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Que fracas!;aram no r

uruguayo Berrlardo Garcia, autor de)
contra o, presidente Gabriel Teerr-e,

declarou que tem collaborado em nurrler�OSa$
conspirações tendentes a convulsionar o Ur'�I
guay, o Brasil e a Argentina, tentativas que
malograram.

Realizou-se ôntem a sessão or

dinaria do Conselho Consultivo do
Estado.

Estavam presentes os srs. con

selheiros Armando Ferraz, Cle
mentino Britto, Heitor Blum, Mar·
tinho Cailado Junior e Luiz

_.� Freyesleben. Aberta a sessão, "da
e approvada a acta da anterior,
o sr. Presidente deu posse ao,

nossos conselheiros, srs. drs. Hei ..

t( r Blum, Martinho Callado e Luiz

.i Freyesleben, dizendo da satisfação
de vel-es no Conselho, ao qual
estava certo, prestariam grandes e

relevantes serviços. ° sr. conse

lheiro Heitor Blum, com a pala
vra, agradeceu confiança que o

sr. Presidente demcnstrára e l.lisse Passou ôntem por esta Capital,
que embora divergente politic� .do ur� a�ião .do Condor, qu� I�onduz
eminente conterraneo que dirige tres tecbmcos dei DeU!SCll Han

presentemente o Estado, faria tudo sa, que ,�stão fazend.� o interes

o que tivesse ao seu alcance para -sante hlm do trajecto de uma
GESTO

ajudar aos seus pares na tarefa ca:ta, da Allemanha e Buenos ACERTADISSIMO
...tribuida ao Conselho. AIres.
Do expediente :constava o se- Foram filmados, para esse

guinte: a) oHicio do govprnador interessante documento cinernato
do Estado passando ao Conse- graphico, varias vistas da nossa

,_-
. "':;fbo. para os devidos [ins, o pro- Capital.

jecto do Decreto abrindo credito Regressará esse avião do sul,
de 20;900$000 o para attender provavelmente sabbado, pernoi
despeza$'"com a hospedagem das tandc aqui.
delegações policiaes que vieram a -O----A---t---··;-esta-capital assistir os festejos com- r. n On Ia
memorativos do Centenario da Battin i
Força Pública-distribuido lao s�.

Ih' J_1' Bl b) ff Pelo sr. dr. Nerêu Ramos, go-cons� elfO 'leitor um; o l-

eio do sr. governador do Estado vernador do Estado, foi nomeado

submettendo ao Conselho o pro- representante do Estado de Santa

çesso leferente a um appello diri- Catharina, nas commemorações do

gido ao Ministcrio da Agricultu.ra l' centenario da Grande Revolu

por Sternaot Irmãos de Itayopohs, ção Farroupilha, o nosso sr. dr.

tm favôr dos pequenos mdenos Antonio Bottini, talentoso jornalis
de trigo deste Estado - distri- ta e reputado clinico barriga ver

buindo 'ao conselheiro Martinho de.

Callado Junior; c) oHicio do sr. O dr. Antcnio Bottini seguiu,
__________

• hoje, via aérea para a Capital
ConventO gaúcha.

dos Estados' ---.------
cafeeiros Justiça do

Trabalho

> O politico
attentado

CONSELHO CONSULTI-
Mane. M'

VO DO ESTADO
A POSSE DOS NOVOS

MEMB�OS
secretario da Fazenda submeLten
do ao Conselho o requerimento em

que Francisco Duvoisin & Cia.,
pedem isenção do imposto de in
dustria e profissão-c-distrib lido ao

conselheiro Luiz Freyesleben; d)
officio do sr. Secretario da Fa
zenda devolvendo ao Conselho,
com as infcrmações solicitadas, o

requerimento da Cooperativa Lau
ro Müller. do Rio do Peixe
distribuído ao conselheiro Clement.
no Britto .

n MP'"

Serviço cse

propaganda
da COndor

RIO 12 (0)- ° governo
da UniãO, por intermedio do
ministro da Fazenda, convo- RIO, 10 (0)- Annuncia-se
cou para o dia 27 do cor- que ainda na semana que ho
rente nesta capital, um con- je se inicia I) sr. Agdmenon
venid dos Estados producto- Magalhães ministro do Tra
res de café para o fim de se balho, nomeará uma commis
discutir e fixar a fórma de são especial que ficarà en

proseguir na ac.ção do De- carre�ada de elab?rar o an

partamento NaclOnal. d.o Ca- te-projecto da JustIça d? Tra-
.

fé dentro dos princlplOs do balho, a ser submettldo a

regimen constitucional e da apreciação do governo e a

politica que o governo fede- consideração da Câmara dos
raI 'tem seguído, baseada no Deputados. Nessa occasião o

equilibrio artistico da pro- ministro, do Trabalho compa-
r
ducção, da melhoria d�s recerá ao Ip.lenario para s�s-
qualiqades e da expansao tent.ar da tr�b�tna o refendo
comercial ao producto. projecto offlclql.
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A voz DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.

Proprietario e Director Responsavel ..JAIRO
I I

CALLADO
I NUMERO 244ANNO Florianopolis,Quinta-feira, 1 de Junho de 1935

'PRENUNCI S
E GUE

Justa aspiração
de escolares fl,orianopo ..

litallOS o _J,�pao dirigilJ lJrn L�!tirna'�
Recebemos hoje em nossa redacção a visita de uma com- tu rn á Ch i f1 a

mi�S1J de alumnos do lnstituto de Educação do Estado, solicitando \\1ASHINOTO;-,r, 10 (G)- anti-niponicas, organizações
o nosso apoio em pról da concessão de férias, que vêm ;pleiteiando Causou a mais viva sensação, officiaes Tangeu o Kuornin
junto as autoridades escolares do Estado. nesta capital, o ultirnatum que iang e evacuação de Pek m,

Hoje, pela manhã, a mesma commissão conferenciou longa- O Japão acaba de dirigir á e Tientsin por todas as forças
mente com o sr, dr. secretario 90 Interior e Justiça, expondo sincera China, contendo exigencias militares ch.nezas.
e claramente as suas preterições, tendo este titular afiançado que se absurdas tal co 11') a punição Noticias de Pekim inter
entenderá a respeito com o sr. director do Departamento de EdU-I pela morte a sete officiaes mam que a guarnição .iap,
cação. chinezes implicados na cam- neza no Norte da China co-

E' de inteira Justiça o que pretendem os estudantes daquel- panha anti-japoneza, dissou- meça a receber reforços er:
le estabelecimento, pois, este anno os sabbatinas tri-mensaes foram ção de todas as organizações viados de Osaka e q t:: o';
realizadas numa media de duas por dia, na convicção de que vies-

rnes, Isaura Leal, Sra. Thomaz etíecü vos anteriores �: ,'rã)
sem as férias: 'triplicados.\'/1oods, Vera RanJaS, Aninha

Souza, Gentileza Concheta, An- As mesmas iníor.nações ac
tonio Abreu e Osny Berreta crescentarnjque as guarnições
Sra., Juha Abreu, Clothilde Bra- nipónicas Shanshuakai e MJ-

Ontem, cl nolte, na séôe õu AI· Por força de mau tempo, só- sil, Maria José Taulois, Dione lanuy, na fronteira da zona

�i��i��t�������e('�b��t�ó��ao ��5�� mente ôntem tiveram inicio as Bilbáo, Maria Dias, Gloria Sil-. desmilitarlzada, acabam de
1unior, inimigo intransigente (la festividades Ido Orago da Írrnan- va. \ ser reforçadas.rzligião ccthollcc, que solicitou ao

madade, que estiveram animadissi- ���������:��:'���OO��:il������� '.�sr. capitão Renato Tavares õn " � iÍj
[unha mello permissão para có- mas. A illuminação é de elleito � [ijJpiar o que nquzlle brioso offlcial

d I b � AC I I:) �conter-rcneo escrevêra contra o te- original e es um rante, princi-!� l!'1J
lentoso e àistincto rneõtco õr, An· palmente a das arvores do jardim [!� ---- ---� "'- ijItania l3oBini. Um cdao pcsaóul, V �5 -"Ii'1! -_: ��
resolviào, fl.dizmente, sctletccto- da praça Getulio argas, que fa- � O 'd' I d C '1

�
meu nuen o armzo e co er.,a r. esar f\ vila i.:lI

riam ente. zem recordar as bellas festas de ij -,... J

l\ljlmpelhôo pela lnõiqncçõo ôe que rw procurou-me ontem, e falou-me a propósito da croniqueta rj,I'estava poasutõo o capirão Renato Natal. ��
que escrevi, comentando os intuitos program:üicos da Ah- �

consentiu queo que escrevêra tosse A kermerss:!, à cargo d� en- � N
.

I L'b 1 [��capiaào pelo referiôo moço. Entre· í� ança aCIOna I ertaCiora.
�...

�
t h '" cantadoras senhorinhas, nttrahiu ri' ',�'anto, mel ar peasauo e compre ,� Da conversa que mantivemos gerou-Re em mim a con- �
henôenôo ôe aqurzlle moço, ali es· a assistencia, principalmente nos ij ti4:tava com intuitos escusos, acêr· '� vicção de que a Aliança não combate os crédos r�ligi()sQs. r,:;'" II

.

t pontos das tendas, onde se viam Il, ..a1cou,se ue e e In errogou-o. .� Aliás isso pode vêr do discurso que o meu cole�,7a e �.
_·-V. é allianc:ista? expostas ricas prendas. li! �lama tive5se resposta negativa, E' d ! f' � âmigo pronunciou na instalação daquela agremiação e que �,���inSistiu. ;:nvlaram pren as para.esse 1m, �� IV

� transcrevo:---V. quer inscrever·se na Aliian· além da lista já publicada mais � �ça Libertaôora?
r.� «Liberdade de religião! ��.A· '" -

E t
. '" as �eG,uintes pessoas: ,ti l.i1... Inua nao. s ou coplanuo fi � A religião é o balsamo dos que soffrem, divina ncs ,

para mostrar aos amigos --- foi a Viuva Floriano Silva, Es- � �tf1resposta. M M d L r.1I labios das mães e nas preces das creanças! �
- Avalianôo então os propositos ponina edeiros, aria e our- J1J Q d I D

. �
� ue C3 a um possa cu tuar o seu eus com os rItos �

canôozmnaveis ôo sr. João Rosa des Maestri, Helena Maestri, Ma- � �Junior, o capitão Renato, 'num .

d L G I H'ld L ,.� que bem entender. . .

� 'Igesto louvavel, ôigno e nobilitan- na e . onça ves, 1 a our- l!I L ", l�
'" evantem ao Igrejas aos ceus as precu e (l'ue oste peôiu·lhe a ôevolução ôaqueile des Figueiró, Ivete Veira, Maria � �

papel e o prohibiu que tirasse a
d L fi ,.� evangelho� ensinem a todos a tolerancia e a doutrina de u;n I'?J

ôesel'aôa cópia. e . Berretta,lvete Derreta, M. JtJ Ch' b d h 'ld �
rIsto, on 050 e uml e e, ao mesmo tem,oo, ommpo ••

TOÔ09 sabem que o ôr· l3otti'li Luiza Duarte Siha, Maria Ja- �
-

rwé um fervoroso aàepto ôa religiã:J

'�
tente... ��

catholica. cques, Irene Maria Uma, Norma jt Que essas maravilhosas mulheres que, sob a cruz de

Ir.IEstá eviôente que o sr. João Ro- Maria Lima, Francisca Dutra, �50 lunior, queria se valer ôaquel- C O E � sua crença abdicaram tudo o gu� é terreneo, continuem, no
le inciôente para servir a lucta inter armen ollzaga, :nilia Guedes, � .

d 'f'
.

bl' I d b d d ti
religiosa ou uma mesquinha vin-I Celia Carneiro Gloria Cunha 'W maIOr os sa::n l<:IOS e n11 su Imáção tota a on a e, a

..gança pessoal. L d A
�
MP" �� dedicar a existencia inteira á mitigação das dôres dos infe- r;�Aquilatou muito bem o óistincto ucy e rauJo, ana atrocl-.l'J lizes de�graçados que estertoram nas enfermarias �

c:onterraneo sr. capitão
.

Renato no Corrêa, Luizinha Moellmal1n, ij punssunas ,..,Tavares, as consequenclas ôa,
A J d M' �. dos Hospitais! » ��

quella malôaôe e num gesto ôignis- ugusta acgues, Ay e Ira, � E' verdade tambem que não ouvi dele as referencÍas �simo, altivo e nobilitante afastou Alice Felix Maria José Eliana�' d �a I2xpltlração que ôahi aôvlria na
M

'

..

P
"

01'" A �,� citadas que era preciso extirpar o povo esses sentimentos de r.i1certa. ana ereua IveUéh nto·.� humildade e de resignação. I!f.Deu ainôo o capitão Renato pro- nietta Barros Fracelina Marques .�� E rwvas exhubrlrantes ôe que a Allian·' . ,'. , . . .

'

� Aliás lendo o seu discurso que O stado, ontem, pu� ��
ra Harional Liberta�ora, se nor· Panchlta SdveHa, Llh SIlvem!,,i.t b d b f I d �, licoll, pu e tam em veri icar isso que e e e viva voz me t.l.tela altruistica e magnificamente, Irene Oliveira Hercilia da Ga- 'it� rwpelo respeito a toôas 09 religiões, L b d' É. J _

. � disse. ��
s'em servir uma em prejuizo ôa ma o o ça, oao Anamas, r Quanto aos peliodos finaes da cróniqueta eles nãJ ras- �
ouJ�� a ôemonstracção que pre·

YolaJndd� hRibGeiro,' Juliolh? C�madr- � sam de pímcnta qúe esta secção sempre distribue sem RDI- �
senriamos ontem poàemos aflan· go, u It ou art, ntancla o' -.!ti I' �

• "m<:> ma 19no. ��
çar cathl2goric:amente --é liôima e Nascimento Maria C Gualberto � tlil
verôaôeira a affirmativa ôa Allian· M ' A

'. C· Ih II' � l!fJça H.a�ional Libertaôora que
. 'FI-�, ar!a nto�JO arva o, ma ij1 BIS B I L. H OTA> I

servira a esta ou aqeulia rellglao, LUCIa da SIlva Augusta Nunes �� �:I
bahmôo-se sinc:eramente pelas 11· F' M' 'd S'l G � iiiberOpOes de çulto 12 pensamento. ana, anetta a " 1 va o, ®����)�������G�����������

,A!

Irmandade do Divi
no Esnirlto Santo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bar Integralismo'
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historiaPela nossa

Um jornal do Rio de Janeir J, que alugam as primeiras pa

ginas aos communistas, anda a cuspir para o ar accusações ao Cheie
Nacional.

Infelizmente, trahindo o nobre sentido do jornalismo, ha

jornaes que vehiculam taes inlamias e, por isso, se nivelam a eeses

orgãos cuja podridão moral não encontra igual.
Mas, si é certo que elles nos enchem de revolta, da-nos

tambem um grande ásco e maior desejo de derrubar (J regime que os

tolera e os deixa impunemente a latir aos homens dignos que passam,
Fallidos, muitos delles, atiram-se á� primeiras iscas que se

lhes jogam, venham do Thesouro farto da Liberal-Democracia ou

sahiam da bolsa inexgotavel dos judeus da 3a, Internacional Com-

- ....... = ......."

(Compilação de L. Nazaretn)
BdE!WMiW 2f iDtIiIIN Dia 13 de Junho-Santo Antonio

rw�<t�'if---�i���I--- ).

1645-Insurreição contra os hollandezes-Explode
em Pernambuco a insurreição contra o dorninio hol!andez, pela qual
trabalhavam, desde o começo do anno entre outros, o rico portuguez
João Fernandes Vieira, Francisco Berenguer de Andrade, seu sogro,
e o intrepido parahybano André Vidal de Negreiros, que, pretex- 1

tando visitar sua familia, íôra prégar a revolta nas capitanias do
hiorte,

Os conjurados, sabendo que o Supremo Conselho do Reci
fe estava inteirado do movimento que projectavam, reúnem-se neste
dia, em numero de quinze, no engenho de Luiz Braz Bezerra e ac

clamam para seus chefes João Fernandes Vieira e Antonio Calva
canti.

Aquelle chefe, depois da capitulação do forte de São Jorge,
vivia cercado de prestigio entre os hollandezes e tinha rendosos con

tractos com, a Companhia das Índias, mas não vacillou em empregar f"
ao Chefe Nacior.al os seus capitaes em armamentos generos, transformando em soldados ,-,�.-

II

crime CUSpilldo para o ar

próprio pae
PORTO ALEGRE, 10 (G)

- Os crimes em nossa metropo
le estava escasseando, Tornou-se
necessário que um hlho degenera
do e sem coração não attendendo
a demencia do pr bre � já velho

pae viesse ontem irnmolar de um

modo hOI roroso o pae de sem 7
Irmãos,

Daremos aqui em breves linhas
o que pudemos colher sobre o l,or
rendo crime de um filho degene
rado e .nal agradecido,

O arrimo da familia

fecha-lhe um golpe mortal, pros
tando-o por terra.

Dentro de poucos minutos fal
lecia José em virtude do ferimen�o

que recebêra, emquanto que Theo
doro pr'3SO era conduzido para a

delegacia de policia do Guayba.
Assim �e um modo brutal teve

o seu termino a lucta em qve um

filho deshumano não attentand.o

para a miseria em que ficará uma

familia inteira matou aproprio
contas,

munista.

pac.

De resto taes accusações não attingem
e são cusparadas para o ar,

O Integralismo vencerá e, então, ajustaremos n0',2aS

II II
U

Desmentindo

os seus escravos.

1763-Nascimento de José Bonifacio=Ee Santos,
nasce ]i.)sé Bonifacio de Andrada e Silva, o sabia patriarcha da in-

IIma dependencia nacional.
1843--Morte de Barbacena-No Rio de Janeiro, faI-

Irradiação adhesão lece o marechal do Exercito, Felisberto Caldeira Brant Pontes, mar-
Vivia ali na Serrinha, em com- quez de Barbacena, natural de Minas Geraes, senador do lmperio,

panhia de seus filhos e esposa, o IIa AIIema.. José Ernesto Germano, lider prestigioso dos Garçons de conselheiro de E�tado, tendo prestado revelantes serviços ao paiz,
cidadão José Salvicno de Borba,

n lia São Paulo, desmentiu a sua adhesão á Alliança «Nacional» Liber tanto dentro, como [óra delle, na paz e na guerra,
com 5S annos de idade e residen- tadora. 1867-Reeonqllista de Corumbá-Exercendo a presi-
te no I o, districto do G1!CI�yl)a" A estação allemã DJA; onda dencia da provincia de Matto rosso I C t d M- _v v.. A Gazeta, de São Paulo, onde sahiu esse desmentido, pu- � � , o genera ou o e aga-
O pobre velho, que é o susten- 31 ,3�ms, irr�cliará amanhã o p�o- blicou um cliché em que figurava o bravo companheiro e o Che- Íhães organizára uma expedição d.'! 20J soldados de infantaria, 17

to daquella familia, já de algum gramma abaixo, para a Amenca
fe Nacional em amistosa conversa.

boccas de fogo e uma flotilha de 5 navios, com a qual o tenente-

tempo' para cá vinha dando mos- do Sul.
São assim as adhesões, coronel Antonio Maria Coelho ataca e reconquista a cidade de Co-

tras de estar solhendo das Iacul- A' s 23,15 orresponde às 7, IS n rumbá, que fôra tomada e saqueada por uma força paraguaya, quasi
dades mentaes e não obstante sa- hs, no Rio de Janeiro e 3, IS às

10m 8.1 C�m; 511a sllll1141'1'er-Ies
totalmente morta, no combate empenhado com as tropas brasileiras.

crilicava-se para que o pão de 11,15 bs. � lli - III 1860 -Installação da Camara Municipal de Tijucas
cada dia não viesse a faltar a 23,05 Annuncio 1)JA (aliemão, formarão domingo em -Esta antiga freguezia, hoje cidade, está situada á margem esquer-
seus filhos. hespanhol) Canção popular al- da do rio que lhe dá o nome e a 45 kilometros de distancia da

Entre esses conta-se Theodolo lemã. SãO Pau lo capital. Pela lei provincial n. 271, de quatro de Maio de 1848, 'y
que não obstando a sua idade 23.10 J\.1usica e actualidades. foi desmembrado da parochia de Porto Bello, o territo-io cornprehen-
não ajudava ao pobre ancião a 23.35 Noticias sobre a economia

I dI' dido entre o rio dos Bobos e o TiJ'ucas, para constituir urna Frcgue-Assignado por innumeros integra istas a mais a ta situação u

suprir as necessidades varias da

I
')al�emã,. I

em São Paulo, foi espalhado na capital piratininga um boletim em
zia sob a invocação de São S;;bastião, tendo como seu primeiro pa-

casa, 2.:> ,4u Êntremeio,
'd'

,

d d
' racho o reved. padre José Gnecco,

( 1 que se convi a o povo para assistir a gran e para a esportiva que
O

' 23,45 Ultimas noticias em a - O desenv IVI'm nt
'

t Too. crime

I I -)
a Á. I. B, promoverá domingo, 16 do corrente, em um dos estadias • o e o progressivo que se no ava em ijucas,

emao ,

da grande metropole paulistana. já pela navegação do seu rio, deu-lhe o direito de ser a séde do �\

Al1te-(Jnt�l�. ár, tardinha, ach�- 24.00 IlL�befanz"" Trech? peI�1 Será uma affirmação de fé, de fôrça e de coragem civica, municipio e não em PoJo Bello, como era, conforme decretara a

varn-se reurndosejm casa de Jo�e, . Onera de Ludwig ThUllle 01- Assernbléa Leci ·1"II'va DrovI'ncl'al p I I' '464 1

4 d Abril• J:'
a que a população de São Paulo levarà o seu apoio, dos bravos �; o ,,1 e a ei n , de e fi

todos os filhos em roda do fogo rizente: Fritz Wicke. de 1859 sendo ímalmente n d' 13 t I d� � camisas-verdes paulistanos, ' " 1 .... , o la ,a vez como consagra o a

a comrnentar o modo pelo qual 1,15 Ultimas noticias (hespa- Como em todas as cidades de Santa Catharina visitadas, Santo Antonio, transferida officialmente para Tijucas, a séde do ter-
segu'am os negocies encetados por I nhol). ,

o chefe Nar.ional tambem receberá da bella capital brasileira a mo, com a installação da Camara Municipal na entã') villa, E as-

e11es mostrando que as dividas 1.30 Musica instrumental,
d - d d d' - d f' J l'd d d ld d d S' sim effectllou-se a primeira ses3ão da nova Camara em uma casaemonstraçao a e lcaçao e a lOe I a e os so a os o 19ma

'
,

erc'.m em número superior ao que 2.15 O Terceiro 7?,eich, Das pu- h- d
'

d N' � I I d -

o

d' pertencente a José Alves de ArauJ'o Lima sob a presl'd�ncl'a deque ao e constrlllr a gran e j açao e sa va- a a oppressao o, , .,

,. -

e'les podiam p'roduzir para pagar. blicações do Nacionalsocialis-
'1'

,

'I d d 'd- d Jose Antomo da Silva Slmas.-Actualmente TJ'ucas é \lma I'mpor-capitalismo mternaclOna e a ameaça a escravI ae> prepara a pe- ,

I

Theodoro então exasperado mo.
I t d b I h

' tante ndade onde cresce e apparece o seu progresso tanto material
com esoa situação que e!ie era o 2,30 Trio em Mi-bemol para ra-

os agen es o o c eVIsmo russ�, n como commercial.
•

'

maior cat'.sante começa a lamen- beca, corneta e piano de Joh.
O I t ...

I

S J'L I 891-A posse do primeiro governador catlzarinense ii

tar se e cLmar contra a sorte, Brahms, Collaboram: Richard n e9 ra ISm ri em an ,,8 -Perante o Congresso Representativo deste Estado tomam pmse o

O velhote um pobre demente Fehse, Lothar Leonards, Kurt Calharina Governador, dr. Lauro Severiano Müller e vice governador; coronel
acha que il80 é a3:.Ím como pen- Schlenger. Gustavo Richard,
sa seu filho Theodoro'-este exas- 3,00 Leitura do programma (al- "II d d' 1 d Nucl ..o de RI'o O edificio do Congresso estava ent3.o lin .lamente ornamen-'," _

r I '

d' I - I ) D d'd DI TA FOI Insta a o no la 2 o corrente o '"

d d fi O d dpera-se !Cfn,ândO assim uma IS- emao, 1esp, espe I a 'j. C 'I C N ta o e ores. eu guar a e honra uma companhia do 25' Ba-
( II - h h I) I

apmza, em arr.pos ovos.
Ih' Ih d bcussão, a emao, espan o ,

O novo Nucleo ficou 'sob a direcção de um Triumvirato tal ão estão aqUi aquarte a o, so o commando do capitão Mello.
Em meio a discussão o velho, Ed M Depois de assignarem o termo de compromisso e dos agra-

que ji por mais de uma vez dis- A Guerra dos clhompostJo �osZcomPl,ílnheiros Luiz Gonzaga Bonissoni, y aga- decimentos dos empossados, da galeria proferiu allusivo discurso
se)'.·,"lS ser demente como de facto F

ães e ose occo I.

J 'S' 'd I d- �

arrapos Em São Francisco as inscripções subiram magnificamente,' ase egm, termman o evantan o VIVOS ao primeiro governadúr do
o é puxa de: uma adaga e aggri- tendo ingressado nas fileiras do Sigma innumelOS operarias da estiva Estado, na RepuLlica, Discursou tambe n o dr. Chaves, juiz de
Je o filho que não querendo .ser, d direito di comarca. O presidente do Congresso offereceu aos go-
attillgido corre para o patto mas A Livrana GI�bo, de �or- o

PAorto, vernadores empossados diarios ricos eorbellas de lindas flores.
como seu pae fosse em sua perse- to-Alegre, sob ,o tItulo aCima, semanal de ôntem
guição elle estaca e pux;lndo tam-lacaba, de reeditar ,uma mon�- Maria Eg- Eleiçõesbem de uma adaga empenha-se graphla da ,autona, do pn- Com grande concurrencia realizou-se ôntem, na séde provin- tLem uma lucta corporal com o moroso escnptor gaucho, Fer- cial, a [e,são semanal da A. I. B, ger III vem classistas
pae. nando �sorio Pai.

,

Prestaram juramento quatro novos 'companheiros, caDtar no
Theodoro um rapaz moço e Surgida aproposito, �as Faliou o Chefe Provincial sobre a diSCiplina integralista e

forte levou vantagem sobre o po- comme�oraçoes do pnmelro o seu espirita de sacrificio, a sua fé inabalavel na victoria do In- R iO
hra velho e em meio aluda des- cent�nano da grande Revolu- tegralismo.
rr""'""""*"" ,.,,"'_._..""'"' ção Farrl)pilha, este livro tem Usou tambem da palavra o Secretario Provincial de Edll-

merecido logar de destaque cação Physica.
entre as demais obras littera- Com o hym 10 nacional e o juramento de fidelidade ao

rias no genero. Chefe Nacional, foi a sessão encerrada,
Escriptacom clareza esim- Pa-O terra e I.-berdade

plicidade, sem veJleidades li- ,
, , ,

terarias e sim procurando S�m Deus, se�1 Patna e sem FamIlla não pode existir nem

ser informativa e verdadeira, pão, nem terra, nem lIberdade.

I clara concisa,-esta historia O COmbate aoda Guerra dos Farrapos me-

rece um cuidado todo especi- cangaçoai da parte dos estudIOSOS
da nossa Historia.

Essa obra cuja primeira
edição exgotou-se, com

grande brevidade, trás luz a qui, que
cert{)s pontos, até agora obs- RECIFE, 10 (G)-O cre- viços de
curos da historia dos Farra- dito de 250 contos aberta ceiros,
os pelo governo servirà para a Tambem serão adquiridosp
Os documentos que o autor acqusição de varias estações augtomoveis modernos para

I?xhibe são provindos de fon- de radio que serão instala- a transporte das-tropas,
ele Limitada S'(, ala, te autoriza.da das em diversos pontos do A brigada será aumentada

�

'6 E' sem receio de errar, a Estado, facilitando a commu- de cincoenta praças, exclusielC, Aviso Pre no '{, ala. d 'd
' "

Prazo Fixo g'l, a[a. melhor bíbliographia sobre a nicação dos grupos volantes vamente estma as a vigi-

�iiiiiijj;jiiiiiijj;jiiiiiijj;jiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiijj;jiiiiõiiiíiiiiiiiijj;j�I. Revolução Farroupilha. com a chefia de policia, da- lancia dos sertões,

CURITYBA, 12 (0)- O
'�ri?unal Regional de Justiça
Eleltoral do .Paraná acaba de
fixar odia 27 do corrente, pa
ra as eleições de delegados
eleítoraes. Nesse sentido o

presidente do Tribunal, de-
RIO, 10 (G)-Annuncia-se sembargador AntonioMartins

que a cO,nhecida atriz cine- Franco, officiou ao Congresso
m�tograpica Martha Eggert, Legislativo e aos poderes ExefOI contratada por uma es- cutivo e Judiciario do Esta-
tação de radio desta capital do.

pARA chamar uma Li- para cantar,ao seu micropho��,1-=-----------
ous"lne' 'd' ganhado OltO contos de reiS Comprae para vos conven-

m e so Iscar. o diarios. cer o formidavel e economi-
n, 1.:2:22,. O, UnICO Essa noticia foi recebida co SABÃO INDJO.
telephone das LimOUSll1es,

com grande satisfação pelos
fans de radio' carioca, que Agencia Reflex

centralizará os ser- são grandes adm:radores da
cOl1lbate aos canga- grande atriz alemã,

oito contos
de réis por

diaBanco de
Crédito Po
pular e Agrí
cola de San
ta Catharina
(Soe, Coop. Resp, Ltda.)

Rua Trajano e1, Ui

(Edíficio propri�) F�epressao
eficiente

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva OS SI'S, Ubaldo BrisigheIli

e GiIliat Schettini organiza
ram uma sociedade, denomi
nada Agencia RefI�x, para
explorar o ramo commercial
de publicidade em geral. Essa
agencia está installada, nes
ta capital, á rua Trajano n,
I, sala A.

'

RECEBE DEPOSlTOS
Assumiu o

commando
O sr, major Augusto Soares

dos Santos, assumiu o comman

do da Guarnição Federal e 14
B. C.

('ABANDO 05

SEGUr JTES JUROS:
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lndustria Junta Com-
,I

. mercial do
Estado

EDITAL caritativas!

imposto de Renda Deveis contribuir para minorar os soffrt
Arfo 78 - Todas as pessoi mentes da viuva de um pobre operario.

as físicas ou juridicas que por s- Augusto Silvano O pobre e infeliz operaria que Ial-
Mês de M aio ou como representantes de tercei- leceu em consequencia do horrivel desastre occorrido na

_ ros pagarem orden�dos- gratifica- chata Commandatite Souza deixou sua desolada eSIJ_Qsa
1 $200 DECLARAÇAO

M S ç�es, bonificações, mte:esscs, c�� d. Francellina Vieira e alguns filhos em completa pobreza,
1 $000

DE FIR i\ InlSSÕeS, porcentagens, Juros, divi- soffrendo as agruras do destino, que lhes reservou dias de

'3$000 No, do Reg». 1463 dendos, lu�r05, alugeis e luvas, tristeza, de dôr e de tortura.

Data 4-5-936 prestarão informações a secçãa Bem cornprehendendo esse transe angustioso, porque
do Imposto de Rendas annexa o está passando a infeliz viuva do honesto, laborioso e ze-

De nJ. Moreira & Cia", para Delegacia Fiscal. loso operaria Augusto Silvano, A Gazela inicia hoje, por
exploração de um club de sor- Arfo 86 - As infracções do suas columnas, uma subscripção em favor daquella pau-
teios, com o capital de rs ;.. Arto 78, serão punidas com a perrima mulher.

50:000$000, nesta praça. multa de 500$000 a 5 :000$, Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mi-
Arfo 88 - Até 30 de junho, norar os soffrimentos.

. No. do Reg». 1464 podem ser feitas as declarações Agente e funccionarios do Lloyd Brasil-iro 100$000
Data 4-5-935 de rendimentos, independente de A Gazefa-IO$OOO

De J .A. Gomes de Oliveira, multa. A pessoa Iisica (particular),
I d d que possuir mais de 10:00'0$000

MAO"",,IRA DP, LEi - PD,·,.I- para a exp oração e empreza e

d b f'
, ,

SAL CABO FRIO ': L. • d d L de re imentos ruto, rca sujeita
..

.

MEIRA QUALIDADE
electricidade, enomina a, u� e

a apresentação de sua declaração,
c' le oi \ k'l 12$·)1::00 '(3

.

23) d
' Força Catharmense, com o capital doacco c e bv 1 os Taboas de lei est. x UZIa

d 100'000$000 nesta praça
ainda que, pelas deduções e en-

Sacco de 45 1'1'10'" 10$500 '38$000 e rs., , c •

d f 'I'
• u cargo e aml la e outras que o

Moido de 45 kilos 11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 No. do Regs. 1465 regulamento permitte, venham a

Enc spados 2 kilos 22$000 Pernas de serra lei dz. 28%000 Data 4-5-935 ficar isentas; caso não apresenta
Forro de pinho 16�1)00 a declaração ficará sujeita ao lan-

Taboas de qualidade 2x23 dL:. De O. Colin & Cia. Ltda, pa- çamento ex-oHicio e perderá as

18$000 ra a exploração de compra e ven- deduções r�gulamentares incidiu
1 x5 a dz. 6$000 da de couros e industria de íari- do ainda na multa de 30 ou

no com o capital de rs.500:000$, 50010 ou ainda tres vezes o va

na praça de Joinville. lor do imposto devido. As .firmas
No, do Regs. 1466 commerciaes collectivas ou indi-

Data 11-5-935 viduaes, ainda mesmo que ten-

ham prejuizo, ficam obrigadas a

presentar a sua declaração acom

panhada dos documentos que pro
vem o seu prejlllZO.
Arfo 175 - As emprelas q!le

pagarem juros de debentures e

obrigações ao portador, descon
tarão sempre independente de sa

ber a quem são pagos esses juros
a taxa de 8010, quanto aos di-

• • dC IV IS videndos da acção ao porta or,

a taxa a descontar pela mesma

forma será de 4olo independeu
temente do inposto pago pela
sociedade.
AI lo 182 - São passiveis do

RIO, 10 (G)- Reuni-se imposto de rendas os vencimen
tos de todos os membros da ma-

novamente a cornmissão
gistratura da união, dos Estados.

mixta de reajustamento íínan-
do Di3trito Federal e do Terri-

ceiro e de augmento dos ven-
torio do Acre, bem como os do

cimentos nos civis, sob a
l

id
.

do sr. Souza [unccionalismo público dos Esta-
presi encia u -

d d
' "

(O t miiiiãiiiiiiiiãiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�
P :1 60 k'Z) 'C t

os e os mumcirnos. ecre o ,..,

( ot caixas ce I os 1 os a. 19 723)
.

Em latas de 20 kilos 155$000 Por não terem chegado
nO . .

Em [atas de 5 ki!os 158$000 ainda os dados esperados, Secção do Impo3�o d,e renda,

E:m Ltas de 2 kilos 160$000 foi marcada nova reunião annexa a �e!egacIa Fls�al do

ara o dia 17 do corrente. Thesouro Na�lOnal no ESlado de

MERCADO CALMO P Santa Catharina.
Em Iode Junho de 1935

Carlos Conceição

Se tendes sido até hoj e
infeliz e desprotegido da sor

José Carlos Martins e filhos, te, vivendo sempre em dif
Maria Au�usta Rodrigues, e fi- ficuldades, ou sem poder
lhos, �nvlam os seus slllceros realizar os vossos desejos,
agradecimentos as pessoas de suas não desanimeis. Escrevei ho-

6$000 amizades que lhes acompanharam I je mesmo para a CAIXA

1 $500 na doença, mandaram flores e com' POSTAL 49, NICTHEROY,
1 $700 pareceram ao �nterram�nt� de sua Estado do Rio, enviando um "'. ®!. ®!. . . ��mê ,_!)i)_� ,

.

1 $600 esposa, mãe, hlha e umao-CO- enveloppe selladf) e subscrip- l.e.G�G.a.e,.eOO.Gtll�'�1
RINA., . . to, para a resp0sta, que re- �.�I,Ao Illustre cltmco �r. d_r. �u- metteremos gratis o meio fa-' Em todos os modelos PH IL IPS
reho Rotolo, pela ?edlcaçao. m- cil e seguro de em 8 dias,! - embora de preços ditferentes�-.v. S., en- �

tereS$e e esfor�os dlspendldos du= conseguirdes o q_ue desejar- I contrarà ,uma qualidade uniforme, representan- T
rante a enfermidade de CORI I des, seja o que for. � do o maIs alto valor que um receptor poderá .,
NA, apresenta.� os seus pro�es- II offerecer, por esse preço. I'tos de agradeCImento e subIda ! . G
consideração. R d'

Vende-se uma • �
Pala assistir a missa de setim� a Io vi�ta. marca .....o•••oeOG••8$•••••••

dia, que será rezada na sexta-fel-
.

CaCIque, 6 val-
ra 1 4 do áctual ás 7 hOías na vulas em perfeIto estado por ....

C�thedral, convidam as pessõas I :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

amIgas. Professora norma-

lista -- acceita alumnos.

e Agricultura
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preços correntes na praç� �e

florianopoUs
FARINHA DE TRJGO

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

ASSUCAR

PELES

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

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

Diamante
Christal
Moido

. Terceira

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 3$000
Sacco de 45 kilos 1 1 $000
Moido de 45 kilos 1 2$000

Sarrafos \,.

Mercado do Rio

FElJAO
(Por sccco de 60

Pre(o novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO ESTAVEL

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

DIVEHSOS

'�ilos)
18$000
23$000
23$000
23$000

Bessa & Veiga, para a explo
ração do commercio de represen

tação, Agencias e Conta Propria,
com o capital de rs. 3:000$000,
na praçll de Laguna.

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 45$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de, cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Côco sacco 50$000 MERCADO S3LATAE
Farello sacco 6$500
Fa\e1\inho sacco 8$500 ARROZ
Fa,inha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

2�$000 A ih E 'I 45$000
7$500 gu 11 speCla

Vélas de cêra kilo A Ih B 40$000
• "/100

_ gu a om,
Grampos p. cêra kilo I � . japonez EspeCIal 42$000
Cimento Mauá sacco 13$500 I Japonez Bom 38$000
Phv,phoros Pinheiro lata 21 O�OOO Bica Corrida 28$000
Arame farpado n. l Zrôlo 28$500
Arame farpado n. 13 rô]o 39$000

Reajusta
mento dos

Esteve reu

n;da� a com

missão mixta

MERCADO FROUXO

BANHA

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

Em qunitos
Em c!,;cim05
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassou:,s 3 fios dz.

Xarq11_ ccrxões ,_arroba
/\..a' Cjl:e sortido��arroba

XARQUE

Agrad,écimen
!���� to e convite
1$5®

(por kilo) �Vlysterio
'��tr�!H.hl d� rlcria��po!is Mantas Gordas

Feijão preto sacco 1 7 $000 Patos e Monta

Feijão branco sacco 15$000 SOl';:ida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 I·
MERCADO FiRME

Milho sacco 10$500 DIVEROSS
Batata sacco t 0$000

.

Amendoim sacco 1 0$000 G'Jor kilo)

Arroz em casca SêCCO 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Come de porco

h d 'Ih 1 2$000 Touc!flho
Farin a e mI o sacco

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200 Praçi2s
Banha kilo 2$000 51 LOl1dres
Assucar grosso arroba 7$000« Pé'ri3
Polvilho sacco 15$000 «H�mburgo
Carne de porco kilo 1$500 « I�ali;'
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

CAMBIO
90 dlv á vista

91 �}OOO 91 $000
1$220
7$465
1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$1<0
4$828
7$280
12$570

COUROS

« Por:ugal
« Nova York
« Hespanha
« SLli'isa
« Bclgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

2$500
1$800Refugos pes6.dos kilo

Limpos pesados kilo
Cartazes

dia
do CURSO PRIMARIa

E SECUNDARIa
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JAN.EIRO

óTOl'K em 14·6 Entroõose �o�I���5
\S" ,-os) 50.556 12.298 12.759

A!�l��� (C<}}),' 73.111 16.�76 20.199

F 'h ( ') 25324 11.,79 11.356
anna»' 6 218

Banha (caixas) 12.577 6.645 .

l,�;." (�a(;cos) 6.120

X • ue (larc.os 14.0(,)0
""'-1

(Faltam as sahidas dos deposItos paItlculares.

IMPERIAL - Amôr Selva- TRATAR .

á Rua Saldanha

gem, às 7 e 8,30 horas. Marmho N. 10

P'
. Vende-se um

ROYAL-A toda velocida- Iano Zeitter Win-
de, às 7,30 horas. kelman novo.

ODEON-Quem matou o dr. Tratar nesta redacção.
Chroshy, às 7 hotas. Por preço de occasiao.

I,
c

t

Corações

-

DECL-ARAÇAO
Antonio Bernardino Junior, cidadão brasileiro, negociante e

morador nesta cidade, á rua Trajano numero 6, declara oue de
óra em diante, chamar-se-à .Antonio Bernardino Pereira..

Florianopolis, IOde Junho de 1935.
(a.) Antonio Bemardiflo Pereira.

Firma registrada no tabellião Campos Junior.

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, di) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1 {2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

P reçO: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa .

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

,

A. QUE suas aulas, cursos e conces

VISa são cle diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

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.

�Fabrica de Bordados==
== DE ==

Emilio Dinslaken
--�--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima prúmptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor
tinas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour, Pon
to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, Plissé, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.
Rua Conselheiro Mafra n. 84

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

"'.,)"
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"Expresso mlatl�rJes/�e �9

Séde Porto. Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES [1\1 AUTO!V.{)VEIS, O\!1.1'H

BUS E CAM N!-rÕE�)

Devidamente Registrada
Dr.

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

Director Proprietario SANTIAGO ElOFt8A

Ex-assistente do Linha Porto Alegre - Flortanopolls e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORrO
TÓRRES

AR.ARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOUS
FLORIANOPOUSaté

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, CARG,'-\S, ENC(_)MENDAS E VALORES

Informações em Porto f\ll'gre: séde RUA A, NEVES, 159--227
em Fiorianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Ararangu;l-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRf,,1ÃOS SlMõES--Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Máchado, Rua ]oão Pinto n. 29

Dr. rvn ig�.H3d
Boar-..)aid

I de (Curitiba)���,
que é bom, é economica e rendôsD
�-E E v E'ÁiÁ QUE É SUPERUOR

,

,

i-

y
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MACl-UNAS: �:1Machinas de beneficiar�mé�deira [\>1Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas fZ{'\ ..1Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros fc; �

e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura: 'arados, �'.!
Canos zalvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ;--..,,-i

Fovões ue Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores i�)�j
Lo�ça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos R;:j

res Material em geral para transmissões:" eixos, �,�.�.:.�.:.l\Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �.i')'�lTintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
r:>:'Arame de ferro - télas nara todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- /: 1

Productos chimicos e pÍlarmaceuticos sorios, serviço mechanico
•

�

�;ij
Conservas nacional e extranzeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEH �w,J
Bebidas nacionaes e extranzeíras Material electr.co em geral �.�tj
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?E6UR05 TERRESTRES E mARITlm05 I' ..

incontestavelmente A Primeira no Brasil II i Es_pecl�Iidad��s en� caramellos, bonbons, empadas;
I cpltcl rlZoli�a� o 9.000:000$000, I� COJlse�;[aS, vinhos finos etc.

.

IRese_rvos more õz 36

.. 000;OOC)�POOO.1
I� fornece doces de todas as qualidades para ca-

Rerella �m 1933 17.762:'703$361 li t> ba: t'r. � s "1'Immovels 13. 4�·-'ZC1!:\IU:-/jr_.., ,>< samentos, ap.L\auo� e Oa! e'3 .

• {L. - ",-w.J -1--' 'II
. Respon<õabilioaoes ceaumlõoe em 1933 2.369.933A32$8j61 I � fYC'''''''''-'A 1 'D " 'T'-' A T !\, C I\. ryrE
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t;gentes. 5u,b-Ag.entes e Regulao9res oe Autlrias em to.:'lo� o,:,:,, li RUA FELlPP SCHM!DT n' 10 (ESQUINA DA
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'

35 (eobruno) raixa Gosto) 19
Te l eqr , ALLIANÇA Teleph. 1.083
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Filiaes
Ma.,tr·iz:
em:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Imperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

para ternos

Err)prez.c� r�r2�cicJnal de
Fabrica de Pontas "Rita

._-

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procur� hojo mesmo o nosso

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

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Ealaearia é
o melhor presente de Nata! que V. S. Mde hrindm seus filhos.
Linda Vista Panoramica.

Esplenàioa praia àrz banhos.
Optima nasrenTe oe agua potaueI •

.

Terrenos completamente pk1no�.
A VILLA BAL!�EARIA DI5TA a:

lODO metros 00 Ponte H er'.::ílio tIJZ.
800 ào BranDe Quarll'll feàeral, em ronslrurção.

600 00 Brupo E.5c:olar José BoHwx.
Na séoe 00 Distrirto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 5orieàao!!: se encarrega 00 construrção oe Préàios

(JS 16tes aàquir.oos, meàiante o pagamento Oe uma entraoa á
UI,Sto IZ o rllsta'te lZiTl pagamentos mensces.

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

PatJI(.") Scr-'tlemper'
DEPosn o E ESCRIPTORIO

ConselheiíO Mafra, 126 --- Esquina Pedro
7' I h· 1'''32J. e.ep one n. 10

Rua

A
C RI A·

'10

FERRAGENS:

Está doente? Quer saber oque tem?
Mande nome, edade e protissão, cem enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509

V
..,- �':1r,',�' ., ,""".J1':"

A ..,�.
.
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rua Fel.ppe Schmidt L' 1 � .. ,

c j
'r � \.�!lt!t .. t, lLI..l.

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt cor.i

duas casinhas, e a fabrica de moveis na nu Conselh2lro
Mafra, para informações com o proprietario l-';::ulo Sch,em
per.

PASCHOAl S!M�f�E � SE QUERES Al':PAR DF',S. A.
� AUTO cornmodar.1cnte e com

LIVRARIA MODERNA I segurança chama o

Ford V$m20DFunCJaõC1 em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
raixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE Ir"pO:FJ:J'lia. Esterl1:oTypi

Enraàernação, Paulação, Tra �
bolhas em f"'llto Rellwo etc. 3

.�-�.���-�

Phone. 1.212

--
..

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua pri· -

cipal do districto <00ão Pessôa» ,_i.i,com .fund',,:;
para omar.

TRATAR NESTA H.EDACÇAO.
--------------------------------------

End. Tel. Fi LOM ENO

F L O R I A N O P O L ISS À ° J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

E
Mafra (esquina Trajano)

�2T7S7=rm= 'C *9.....

Pelleter�a
ArgentiE�a

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

V. Excia. lImta de bC;fctar?
Não se pre�ccu,Jc com os ri,;

coso Almofadasj tOcdhaf" panW:5
de parede e tojo e gUéllq\�,:r ti')'
balho df5S� ramo, e,Uw à vem:'l
na CAS.A "A li'JSTJ-,LL\
DORA" á Rua Trajano n. j 1,
onde V. Exci�L porbá C;(O" •.

mendar riscos

T o

Curte-sE' lava-·se e,

reforma- se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

A

espeCfae5 papJ.

quaesriU�.�r fa?�l\,jdS ou trabaiLr',
os guae\i sereio fornecidos a �é 1

inteiro conten�o.

Rua Trajano n, 11.
INST.t\LL/\ DCHA DE
FLORIANOPOUS

E' O melhor""medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos," rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno �
dkites gastralgias, ulcerGls, constipações, intestinais, dis- Ipepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, �
por sua acção sedanie, a Yaurt aiivia as enfermidades dos

Irins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.
A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual

.

está fermentado com culturas extraídas do fermeto blllga- �
1'0 Nleyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- I�Isegue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais ex i- II
gente. U

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

iI1volucro a marca: ORANJ A ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café::-Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

I
A

Rua Canselheil1Qo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ru..Pross-eguirá o I superior. Tico-Tico e Castiça}; de doming�, na praça 15,
���iiiii" julgamento este mais jovem e em melhor pro- mando dali para a campo.

gresso. Chocolate e Dante:-não -

O tribunal de justiça tra- ha dúvida em dizer ser Choco- FESTIVIDADES DO

balhista, presidido pelo sr. late o melhor centro media da -AVAHY
dr. Adherbal Ramos da Sil- Capital. A linha do Iris em

va resolveu consultar os conjuncto apparecera mais movi

empregadores sobre as ta- mentada e mais rapida mas lhe
bellas de salarios. Brevernen- faltam schootadores. A do Avahy
te a commissão reunir-se-á mais morosa; mas sabe melhor se

novamente para prosseguir aproveitar. "-

O julgamento. A lucta promette ser bastante Cresce com grande vulto a no-

equilibrada e consequentemente ticia do esperado encontre de
digna de apreciação. Avahyenses box entre Numas e Basilio.

*
*
*-MANCHAS DE TIN- _AI!/T Ga�e -hE._

e rubro-negros os .vossos inumeros Disse não ter dúvida na victo-
TA, DE LAPIS, E 1 C.-Agua� admiradores muito esperam ·dos ria, apezar de conhecer no seu

morna, sabão e um pouco de so vossos esforços e destemor. adversario um valente luctador.
caustica- ou cinagre. Depois; en- D t· Pediu mesmo declarassemos que' "

xaguar em agua quente. Roupa espo r Iva QUEM VENCERA' t Numas não resistirá a violencia
.

suja de tinia ou de lapis deve es- Redactor CYPRIANO JOSE' Estamos informados de que o I do seu socco. Quem vencerá?
tar separada de outra qualquer ������������������������� q-iadro do Íris está disposto a le- Será que Numas com o habitual }
roupa para não manchai-a. var de vencida o seu adversaria, silencio deitará no tablado o con-

,

Uma I ucta entre pontei ros na lucta de domingo. Assim é nhcido boxeur Basilio.
que realizaram

-

um optimo treino
MOSQUITO, NO TAMAN. !-0- em conjucto, para descollocar o .

DARE'Domingo proximo teremos o e Antenor e Cruz fórmarn a barrei- c1ub de Walter. Será que o pon
grande e talvez o melhor da tem- ra que dá ensejo a Metralha se teiro cederá.
parada, encontro de foot-ball en- destacar deante os nossos arquei-
tre o Iris F. C. e o Avahy ros. Ambos os quadros entram no OS JUIZES
F. C. De um lado temos a alve- grammado solfrendo grandes per- Deverão ser designados os srs.

celeste com uma equipe bem trei- das: .flvahy a falta de Lins, o I Carlos de Campos, para o encon

nada, tendo mesmo nelIa quatro I centro raio e o Iris o seu ponta tro dos segundos quadros e o sr.

bons el�mentos do seleccionado I direita, que se vinha nivelando a Mello, para dos primeiros teams,
da capital. Vemos um back ' de I Gdlego. sendo do Athletico os bandeiri
classe como Carlos, um keeper I Num pequeno confronto temos nhas,
seguro como Boos, um centro me- o 'seguinte: Boos sem duvida
dia optimo como Chocolate, fi- mais classificado que 'Metralha;
nalmente um ponta dos melhores Carlos e, Cruz: - Carlos é.um
que possuimos no sul-Gallego. Jogador mais 'impetuoso e deste-

Do outro lado o Iris com um; mido e Cruz possue uma inegua
team reforçado e remodelado, com lavei téchnica mas jogél com ardor ...
um commandante no ataque a al- Betinho e Antenor.-c-Antenor é
tura de um grande prélio. Nizeta o arrojado back que se deixar
é de quem nos referimos.' Rapaz aquelle jogo virá a ser um dos
modesto, moço, porém com classe nossos melhores defensores. Beti
de crack. Castiçal se apr�senta na nho muitíssimo esforçado, rrta�_ (1

linha média como um grande half I seu adversário lhe é francamente

voz DO: POVO Foi transferido para o dia 21
do conente a noit�aa de arte

promovida pelo Avahy F. c..
BASILIO X NUMAS

\�UINTA-Ff.IRA
AHHIVER5ARI05

Erico Couto

Festeja hoje a data do seu anni
versario natalicio o nosso distin
eto conterraneo sr. agrimensor
Erico Couto, chefe da Estação
Meteorologica desta capital.

O melhor fsortimento de
artigos para homens só na
casa a CAPITAL.

Foi mesmo para o Taman
daré, o jogador do Figuei
rense - Mosquito - em cujo
c1ub era muito estimado. Agora
é o proprio jogador, quem decla
ra estar seguro no Tamandaré
e que terá o prazer de disputar
o Seu primeiro jogo contra o seu

antigo c1ub.

ram ontem á esta capital, os se

nhores Dante Pizano, Jayme Ros
lindo. Arnoldo Leisner, e sras.

Maria Silva, Herta Hoffermann,
Norma Scheidemantel, esta. Lair
Carreirão.

Festa da Trindade'

Procedentes de Gaspar. acham
se nesta cidade os senhores Leo
poldo Schramm, prefeito daquelle
municipio e sra. Amphiloquio Nu·
nes Pires, pharmaceutico; José
Estephano dos Santos, João Luiz
Berti, Alberto Rocha. João Ga-

fAZEm AHH05 [-lOJE: briel Soares, João Dierschnabel,
. . . . . João Benicio da Trindade, Hen-

a gracIosa.m:mna �anha, ft· rique Porcino da SII va, Sebastião
lha do sr. Oliveira e SIlva, ad- Marthendal Cassiano das Neves
vogado residente em Blumenau; Francisco Van DalI, Arnold�

o sr. �osé �11ad�loni;A Klock, Bernadino Pamplona So-
o mcmno Antonio Corte Re- brinho e Manzueto Iselani.

al:
Cor- OUTR05 PARTEm ...

Pelo Comte. Capella segmu
para Porto Alegre o sr. Arthur
Hackbart, gerente geral da im

portante fabrica de tintas "Vul-

Prefiram sempre o inegua-
-

lavel SAElAO
dr.A. Dittmar IIND IOde Curityba.

De sua viagem a Allemanha
regressou, ontem, pelo avião da Sociedade Catharl
Condor, o sr. dr. A. Dittmar, nense Expositora de
consul da AlIemanha neste Esta- Canariosdo.
Ao desembarcar no trapiche da

Fundada em 28 de Abril
firma Hoepcke S. S. foi recebido

de 1935.
por inumeros amigos e admirado- Realiza-se sabbado e do-

EDITAL mingo, desta semana, no dis-
Ficam pelo presente edital, . tricto da Trindade a festi-

dep. Bemjamim Gallotti convocados os snrs. socios da I vidade em louvor do EspiritoSociedade Catharinense Ex- Santo.
1 A��a-se nesta capital, �in�o positora de Canarios, a se Sabbado á noite haverá
oe Tijucas, o sr. ce]. Benjamin reunirem em segunda assem- mente de_senv�lvido, os persona&ens e �uas paixões,. e. a_ elevação de união ?e outras; leilão de prendas e baza"Gallotti Junior,. d�putado á As- bléa ordinaria, para approva- a ex.ecuçao primorosa n� que diz respeito á reco�stItUlçao d� uma época, a revives- sendo queimado após a no-semblea Conshtull1tes, ção dos estatutos e delibera- cencla de_ costumes, á pIntura_ de car�cteres; domlpado tudo ISS? por �ma extranha poe- vena fogos de artificioso
,. .

rem sobre aproxima expo- sia que nao se sabe se flue da personalidade dessa Incomprehendlda raInha da Suecia ou Domingo, ás 10 horas, serádep. FranCiSco de .fllmeida sição de canarios, reprodu- da individ�alidade myster�osa Greta Garbo..
. .

celebrada pelo Vigario Lau-
Regressou ontem de Itajahy o ctores, a se realizar em 30 do E o filme, além do pItoresco e do grandioso possue momentos da maiS profunda reano Garcia missa solemné

sr. Francisco de Almeida, depu- corrente mez. emoção que Greta Garbo, John.Gilbert, Ian Keit.h, Lewis Stone e C. Aubrey
_

Smith real- com sermão ao Evangelho
tado á Assemblea Constituinte A reunião terá logar no çam ou accentuam com a sinceridade das suas Interpretações e representaçao. E' filme pelo revmo. Frei Evaristo
Estadual e membro do Partido proximo domingo, ) 6 do cor- espetacular, movendo grandes massas e exaltando detalhes de alto valor psycologico, o Schurmman. Abrilhantará to
Liberal Catharinense. rente, ás 10 horas da manhã, que coJlúca em destaque maior o nom� do diréctor Rouben Mamoulian». dos esses actos a excellente

em sua séde, á rua Conselhei- Rainha Chrislina será, no Imperial, o grande acontecimento cinematographico da banda musical «Amor á
Vindos de Blumenau, chega- ro Mafra no. 78. semana. Arte» .

............................................................._

Annivertaria-se hoje a gentil
senhorinha Antonieta Medeiros,
dilecta filha do sr. Francisco J.
lVledeiros e ornamento de realce
da sociedade llorianopolitana.

o menino José Antonio
rêa, residente nas Capoeiras.

fEZ AHH05 OHTEm

Transcorreu ontem o anniver
sario natalicio do nosso conterra

neo sr. dr. Julio Paulo Tietz
mann, consultor juridico da Cai
xa de Pensão Tietzmann.

fHEBAm UH5 ...

dcp, Rogerio Vieira

Acompanhado de sua exma.

família, encontra-se nesta cidade,
vindo de Sso Francisco, o sr.

Rogerio Vieira, deputado á As
sembléa Estadoal.

res.

Estende â mão á
Allemanha

UMA CARAVANA NOVO RECORDE
MODERNA O japonez Reizo Kelke, es-

o' velho Ladeira, aquelle ani- tudan�e, estabeleceu novo recorde
mado desportista da "assa AVIa- mundial de nado a la brase,
ção Naval. juntamente com a du_1200 metros em 2,' 42" e 8(10.
pia Salvato-Rufino, .oi·ganizará Roupas para- homens e
uma caravana, para ammar a mo- criança só na CASA A
cidade 'desportiva que luctará do- CAPITAL
mingo. O esforçado athleta de
peso 'e disco, concentrará o seu

grupo de torcedores, ás ) 4 horas,
Os fi lrnes. que fomos ver

BERLIM, ) 2 (G)-Com o

titulo (o Príncipe de G'lles es

tende a mão de amizade á AI
lemanha», ontem mesmo os dia
rios allemães publicaram detalhes
do discurso pronunciado pelo prin
cipe herdeiro britanico por motivo
da reunião, annual da Liga de
combatentes «British Legion» �
realizada no Qneen' s Hall, de
Londres. Depois i de apoiar as

intenções da Ligá, em enviar UIM
delegação á Allemanha, para
restabelecer relações mais intimas
com os combatentes do antigo
adversaria, o principe de' Gales
expressou a opinião de que, não
existia corporação mais adequada
para estender aos allemães a

mão de amizade, do que a dos
antigos combatentes que lutaram
contra eles [na guerra mundial.

"Maria Christína", da "Metro
- ..

cao. Mario Nunes
OPERArÃO

Foi submettida a melindrosa
operação no Hospital de Carida
de, a sr. d. Maria das Dores
Ramos, esposa do sr. Paulo Ra
mos, funccionario municipal, sen

do operador o distincto clinico dr.
Augusto de Paula.

«Só por si o nome de Greta Garbo motiva o sucesso de um filme. Força é re

conhecer, porém, que a Metro que o detém o vinha malbarateando ultimamente ... Mas
o rehabilita, agora, com pompa e grandeza. 1?_ainha Christina que hontem foi mostrado á
imprensa, não é só um dos grandes filmes da temporada, e uma das melhores obras
que a cinematographia tem produzido.

Porque em Wainha Christina tudo é excelente. O therna, bem achado e magnifica-

Religião

o -SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
. de Wetzel "Oi•• •• Jolnville (MARCA REGISTRADA
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,-,_. ;
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nãD deve faltar em casa alguma!
"�"""",�_

-

,. , , ..... ' .... , I(r", ;, '!'<", ... "
•

;.:.- .:-':.
,

r.• -�, �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




