto para roupa fina como para roupacommum
� EB m. � Em6a���pavvrnmvxnnmammlãsmEXT'tC'

,(

Sociedade Cathar.
nense Expositora de

Canancs,

Aviso

I",
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•
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