
A imprensa da capital, resol.veu contribl.Jir
ficientemente para o rr�aior brilhar.tisrno da

rqepresentação nas cornrnemoraçõe·s
Centenario Farroupilha, auxiliando o gover

patrioEtico desiteraturn.
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REUNIU-
O SYN

GA

IMP

: ".

E

ligações ON

c TH

Proprietario e Director Responsavel .JAIRO
Conforme noticiamos, realizou- Trabalho deste E�tado, onde proo-ANNO I I Florianopolis, Sabbado, 15 de Junho de 1935 I NUMERO 246

se, ôntem, ás 20 horas .,

________________________ _
- em sua �eguem as suas prerenções ate so-

séde, com o comparecimento de !ução final.
muitos agremiados, a reunião do

F" 'd 1

.

S di d G d
. OI mvesti o com o calço ce

yn reato os arçons, esta CI-
'd d S d'
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Jd d I t
. presi ente o yn reato o sr. G[:O

ta ed, que
I
�ra p e ela o

augmen-I Rodrigues, por ter se !;cenciaclodissolva o integi aliemo, em Santa o e sa ano para os seus com-
Io actua.

Catharina, P ra que os seus actos ponentes.
não sejam imitados na minha ter- Nessa reunião a directoria, em Conforme estamos inlorrmdos
ra, ordenando antes aos integralis-j breve relato, expôs as proficuas augmentaa o numero de pstrõ-s
tas, que se acobertem sob a ban- provindencias por ella tornadas, que se propõem a cu-nprir a rabel
deira digna da A. N. L. I

quer em face dos propnctarios la apresentada, pelos SfUS urrre�
São portadores desta carta os de hoteis, restaurantes, cafés e gados, solucionando, <103; n paci

senhores Alvaro Ventura e An- congeneres, quer perante ajunta do fica e hcmanamente o conti.cto.

A DO Sem quaesquer

s

nossa

do
no nesse

politicas.
CALLADO

sob pena de bater- se comigo den
tro do prazo maximo de 24 horas,
em duelo. Si não acceitar o duelo

tonio Luz minhas testemunhas.

Exigo resposta immendiata sob
pena de publicar a carta, consi
rando-o covarde. (a) Renato
Tavares da Cunha Mello,
vice-presidente da A. N. L. em

Santa Catharina.»
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Cel'liiificadc
de l'adiote5iia
legrapllis ...

tas

I o melhor sortimento de
artigos para homens so
casa a CAPITAL.

Não acceitou o duelo

o itào Renato

na

Politica

ca

O MARCHAM PARA o INFl-a �irectoria Regional dos NITO,�ONDE SE DESCUL-Correios e Telr.graph03 recebemos
.
PARA0 A' Vt.:.1GON H i),

o seguinte: INesta Oirectoria Regional se· O vibrante icrnalísta e ill�e-2.vd
receberá até 27 do' 'corrente, re-I ��llte o mais �mpol;:;cl..2,�e .d�: da '-0

querimentos dos candidatos ao e,)td,�,[al di" Ioão doe 1J1!{(fi'3., nào
v bt - d c-

I receoeu, ermo e a uz e,:;p�t1.;·_ o
que me entregaram sua carta cu- exame para o rençao e cert.n- "p'-c"jla-O ,le 010.111a" , , r f

. .

u , u {,...l (1.0 seu cnele c. •

I jos te�mos não �e alterariam si cados de rediotelegraphites de Adolpho Konder.
� não fora a necessidade de resta- 1 a. e 2a. classes, devendo os. ln- O presidente do Partido Repzíllca
I belecer a verdade sobre o assumo teressados instruir suas petições 110 não está vendo cem bom; olhos os

de accôrdo com o artigo lo das exces�oso do S':::1 co l'·;::[igionariD Joãopt o. • de 01<\p"a entretant '0 f -j

I·, ões bei d I 0'1'"
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C
� <>L '" .•• - floal am a maL>

pelo O Estado refuto a tttütt- rector lera! do Oo:partamento o scapartido, •

chette de ontem de A Gazeta. dos Correios e Telegraphos e O dep(t�aio João de Olive.ra COilU,
Autorizo o sr, commandante publicadas no 1)iarÍo Cfftcial nú� � fi�g;.r de adherír os outros.

da Guamição a dar publicidade na. 271, de 21 de novembro Haia visto o s;� plO:e�ime;ljo co:n

d 19"7' d b
. a A. N. L. e o ,. L

dos termos da rm-iha denuncia, e ) -, juntan o em assim a O dr A!.ol,,'ao
.

.

.

ur . � l- '. que p.l'ocw'a se:
si e'la existir. respecn va cad 'meta de reservis- coherente em pactidarlsmo, tendo at '

De lacto estive com o sr. ma-I ta militar. deixado de assignar o boletim. a i-

jor Soares dos Santo,; na manhã I As provas pGn redi()�,e;c�ra.- l1�mdando a ca�d;datl1ra do cei. Ad ."

J .

d
I h t d! 7 I trhano, porque havia se n ()"ounria'{ .

co mel ente entre o sr. e o m-u
' p .. J" as ' a. e z a. c asses e·

(A -, t �!" __
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. . .

na amala, con ra a e e:c:ao dos ('-
com h L M d cnptas e pratlca� sobre dc:z ques � i
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c pao elfO UiZ e elro�. ,erveu;ores, O que dbi CJlll r�,e�e:-

Mas, o relato verbai dos factos. tões sorkadas, constarão dos pon-- da as atn().d�s dJ "C'1l1:H:;l,l:O;".
vehemente ou não via pública, tos que se acham transcriptos da� gâ.ler!�s·t" .
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oho a obrigação de as conhecer.. ção o Joã,(r (1<: Oi�V�íUt s·� L. [;;r,:,1. ,)

Como sempre ao seu dispôr. digno Secretario da Fazenda, 50-
a ir d:;;.uie ({o es' e.:ho e 1'12,' ti,:l

( O r· d ff
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II b "PltChão de oeí!t?." em si J:le.sm.a) thon d'Eça. Floriaoopolis, ICltan o a e ICIente co a oração Pois não nO�J.�ê�s q(,e el1e não a:-.' _

15 d� junho de 1935.» da imprens�, na propaganda de or- gnou O bo�dim. por mofycs pon: _

• _ I ganização do que 3cl.n�a �atharina rosos, mas que por esses me�m()3 1)"

Assoe laça0
; �odu�,:: que devera .fIgurar na derosos motivos UH"chl TI:',. L.';il .."·

Catha r'l ne nse II pLixlhPao.slçao do Cent(!PélnO Farrou- rareia, 1stu �- C:'cá ({ ,:l " ç:. A
tillano, pJ1'Cp: el;e n�() foi C1-2;t".,.
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Com a palavrào o sr. profes�or 1'"
l '1

e m P renSa POlltiCO--es e llegooo ue seg(r:;:�m p�,-Altino Flôres, depois (Je fazer ca- ralIdos at,� O n[;n:(o, omk p:dcm\ C!

loros<- app�Ilo para qut' os seus se encontrar. tem dado o O(1e íall,'".
r,T- I

'

collegas attendessem e amp<lrassem
J.uo pe,cc nstes que o AJQlpho I,_ J

a solicitação do titulilr da pasta
Aristihano, para provaum 0- va.ra .. "

d F d
.

I
lis!no. ,das suas idé:1s. paS�CÜ:'2í 1

a : azen a,
,
d�c arou Iq�e, por alguns dIas pelas TIo.:;sas t('<lS, .,. "1

motIvos partlculares, aelxava a ao lado do outro, Icc:-Jdo ;}c"'(;i1e",
presidencia da A';sociação, REPUBLICA" e este "1. PATRIA'>. d�

Passada a preEidt!ncia ao vice alguns mezes atraz.

sr. dr. Othon Gama d' fça, t.sse
---E' por isso C)':iC dks í1!3.rcD.am

para o íilfinito. Mie pretend,:m 133designou uma commisão c.omposta desculpar á vergonha.dos jornalistas professor Altino Flô-
res, José Diniz e José Freitas,

-- -- ... - ... ----------.-----

para se entp.nderem, com o dr.
Secretario da Fazenda, a respeito
de appello feito.

I
Em resposta o capitão Renato re

ce;.,beu a s,eguinte carta explicativa:
".)r. Capitão Renato Tavares. A

I cabo de ser procurado pelos srs.

Alvaro Ventura e Antonio Luz,

A assembléa geral
de ôntem

desafia o dr. Othon

Realizou-se ôntem, ás 19 horas,
na séde da Federação do Com
mercio, Industria e Lavoura, a as

sembléa geral da Associação Ca
tharinense de Imprensa, sob a pre
sidencia do sr. professor Altino
Flôres. O sr. secretario procedeu
a leitura da acta anterior, sendo
approvada.

Em &eguida foi lido o officio do
sr. dr, Celso Fausto de Souza,

Roupas
criança só
CAPITAL

paia homens r

na CASA A

d'Eçap raumduelo

""Í .' .. ''Y''

o chefe integl�alista
desafio _- E' verdadeira

de ontem de

acceitou o

'�-a nla1l;cI1ette
Gazela"

não

O capitão Renato Tavares,
ex-commandante da Força Pú
blica. em vista da solicitação do
.commando da Guarnição Fe
.dera!, par� �� explicar, por offi-

de 1935- Othon Gama d'Eça'
- Considerando indigno o Seu

acto, com quem o sr. procedeu
com' deslealdade, exigo que reti
re immediatamente � denuncia,

cio, sobre as accussações feitas
contra a sua pessôa, pelo cbefe do
intt�grali�mo, dirigiu ao dr. Othon
d'Eça a seg�inte carta:

«FlorianojJolis - 15 de junho
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Recebemos a seguinte cir
cular:

-Floríanopolís, 8 de junho
mór parte), que desejam copie-I tuação da referida industria em de 1 935;
mos as praticas e a legislação nosso paiz, quanto, apparentemen- Illmo. snr. Director do jor
ora existentes nos Estados Uni- te, o sabem relativamente á dos nal "A Gazeta" ,
dos, estão, indubitavelmente, bem Estados Unidos, não ignorariam Nesta.
informados, mercê de activa lei- que tal industria, no Brasil, sol- Apraz-me cornmunicar á
tura, do alto gràu de desenvolvi- freria, para seu desenvolvimento, essa ilIustrada Redacção, que,
mento em que se encontra, na retardamentos ainda e ver-se-ia a em sessão de Assembléa Ex
grande Rep�blica do Norte, a defrontar obstaculos ainda mais traordinaria, realizada no dia
electricidade, mas, estão, clara e fortes, com as tentativas de ado- 3 deste mez, foi eleita a Di
positivamente mal informados pção, aqui de leis e regulamentos rectoria que terá a seu car

quanto á actual situação e à ex- semelhantes aos que vigoram nos go os destinos deste Syndi
pansão da industria da electrici- Estadosl Unidos, onde já foram cato profissional, e assim
dade nó Brasil e seus problemas. invertidos, nessa industria, mais constituida:
Se esses doutrinados patrícios co- de 12.000.000.000 (12 bilhões Presidente Emidio Cardoso
nhecessem, verdadeiramente, a si- d� dollares) ou mais de ... junior; Vice-presidente Octa
tuação real da industria da electri- 180.000.000 (180 milhões) de via Cabral; Secretario Geral
cidade no Brasil! - onde, póde- contos de reis.. em moeda brasi- Henrique Moritz junior, g 1 o.
se dizer, está ainda em plena in- leira, calculando-se o dollar à Secretario Romualdo Pires,
fancia, comparando-se com o que taxa de 15$000. Com tamanha 20. Secretario Altino de 01.
se verifica nos Estados Umdos - inversão, a industria da electrici- veira; lo. Thesoureiro fran
então não poderiam elles pensar, dade é uma das grandes indus- cisco josé Lutzemberger; 20.
sériamente, em impôr ás emprezas trias da prospera Refubliça nor- Thesoureiro Snta. Marietta
de electricidade brasileiras, as te-america, Albuquerque, Procurador Au-
leis e os regulamentos norte-ame- Que applicação pratica pode- gusto Roberto jacques; Ora-
ncanos, rão ter-perguntamos-no Brasil, dor Pedro Xavier.

Se conhecessem tão bem a si- as leis que foram instituidas para VOGAES:
------------------------

reger tal industriá, nos Estados Luiz Boiteux Piazza, Fran-
Unidos, cujo Igrau de desenvol- cisco Manoel dos Prazeres; (Compilação de L. Nazareth)
vimento é elevadissimo? Alvaro Boaventura de Olivei- Dia 15 de junho-S. Vito

Ha, possivelmente, cêrca de.. ra. VO'ii
500.000000 dollares linvertidos, CONSELHO FISCAL I 860-Installação d;; Viil-a-d-o-l-tajahY-Pelo presiden-
entre nós,

.

na industria em a- Martiniano Soares de Oli- te da Camara Municipal de Tijucas José Antonio da Silva Simas
preço, ao passo que a cifra veira, Augusto Livramento, é installada a villa do ltajahy, sendo empossados os seus vereadores:
nos Estados Unidos, se eleva a Adolpho Paulo da Silva, A primeira sessão realizou-se em a residencia de João Clinard.
12.000.000.000 A renda bruta Carlos Henrique Büchler e -�ctualmente cidade, a séde do Itajahy está situada numa

das companhias de electricidade nos Pedro Gevaerd Junior. extensa planice na margem direita da foz do Itajahy-assú. Tem um

Estados Unidos, é de cêrca de Aproveito a opportunida- belIo �specto qu� muito attrahe com as suas rijas largas, limpas e

2.000.000.000 dollares por anno. de, que se me offerece, para bem alI.nhadas: No tocante á hydrographia, o municipio é bastante
Ha, approximadamente, . . ... apresen�ar a V. S. os meus Iavorecido, pois que t�m, além do coníortavel porto, da foz do Ítaja-
600.000 consumidores de ener- agradecirnentss pelos favores hy, a enseada de abrigo, da Armação de Itapocoroy e o ancoradou
gia electrica .no Brasil, e, nos e attenções sempre dispensa- ro de Cabeçudas e é �úrtad� ,Pelos rio� Itajahy-assú, o mais impor
Estados Umdos, 25.000.000. das a este representante dos tante do Estado, o Ítajahy-mirim, o LUiz Alves e innumeros ribei
Nos Estados Unidos, mais de Commerciarios de Floriano- rões,

85.000.000 de pessoas vivem polis. Itajahy-foi a terra onde nasceu, em 8 de Novembro de
em casas illuminadas á electrici- Saudações Cordiaes. 1863, Q grande e notavel brasileiro que foi o dr. Lauro Sfveriano
dade, cuja industria emprega mais (a) Henrique Moritz Junior,

Müller.
de 250.000 pessoas. Secretario Geral.»
Ali vemos uma industria de

proporções gigantescas - aqui no
Brasil, a referida industria ainda
está na sua infancia, embora se

tenha iniciado bem, haja progre
dido rapidamente e esteja a pres
tar inestimáveis serviçoslao desen
volvimento geral do nosso padrão
de vida e da nossa economia.

Que auxilio poderá prestar ao

Brasil a adopção delleis semelhan
tes ás que existem nos Estados
Unidos, para regular uma indus
tria de tão grandiosas propor
ções.
Ali a legislação se fez para go-

vernar uma industria que se en-

I
contra altamente desenvolvida, na

qual se acha invertida a vultosis
sima somma de I 2 bilhões de dol-
lares. Sería razoavel pensar que as se; já a ultrapassámos até. tal a

Está marcada para 12 de Ou- r hendente surto de progresso da
leis elaboradas para reger tão gi- impraticabilidade e a rigidez dos tubro vindouro a inauguração da nossa arte, do nosso commercio,
gantesca industrie, pudessem ser, nossos actuaes textos legaes), ou

oitava Feira Internacional de Amos- das nossas indústrias e da nossa

praticamente, applicadas á nossa li de qualquer outro paiz estran- tras da Cidade do Rio de janei. agricultura.

�e.,.�.e••OG......�.
incipiente industria de electricida- geiro, ao invés de moldar e ado- roo A Municipalidade da capital São tardes e noites inolvidaveis,

G I
.

- de? Ou não sería mais logico que ptar leis e regulamentos mais com-
da Republica, nestes últimos tem- de alegria ruidosa. UMa verda-

O puzessemos em vigor uma legisla- pativeis com a actual situação da pos tem se notabilizado por bri- deira orgia de sons, luzes e côres,

e Em todos os modelos PH I L IPS ção propria, compativel com a in- industriá no Brasil? Por que não Ihantes, modernas e arrojadas ini- a confundir-se com os gritos in-
� - embora de preços díríerentes '- V S en- d tri d o paiz) elaborar uma legislação que venho ciativas, que chegam a ultrapassar Iantis de plena satisfação, subin-�

- .... "I'"

I'
us na o n S50 •

b' I I� contrarà uma qualidade uniforme, representan- Outro ponto que os doutrina- auxiliar o incremento de industria o am lente oca para assumir pro- do incessantemente aos céos ma-

�
do O mais alto valor que um receptor poderá • dores deixam de considerar é o tão essencial á nossa vida, ao in- jecções internacionaes. ravilhosos da Guanabara, provin-

� I offerecer, por esse preço. _j. de que a industria da electrieida- vés da que apenas serve papa es- A Mostra de Turismo, recen- dos do collossal parque de' diver-

O D de, nos Estados Unidos, é, actual- travar e retardar, ainda mais, o temente encerrada,' conseguio a sões, onde crianças de todas as

���.��eOSeGOe.ee 1 mente.� financiada int�iramente, pe- respectivo desenvolvimento, como attenção de 44 paizes, que fize- idade entregam se gulosamente ao

lo capItal norte-amencano, ao pas- acontece com o Codigo das A- ram chegar aos elegante1t stands banquete das mais variadas di
so que a nossa o é, quasi que to- guas nas sua fórma actual? Mas, do Palacio das Festas, as mani- versões.

talmente, pejo capital estrangeiro Se taes doutrinadores tanto empe festações mais lidimas do moderno
e, necessariamente, assim acontece, nho fazem em insistir pare que se espirito de cooperação e propa
porque não existe, no Brasil, ca- copie a legislação dos E.tados ganda que anima a geração actual.
pital nacional sufficiente para o Unidos, por que, entãJ, nào aeon· A Fei.ra de Amostras já se ínse·1
financiamento em apreço ou o nos- selham que se appliquem, entre reveu entre os factos tradicionaes
so capital não se canaliza para os nós, as leis que ali vigoravam da cidade. Como nas seculares
negocios de electricidade, porque duraote v periodo em que se ia feiras européas, todos os annos

outras actividades o{ferecem ao operando o desenvolvimento da o conjuncto de pavilhões da Ponta
capital brasileiro, remuneração industria daelecticidade-leis que do Calabouco, encabeçado pelo
mais lucrativa, com um rISCO me- auxiliaram e tanto incrementaram belIo e coruscante Palacio das RIO, 14 (G) Attendendo
nor do que a industria de electri- a referida industria, quando a'sua Festas, veste-se de galas pasa re- con�itedo sr. dr. Getulio Vargas.
cidade proporcionada aqui. situação ainda era, de alguma �or� ceber os milhares de visitantes, preSidente da Republica,' virão

Por que, então,g:leveria o Bra- te, comparavel á que hoje se ve- vindos de todos os cantos da me- a estd capital no dia 7 de Se-'
sil copiar a ligislação norte-ameri- rifica no Brasil. lropole, dos estados e do extran-- tembro-, os cadetes do Exercite>
cana (e o facto é que copiando- De o Imparcial geiro., afim de admirar o surpre- e os grandas-marinha argentinOs.

Constitue pratica nociva-s-que
nós brasileiros continuamos .inle
lizmente, a adoptar-a de se co

piar theorias e medidas estabele
cidas em outras nações, que po
derão ser applicadas, corro algum
proveito, nos respectivos paizes
de origem, mas que se não po
dem applicar aos nossos proble
mas. Em alguns casos, tal ansie
dade, de nossa parte, de copiar,
de imitar, pode ser fatal á nossa

vida e á nossa estructura econo

Luca.

Para justificar seus esforços no

sentido de defender o famoso Co

digo das Águas e procurar evitar
a sua tão necessaria relórrna a ser

feita pelo nosso Poder Legislati
vo, seus partidários citam, a cada
passo, a legislação que rege, nos

Estados Unidos, a industria da
electricidade e preeomsam que,

adopte legislação�
,

entre nos, se

semelhante.
Esses partidarios (theoricos na

J� SaudeI I!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e também os convalescentes de molestias graves, a

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope íodo ..tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

Doses: Uma rolher das de sopa antes das refeições.

Pr)armacia Internacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

---_._--------------------

Córte Creation
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio de titulos
e documentos desta capital.

QUE suas aulas, cursos e conces

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

OS DI RECTORES:

Avisa

==Fabrica de Bordados==
== DE ==

Emilio Oinslaken
---:00---

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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Assemercio Integralismo
Como se illude o povo
Não ha documento mais comprobatorio do quanto os com

rnunistas illudem o povo brasileiro do que os seus jornaes ou os seus

boletins de propaganda!
Num delles lemos, entre aquella demagogia palavrosa tão

irmã da demagogia liberal-democrata e aquella synthase retorcida
que revela o redactor extrangeiro, esta accusação ao governo bra-
sileiro: ENVIA MATERIAL BELUCO PARA O CHACO!

(O Chaco, ultimamente, estava no cartaz cornmunista. O
judeu Basil Zaharof andava aborrecido com a concurrencia das
fabricas americanas de armamentos e havia mandado a palavra de
ordem.)
. .

Ora,
.

como acabamos de vêr, foi justamente o Brasil quem,
intervindo amistosamente, fez terminar aquella chacina alimentada pelo
banqueirisrno internacional.

.

Mas, aos co�munistas não convinha accusar aos judeus ar

gentanos e armamentistas que não consentirão que o Brasil possua
industria pesada.

ElIes só atacam o capitalismo imperialista dos patrões e
se esquecem do grande capitalismo internacional que tanto opprime
o patrão como o operario,

.-

r

."'.'.

Pela nossa historia

•

1889-Nomeação de presidente da Provincia-Pelo
governo Imperial é nomeado presidente da provincia de Santa Ca-

I thari.n�
o dr. Luiz AI.ve� Leite de Oliveira Bello, que foi o ultime

administrador da provmcia durante o regímen monarchico.. .

-.Os poderes munic�paes que.rendo prestar Ull1a homenagem
ao ex-presidente da Monarchia, denominaram Oliveira Relia o Jar-dim da praça Quinze de Novembro, nesta capital.

'

1926-0 ex-presidente Washington-Chega á Ponta
Gross�, no Est�do d(l .Paraná, o presidente eleito da Republica, dr.
Washmgton LUIz Pereira de Souza, que se destina ao sul do Paiz
em visita presidencial.

'

Falheto de
propaganda

II
n

II

Do gabinete do sr. dr. Secre
tario da Fazenda recebemos hoje
um elegante illustrado, de propa
ganda da Eposição do Cente
nario Farroupilha, a se inaugurar,
em setembro, na capital gaúcha.

Gratos.

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

Feira Internacional
de AmostrasComprae para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO.

Irão ao

Rio
f
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TORRES
ARARANGUA'

CRESCIUMA
URUSSANCA

i r.-r1d1ca:
Advogados

"EXliHreSSG NmJ�'���es<tf� �}'

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTONl.OVE',!S, OMNí·

BU�; E CAM!NrlJES

Dp vida -ncnte l"7egl'stl'� da� 1 L t!\.. ALL. J..',
l..

ii. a

Médicos

Director Proprietario SANTIAGO BOnSA

Linha Porto Alegre - Florianopotls e
vice-versa

Fecl,arnento de rnalas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 1 g�horas
No Correio ás 20�horas
Registrados ás" 19,3C�horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RíO DE JANEIRO.

Agência no

E'"difi"""io La Por'ta r)otel

Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOUS
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, CArWl�S, ENCOMENDAS E VALor�E3

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Perta
ou Pc:nsão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel L?, Perta

Mais informações: Pensão Máchado, Et.:a Jo'3.o Pi:-:to n. 29
-----------------------------

Dr. Wnguel
Boabaid

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da adi�l�dclcle so

cial ou commerci:l, o espi.ito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades!

CASA MATRIZ:
..JOINVILLE

Estado de Santa Catharina assígnaturas ou annunciarem na

A GAZETA«INOUS»
Te!. 514 e 507

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

FILIAES:
Mafra - (;anoh�r1as

(SANTA CATHA!�INA)
�io Negro -_ S. rV1attieL-5S

(PARANÁ)
He i'tIo"a a'i,te
EM GRANDE ESCAL A

-- o jornal mais moderno e 'lido da Capital.
Peçam informações.

"." "'. :�::'-- -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,A GAZETA 3

Exportação II�radiaçãa 24�Ó�ãrtara ocrepusculo do'Do-,Nos quatro rriez cs ào anno, a d AI Iexportação ào Brasil subiu a . . . a I ema- mingo.
78.461 tonetoõos, (antro, no rnza: 00.15 O nosso concerto para o
mo per-loõc, 628.990 em 1934, nha568.575 em 1932 e 763.009 em 'Domingo. Musica popular para

as lisicas ou juridicas que por s- 1931. Em mocõc nacional, 1255125 orchestra.
'Q t t de

. mouímento representa, nos õuõoc A II D,TA d I I 5 U (
�ou como l,-,presen an es '" tercei- cpr-asentcôoa, o ualôr àe 1.183.239 estação a emã J ,on a. Ílimas noticias em portu-

'

ros pagarem ordenados- gratifica- contos em 1935 centre 1.099.631 31 ;38ms. irradiará amanhã o pro- guez).
- b 'f' -

.

t em 1934, 858.403 em 19.33, . . . b
.

A' I 30 M O hçoes, om icaçoes, ln eresses, com ].082.925 zrn 1932 e 1.086.417 gramma a aixo, para a menca. asica recreatiVa.« o-

missões, porcentagens, juros, divi- em 1931. do Sul. roscopa»: Sketch de Ernestine
dendos, lucros, alugeis e luvas, -C-a-r-t-a-z-e-s-'--d-o- A's 23,15 corresponde às 7,15 v. GuillenaunJe.
prestarão informações a secçãa • hs, no Rio de Janeiro e 3,15 às 2.15 Eco do Sport .

PELES
4$000

do Imp�sto �e Rendas annexa o IMPERIA�� e sedu-
11,15 hs. 2.30 .7«usica para dois pianos.Gatos do matto uma

h
Delegacia Fiscal. .

,

i.oura 23.05 Annuncio 'DjA (allemão, 3.00 Leitura do programma (al-Lontras média uma 30$000 Arto 86 - As infracções do clora, as 7,30 horas. portuguez) Canção popular al- lemao, port.) O mais impor-Graxaim do matto uma 3$000 A tO 78 '.1 I -

.

r , serão punidas com a ROYAL- Amor obriga, às ema. tanle da semana. DespedidaGraxaim do campo uma 5$000 multa de 500$000 a 5:000$. 7 30 horas.
.

23.10 Thealro juvenil: Viajamos DJA (allemão, portuguez).Catetos médios uma 6$000 Art« 88 - Até 30 de junho,
'

a Potsdam. Charlotte Schultz� _

Porco do matto uma 5$000 podem ser feitas as declarações ODEON-CavalheÍro POT um Ewerth e os seus meninos.
Largatos grandes uma 3$000 de rendimentos, independente de dia e.fl somhra musteriosa, às 23.40 Entremeio. pARA chamar uma Li-
Veados mateiros kilo 10$000 multa. A pessoa física (particular), 6,30 e 8,30 horas, 123.45 Ultimas noticias (em a1- mousine é sódiscar O

que possuir mais de 10:000$000 n. 1.222. O unicoMADEIRA DE LEI - PRí- de redimentos bruto, fica sujeita ,!,"'�����2"f�_�._��������
telephone das Limousines.MEIRA QUAJ,.IDADE a apresentação de sua declaração, C Id d12$500 Taboas de lei est, (3x23) duzia ainda que, pelas deduções de en- a I as a10$500 38$000 cargo de familia e outras que o

I11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 regulamento permitte, venh�m a mperatr iz22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ficar isentas; caso não apresenta
Fôrro de pinho 16$000 a declaração ficará sujeita ao Ían
Taboas de qualidade 2x23 dz. çarnento ex-oflicio e perderá as

18$000 deduções regulamentares incidin
1 x5 a dz. 6$000 do ainda na multa de 30 ou

50010 ou ainda tres vezes o va-

Mercado do Rio lar do imposto devido. As firmas
FEIJAO commerciaes collectivas ou indi-

(Por sacco de 60 kilos) viduaes, ainda mesmo que ten-
Preto novo I 8$000 ham prejuizo, ficam obrigadas a

DIVEHSOS Branco especial 23$000 presentar a sua declaração acom-

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000 panhada dos documentos que pro·
Kerozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000 vem o seu pre)UlZO.
Gazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL Arfo 175 - As empre1as que
Vélas de cebo caixa I 8$000 pagarem juros de debentures e

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA obrigações ao portador, descon-
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos) tarão sempre independente de sa

Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 ber a quem são pagos esses juros
Zéâ Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 a taxa de 80[0, quanto aos di-
Côco sacco 50$000 MERCADO S'3LATAE videndos da acção ao portador,
Farello sacco 6$500 à taxa a descontar pela mesma

Farellinho sacco 8$500 ARROZ forma será de 4010 independeu �

Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) temente do inposto pago pela
;,;"a;;;jjiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii__iliiliiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiii__�iiiiiiiDiiõiIiii;';;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiõiiiõiiiiiiõliiiiõõZjiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ �iiiiiiiiiii""'iiiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�

247$$050°00 Agulha Especial 45$000 sociedade.
. .Vélas de cêra kilo A Ih B 40$000 AI lo I 82 - São paSSIVeiS do

G A ki]
.

<t400 gu a om
d drampas p. cera 1 o l.p J E' I 42$000 imposto e ren as os vencimen-

. , 13$500 aponez speciaCImento Maua sacco J B 38$000 t�s de todos os. membros da ma-

Phosphoros Pinheiro la!a 2 J 0$000 Êi��ne�orr�d: 28$000:. glstrat�ra .

da união, dOE Estado�.
Arame farpado n. 12 rolo 28$500

MERCADO FROUXO I do. Dlstnto Federal e do Tem-
Arame farpado n. 13 rôlo 39$000 [tono do Acre, bem como os do

BANHA : funccionalismo público dos Esta�

GRANDE (Por caixas de 60 kilos) : dos e dos municipios, (Decreto
145$000 Em latas de 20 kilos 155$000jno 19.723).
75$000 Em latas de 5 kilos 158$000 Secção do Impos!o d,e renda,
20$000 Em latas de 2 kilos 160$000 annexa a �elegacla Fiscal do

22$000 Thesouro Nacional no Estado de

20$000 MERCADO CALMO Santa Catharina,

27$000 XARQUE
Em Iode Junho de 1935

25$000 Carlos Conceição
(por kilo) Mysterio

Commercio, Industria
e Agricultura

EDITAL

imposto de Renda
Arto 78 - Todas as pessoi

Preços correntes na praça de
florlanopolis

FARINHA DE TRIGO

..
Cruzeiro 44 kilos 42$500

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

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido

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

FRIO

Terceira

SAL CABO

Sacco de oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Eno.pados 2 kilos

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

Moido de 45 kilos 1 2$000

SAB/-\O JOINVILLE
Caixas pequenas 4$1 00
Caixas grandes 5$100

VINHO DO RIO
Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassoures 3 fios dz,

Xarqllc corxões arroba
Xal que sortidoslarroga

I't'at'tla�o de FlorlanopoUs Mantas Gordas 1 $900
F 17$000 Patos e Manta 1$600eijão preto sacco

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1 $500

Feijão vermelho sacco 15$000 I
MERCADO FIRME

Milho sacco 1 0$500
Batata sacco 1 0$000

. DIVEROSS

Amendoim sacco I 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cera

Farinha Barreiros sacco I 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco I 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata I 7$000
Nozes kilo 8$000

Se tendes sido até hoje
infeliz e desprotegido da sor
te, vivendo sempre em dif
ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

6$000 [e mesmo pára a CAIXA
1 $500 POSTAL 49, NICTHEROY,
1 $700 Estado do Rio, enviando um

1 $600 enveloppe sellado e subscrip-
to, para a resposta, que re-

CAMBIO
,. metteremos gratis o meio fa-

90 dIva vista ciI e seguro de em 8 dias,91 $000 91 $000 conseguirdes o que desejar-1$220 d
.

f
A

7$465 es, seja o que or.

1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280 Professora norma-

12$570 lista -- acceita alumnos.

CURSO PRIMARIO
E SECUNDARIO

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

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

R d"
Vende-se uma

a Io vi�ta, marca

Cacique, 6 val
vulas em perfeito estado por . . ..

1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, }_8COUROS

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6 EntraõaS2 5ahlôas

6 a 14-5
� TRATAR á Rua Saldanha

12.759 Marinho N 10
20.199

.

11.356 p.
Vende-se um

6.218 Iano Zeitter Win-
kelman novo.

12.298
16.876
11.179
8.645

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.090
(Faltam as sahidas dos

Feij;to (saccos)
Arrol ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

*posiros paitfeulares.
Tratar nesta redacção.
Por preço de occasião.

'1
•

.... '.

Todos os domingos:

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio]

Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição 110 Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Aifandega, ás 9 e

regressando ás 16 1 r2 horas, um confortável
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço:
Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498Incluindo passagem de ida e volta, almoço

no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RECEBE DEPOSITOS

PABANDO 05

SEGUINTES JUROS:
CrC Limitada 5'1. ara.
CIC. Aviso Previoô]. ara.
Prazo Fixo 9·r. ara.

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

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

I.
_ ..�.

Combinações )inteiramente
Sorteios men

saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao I'
numero sor

teado, do
O U P L O
do capital
nominal.

novas e muito
interessantes

),
de titulas de I

AlIli;,nç�1 .In m;:�hia
.�61;�i.·�ilizuçii�� s, &?à�capitalização,

quer saldados
quer de pa

gamento frac-

Companhia f.lyosíleíl'O poro incentiVaI o des
en"c!virn�oto do Eço.�(lm;o

C....pltel QublllcrlptO! a.OO<'J;ooOt·000.- C<hpl�&l r.,,,,llaa.do; eoo.cocscco

cionano.

CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
MAIO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

3.685 -- 17 938 -- 1.099 -- 5 60'S -- 5.248

Sr. Modesto Henriques, Petropolis, Estado do Rio-contemplado com

CAPITAL DUPLO Rs.
Dr. Henrique Wõllner, Rio de Janeiro, Capital - contemplado com

CAPITAL DUPLO, Rs.
Sr. Jayme Ribeiro Leonino, Aracaju, Sergipe, contemplado com Rs.
Sr. Oswaldo Sodré da Costa, Santos, São Paulo-contemplado com Rs.
Sr. Alfredo Faveret, Porto Alegre, R. G. do Sul-contemplado com Rs.
D. Laudelina dos Santos Damatto, Rio de janeiro, Capital - con-

templado com Rs.
Menor Marcia Luiz Gonzaga, Mocóca, S. Paulo-contemplado com

um titulo liberado de Rs.
Sr. João Alves Baptista, Rio de janeiro, Capital- ··contemplado com

um titulo liberado de Rs.

Sr. Jayme Veiner, Nictheroy, Estado do Rio-contemplado com um

titulo liberado de Rs.
Sr. Joaquim Pereira Junior, Pouso Alegre, Minas Geraes-contem�

pIado com um titulo liberado de Rs.

HOTA: .. o sr. Alfreào faueret teue um titulo amortizaào em Abril proximo passoào. foi noua·
mente rontemploào este mez rom o numero 1.099.

12:000$000

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000 ,;

!. r'

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

I nformações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia.
Florianopolis - Laguna - Itajahy - BJumenau - Brusque

,
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Cario 1- �
.

��.f'1
_____����������,Ji'!'AN'I!P'D"���rI1«::t.3����);;,�A'&.;.� ���

�':��,'f"J: �

Fil'l'llaes em.-
BlurrlenaLJ - Joirivii!e Sao Frartcisco LagL�rla L�é-2gef;; g�

lV!ostruario ,.:)ern"')al-..er1te ern Cr�uzeir'(J de) :'3tJ! �
Secçao de Secção de Sec'ç;ao de ��:�

FAZENDAS: �
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACI-UNAS : �;'i
Morins e Algodões Machinas de beneficiar -madeira f���
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para olficinas mechanicas r"
Tapetes e trilhos Cin.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeiros ,:':�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

<

lavoura: 'arados, �;\:i:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��<\;:��Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, [,,'1otores de esplosão, Motores I�:<!

� �!b��et��v: IW:rf��:r��: s Louç:Q se smaltada
- apparelhos de j ao tar - ta Ihe-

Ma te�i�ftr���sgera I para tran sm issõe s:
-

e i XGS, �]�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �121

I 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, acccs- ���Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceutlcos sorios, serviço mechanico l1\:�

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras ele ar GOODYER f,;;f�� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eJectrico em geral �di
� Empreza Nacional de Navegação "Hoepck.e"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e 6�N�axn K�
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Ri"ta Maria" .- Estaleiro "Arataca" �
=�FAVAVAVAV'4Wl���W� ���l��f����!2��WJ���������w':(�i·;��s;;,�����:;�;���:2�
C o rn p a n h i a A II i a n ç a d a -�3� i a.1 I qaw .tIQM _• ._ C""'_'''''!HQ ri

'...........",.�..�---=n=,""=:rr.v. ..."'''','''',=='''�=.''''r;l=.'''

'I t;onfeital�ia Ciliquinllo ,� �i-'-���;-" �

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, �.� II

conservas, vinhos finos etc. Está doente? Quer saber oque tem? H
Fornece doces de todas as qualidades para ca- Mande nome, edade e profissão, com cnveloppe i,1

b
. � 1'1 sellado para resposta, á

ii

sarnentos, aptisados e )al' es,
CArxA POS'-l�AL, Jh09

�
_" � - RIO DE JA�H:.rr�O �f<ESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar �

T H E O D O R O F E R R A R I
�._��=��I�

RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
RUA TRAJANO) Telephone 1.194

FL.'·Matríz:

••• func1ac1a em 1870 •••

/
5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

V . <'�� .

'.
as' casas na rua Conselheiro

ent�eWllSel\:lafr��. 12ô: 130� e71ac
,"��WW�"'���"""""""'�._""""!'�_..��__",�_���_��������- rua Felippe Schrnidt 41 n.a

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe ��Clllnjdt' cor.i
duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conscrh..ro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Seh cm

per.
Filomeno ela

cpltal realisaôo 9.000:000$000
Reseruas mais c1e 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
Jmmoueis 13.472:299$349
Responosabilic1ades assumidas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabilidades referem-slZ sórnente aos ramos àe
f060 e TRAH5PORTE5, que são os D015 UHIC05 em que
a Companhia opéru)

,

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Auarias em todos os'

Estados do Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas principalZsl
praças extrangeiras 1

Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & ClA.

\Rua C. mafra n' 35 (sobrado) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAH'A T'eleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e ItlJjahy 5ub·f]gente5 em

Blumenau e Lages

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!,,� ou MAIS 16tes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente deNatal que V. S. oode brindar seus filhos.
Ünda Vista Panoramica.

Esplendida praia de banhos.
Optima nascente de agua potauel.

Terrenos completamente plunce •

. A VILLA BALHEARIR DI5TA a:

lODO metr-os õc Ponte Herclllo Luz.
800 do Brande Quartel' federal, em conatrucção.
600 do 6rupo Escolar 10sIZ Boiteux.
tia slZc1e ao Districto loão PessOa.

•

Servida á JoãO

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis ._Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Sorieaaàe se encarrega da construcçãc de Prédios

Od lótes adquir,dos. mec1iante o pagamento ae uma entrada á
unsta e o resta1te em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

-

TTE ÇAO
mre_,,_ =

_

A

R ,_=-__ T a

Yaurt deGranja
Zina

'�A'RTIGOS PARA
CRIANÇAS

1--10 E
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

I PASCHOAl SiM�NE S. 14..

LIVRAl<IA MODERNA

fun�aàn I1:m 1886

Rua Felippe Schrnidt rr 8

SE QUERES /\f\T'AH DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

F Ofâ�";'� '!�l ��lf1Il��i�f.r�D li � .�� \,'.:.;t.o<

Caixa p05tal129 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

I
;rl.lpOlrO:J,ia, Estgrl1'otypi

iEnccôerncção. Puutcção, Trn
bülhos em Alto Helevo ele.

=-"'11- ..,,, "'-��.I!'l!Il

E' O melhormedicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,

'"

rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades g astro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins_e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

n E gente.
Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSll O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café::-Na-

��::::::::�======================::.:::::==::::::::::::::=: tal, Café da Ilha e Hotel Metrop�___
... U

ENDE-SE uma conforíaveI casa, sita mt rua prL�.
cipal do districto «João Pessôa» /�'-�com _fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.
-----

CAPITAL.

Pe Ifetara
Argent:i!�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

Phone, 1. 21 �� �

E NADA i'v:IAE!

RUA 28 DE:: �)EI [['A
BRO N. 16

V. Excia. gos�a de berdar?
Não se preoccu.;);� com os ris-

cos AI r I
'" lj

. moiauas, toarnas, pann-.s
de parede e todo c q'Jil).-jue::r."
balho dess',; ramo, e� I:f\O � ven.' ii
na CASA "1-\ INST,-· LLA-
Don '" '1"1 'T· '1J\A a xua ., rajano n. I ,

:l V F.:". I'onr e . �XCl,1. P0(;CUj[ ctKCm·-

mendar riscos e!;':)ec:..:.;:;s r ara

quae�rFl�r fazLudas" ou trabi:'.ihos.
os guae� serão fornecidos a seu

inteiro conten�o.

Rua Trajano n. 1 1.
INSTAJ�LADOH.A DE
FLORIJ-\NOPOUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AI-II
As melhores casemiras, os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca/fi

Curay, capas impermiaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pa."
raizo, á rua Felippe Schmidt n. 21 •• José Elias

19 horas e a seguir a directoria
/I!II' �� � --I!l' .. da Federação, tendo ambos àS.,.,

..:c::::::a � ��%� !!!!a sessões decorrido satislactoria-

f!!!9'if!!!/
O

mente. É' mais um passo que a-
I

esport iva quelles abnegados directores do
nosso sport deram, fazendo bri-

Redactor CYPRIANO JOSE' lhar cada vez mais o nome
��������:IIi!���������������� honrado do sport catharinense.

���rc:w.�����

� M iscelanêa
�
�:iiC��OO OO:iiC,ª,�

A POVOvoz DO�

�.�:::��&�.;��_..oo��:;':J:...íã#:=::#'"l'

i Nossa Vida ��� p'������...�:=:�� �..��l:S�_;OO�

Consoante o nosso titulo, tra

taremos nesta columna de varios

assumptos. E si fôr preciso dar
palmatôadas o faremos com o ob
jectivo de corrigir os abusos que
se possam verificar nos costumes

inconvenientes dos inovadores da
sociedade.

Outrosim, saberemos applaudir
e louvar os actos nobres e as

attitudes dignas.
Mas a nossa principal. preoc

cupação consistirá na tarefa in

gente d� defender os interesses I
geraes num trabolho em coujuncto [
com as autoridades competentes,
ás quaes assiste o dever de zelar

pelo bem estar da collectividade.
O nosso lema é ser conCISO,

porém, ser positivo.
Giraremos em tôrno de nossa

urbs, mas quando preciso sahire
mos para Ióra. Iremos mais além.

Mas, hoje, queremos ficar,
Pelo Comte, Ripper, chegou apenas, com esta introducção,

hoje, o applicado alumno do Gym· incluindo no seu final uma home-

Sra. Contidio Regis nasio Paranaense o jovem Helio nagem ao nobre deputado Barrei-

.. .,

. Piracuruca Blum� ros Filho pela louvavel, quão ins-
FesteJa hoje o seu anniversano pirada iniciativa em pensar que

natalicio a exma. sra. d. Maria Encontra-se, entre nós, o sr. o nome de Deus ocçupe o lugar
Carreirão Regis, esposa do sr. C?lavo Silva, official da nossa Ma., de honra no preambulo da Cons-
major Cantidio Regis, comman- rmha Mercante. tituição Catharinense a exemplo
dante da nossa Vlilicia Estadoal. do que já se fez na Carta Magn«,

P(�lo Comte. Ripper chegr ram da Constituição Federal. Oxalá
a esta capital os senhores: Tito sua excellencia seja secundado no

Peixoto, Paulo Sardinha, l)urval seu .ponto de vista, (que é o da

Campos, José Mario Caldas, Hei· maioria dos brasileiros e dos ca

lmut Fett. Adriano Soares Cou- tharinenses) pelos' demais seus

tinho, Luiza Chiabotto, Joanna nobres pares I E', o que espera
Chiabotto, Moysés Rinsby, Jay- mos, porque não se póde crêr que
me Vasmann, Maria Licheskl,' Deus seja rejeitado, ou melhor ré
Otto Entres, Anna Licheski, Fran- negado, por um brasileiro sensato.

cisco Pinho, Oucida Semann, Aqui pois ficam consignados o

Belizario Ramos, Salena Moraes, nosso estimulo e as nossas horne
Laert Moraes, Laercio Moraes, nagens ao deputado em apreço.
Antonio Costa, Antonio Bufreur, Florianopolis, IS-6-93j.
Florisbelo Vieira Ramos, João
Baptista Callado, Eduardo Al
meida, João Perico.

Prepara-se uma solução aquosa
de acido sulfurico a la por 100.
Submerge-se nesse liquido o abje
cto sujo e deixa-se nesse estado a

tempo necessario para que a ca

mada negra desappareça.
Para isso são necessarios de

cinco a sete minutos. Conseguind»
o fim desejado, exiranliem-se do banho, lavam-se com agua abun
danie e esfregando-se com uma escoco embebida em agua e sa

bão.

�������

1-;91

15
166 Junho

***- MOEDAS, MEDA
LHAS E OUTROS OBJE
CTOS DE PRATA ANTI
GAS ENNEGRECIDOS-

UM JUIZ QUE SE VAE
A Federação Catharinense de

CINCO DO COMBINADO Desportos vem de soffrer um gran-

.

de perd� no seio de juizes.
., r'-

S I
A retirada do sr. Tte: Emlho

uempre que uma ucta tem em B'lb' f
. .

. .

d d bi d d
I ao, que OI designado para

seio Joga ores o com ma o a .
- f' d

.

id d h
commissoes ora esta capital. O

CI a e, c ama na certa a atten- .

d
..

- d d ti • A' é aprecia o JUIZ apresentou-nos os
çao os espor ISLas. S51m .

d
. .

d h- I
seus sentimentos em eixar, Justa-

que pugna e aman a eva para o d �
N· t C I B" Ch

mente quan o o sport assume pro-
campo rze a, ar os oos, O· I

.

F'
.

I t G I C I t I
gresso e g onas em lorianopolis

cd'o
a e e

ha �dgo. lInCO
e emen os

mas um d.sejo lhe resta, o de vol-
e recon eCI o va or. 1·'tar a gum dia para trabalhar pela

grandeza da Federação Cathari
nense de Desportos.

Avahy e Iris, verdadeiros
rivaes de todos os tem

po, frer.te a frent�
Dentro de poucas horas o carn- de uma grande peleja travada

po Adolpho Konder, será theal.ro entre rubros negros e avahyenses
que luctarão em disputa do cam

peonato de foot-ball, Não presisa
mais se falar do brilho, em que
decorrera, por certo, este comba
te sportivo, pois se trata de dois
quadros fortemente constituidos. O
Iris levará ao grammado o seguin
te team: Metralha; Antenor e Le
léo; Castiçal, Dante e Athanael;
Apparicio, Seccura, Nizeta, Da
mata e Sarará. O Avahy: Bôos;
Bctinho e Carlos! Tico, Choco
late e Aquino; G(}lego, Godinhor
Waldemar, Medeiros e Pieper:

Entretanto, temos a informar
que essas organizações está depen
dendo de coníirmação,

Será remo ..

delada

JUIZES PARA O
MO JOGO

PROXI-

LSABBADo,dj

AHHIVER5ARI05

Tte Newton Machado

Anniversaria-se hoje, o nosso

distincto conterraneo, sr. tte. New
ton Machado, brioso official do
nosso Exercito, servindo actual
mente na Capital da Republica.

Trànscorre hoje a data anniver
sarja do sr. Victor Maria da Sil
va, Iunccionario da Thesouro do
Estõ.do.

Regista-se hoje a data anniver
saria do nosso prezado conterranec

sr. Mario Candido da Silva, figu
ra de pr, jecção do nosso meio

despor.. vo nautico e funccionario
do Thesouro do Estado.

Occorre hoje a data do anni
versario natalicio do sr. cap. João
Rodrigues Moreita, commandante
do navio MAX, da firma Hoc

pcke,

fAZEm AHH05 H01E:

a exma. sra. d. Amalia Bunn;
o menino Newton, filho do sr.

Nelson Camissão;
a exma. sra. d. Aurea Furtado

Schmidt, esposa do sr. Carlos
Schmidt;
�Io memno Americo Affúnso LUl,
filho do sr. Aldo Rosa Luz;

a srta. Iracema Côrte;
o memno Waldo, filho do sr,

Willy Grunner, proprietario do
Café Java;

a sra. d. Nau Neves Godinho,
e:\posa do sr. Alvaro Godinho.
II

--0-
CHE6Am UH5 ...

Procedente da Capital Fede
ral, chegou hoje pelo Comte Rip
per, o eng. Cid Rocha Amaral,
director da Escola de Aprendizes
Artifices nesta capital.

Indlscréto

EHE'ERmQ

"A Noticia",
de JoinviJle

F. c. c.

Fôram designados para actua

rem os jogos de domingo o sr . .lt
Carlos de Campos, para a lide dos

.

segundos quadros e o sr. José Au
gusto de Mello, para o dos pri
meiros teams. Fornecerá os auxi
liares o Athletico.

RAMALHO, NO FIGUE
RENSE

annos e de cor preta, após
bréve discussão por motivos
futeis com Maria Santa Ma-

Acha-se restabelecido ha dias chado e uma sua companheira,
da enfermidade aue o levou ao residentes também, na mesma
leito, o sr. Newton Capella, da localidade, investiu desespe
firma Capella & Cia. radarnente contra as mesmas

ferindo-as.
Sendo que, Maria Santa

Machado, em virtude dos fe
rimentos recebidos pela, sua

.
valente e ;possante contendo-Fertu, em lucta cor- ra, teve que ser medicada no

peral, duas compa- Hospital de Caridade, desta

n he i ras cidade.
Ha dias, no districto de Jo- A aggressoraMaria Farias,

ão Pessõa, no deposito da fir- foi recolhida ao . xadrez da

ma Riggenback, or:de traba- sub-delegacia daquelle dis

lham, Maria Farias, com 1 5 tricto.
-

MULHER
BAMBA

JOINVILLE, 15 (G)-"A
Noticia" passará brevemente

por uma remodelação, elevan
do a sua cdicção diaria a

doze páginas.
Reuniu-se, ôntem, o Conse

lho Technico da F. C. D., ás

Na espectatlva
de graves aconte

cimentos

Ingressou no Figueirense o des
portista Ramalho, resentemente

chegado da Capital Federal, o

gual deverá actuar de Keeper.
Ramalho foi um grande arquei

ro, quando na sua mocidade; mas

quem foi rei e magestade.

FESTIVAL DO AVAHY
Está difinitivamente resolvida

a data do lestival do .flvahy,
que I;erá á 2.1 do corrente.

O club de Walter está em.')
pregando serios esforços, afim de
que alcance completo exito a sua

iniciativa.

SAo PAULO, 15 (G)-Realizam-se amanhã, nesta ca

pital, formidaveis concentrações de integralistas e alliancistas, em que
tomarão parte para mais de 20 mil homens.

A Força Pública, (j Exercito e a policia civil estão toman

do energicas e rigorosas medidas para evitar conflictos.

Espelam-se graves acontecimentos quando lôr iniciado o de
sarmamento dos integralistas e alliancistas.

Os adeptos da Alliança Nacional Libertadora pertendem
passar pela praça da Sé, por onde tambem tencionam desfilar os

integralistas.

Recepção
Ao ministro
do Exterior

RIO, 13 {G)- Por occasi
ão da chegada a esta capital,
de couraçado argentino ,( Vin-
te e cinco de Mayo", trazen
do a seu bordo o ministro
Macedo Saares, irà aguardar
a unidade argentina á entrada

I das aguas cariocas uma ql
visão da esquadra, Ipossível
mente constituida do cruzador
"Rio Grande do Sul" e [dois
destroyers, que a escoltarão
até a Guanabara. A Aviação
Naval, igualmente, participa-
rá das festas por occasião da
chegada do couraçado" Vin
te e cinco de {Wayo".
Duas divisões aéreas, com

postas de esquadrilhas da �
Defeza Aérea do Litoral e

-

da Força Aérea da esquadra,
voarão até alto mar donde:
comboiarão o

II Vinte e cinco
de Mayo".

, , ',',':. ,
I ."•., I" ; � ."�". ! ... � tI,' ':;.

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & eis••• Jainville (MARCA REGISTRADA
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