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J�s gararitias individuaes lião podern estal�
rner"cê dos que s,e excedem na defesa de Set.JE)
ideaesl

A acirrada e intransigente lucta que se esboça em nosso

Est,:do, entre integralistas, e alliancistas com prenuncies de gravês
acontecimentos e dias de intraquillidade e de dôr, está J:,em a me

,.-trecer a attenção do C( .verno do Estado, gue não póde continuar
'�a assistir impassível essas excessivas expansões de ideias.

Os factos principiam a se positivar.
Acabamos de receber notícias fidedignas de Rio do Sul,

das1' qualc6 5etde�rethen(��tgu:: o regimen de terrorestá ali implatado f::>íO�::H-ietario e Director Responsavel ..')f.�dRC) Cl�L�L ..,t),.[)()
pe.os e ernen os In egr ,1I)S as, ,

A installação do nucleo allianci.te mquella villa está sendo ANNO I I Florianopolis, Sexta-feira, 21 de Junho de 1935 I NUMERO 250
esperada com peambulo de sérios acontecimentos. ------------------ -------------------------

Os aJliancistas estão ameaçados de morte: pelos integralistas,
que não se cansam de vangloriar a vontade de levar a cabo essas f�O I i t iCa ��&
ameaças. I Pai itlcosO delegado de policia sr. Bernardino Silva, está impossi-
bilitado de agir com firm(:�za, pois os adeptos do integralismo em

H,io do�Sul são perto de 1,700.
<,

O sr. phaunaceutico Laurentino Avíla, irmão do nosso

distincto conierraneo e reputado clinico sr. dr, Ce3ar Avila, foi obri
geldo a abandonar a pharmacia qlle installára recentemente daquella Ilocalidade.

,

Levando esses factos ao conhecimento elo sr. de. Ner�u Ra-I
mos, Governador do Estado, confi imos no espiriro justo e sereno de
s excia., q'.le saberá or jeiur medirias que Iinalize com esves deplora

�-�,el estado de coisas.
A família c1!harineilse, pj) bem de seu S(C ego exi5� das

altas autoridades, inicia tivas conior.a10ras e tranquilizadoras.
«Antes previnir do que rnnedl�r,»

.._------��==--===
RIO, 20 (G) - Um �horrivd desastre de aviação se

vó:rihcou, hoje nesta capital. TripuLmd0 um avião do EXercito 05

tenentes Renato Cesar Calvacanti Lemos e Carlos Barcellos se

Jirigiram para o bairro dê Ccpacabana e entraram a fazer ali ar
riscadas evoluções.

As acrobacias que fazia'!l eram

.'() bairro teve a sua attcnção voltada para

tripdantes do referido avião.
Imnumeros loopings e folha n�orla fOíam feitas pelo piloto

dJ appardho. Em dado momento q'l:mdo foi tf'ntado mais um

Jooping, o :motor do av;ão falbou e o a?parelho se precepitou vio
--�ntilmente ao solo, num terreno baldio de propriedade do conde

Modesto Leal, á lua Joaquim Nabuco.
O apparelho cahiu ao solo e incendiou-se immediatamcnte,

morrendo os seus tripulantes carbonizados.
Os bombeiros acorreram ao local mas não c0nsegmram

salvar os malogrado� officiaes.
Testemunhas do triste acontecimento relatam que o me

chanico dI) app:ue\ho gritava de3�sp�radlm�ute por soccorro debaten
dO-Ee nas chanmas.

Momentos antes do desastre Carlos Bacellos, que era ca

sado ha u,n m�z, p3.iSOJ muito pWiCi TIa a jn�ila d� u:nedificio em

banerna accenand) para a sua espa3a. O te 'lente Renato C::s3r
I '

L:m')5 era noivo dê uml filhl d) dr. Pedro Ern::sto, prdeito
do Distric�o Federal.

tão arrojadas que todo
a corag,,,:m inaudita dos

f"mranti O propa�ado
u1\lecolliidcSliHH! accordo entre

os srs .. Ba�ata e

Chermont
Foi preso e recolhido ao

xadrez ,da Policia Civil o

chauffeur Ailtonio Rosa, por
motivos de embriaguêz.
Francisco Manoel Antonio,

foi recolhido ao xadrez da
sub-deIep."acia de Policia de

'"'
,

João I;>essõa, por ter aggredí-
do um negociante, dentro da
sua casa.

BELEM, 19 (0)- O propa
lado accordo entre os srs.

major Magalhães Barata e

Abél Chermont não serà feIto.
Máo grado ter o sr. Cher

mont telegraphado ao major
Barata. avisando-lhe da sua

viagem, ao aqui chegar foi,
no mesmo dia, visitar, fduas
vezes, o governador Malcher,
Até agora os jornaes não

registram nenhum encontro
eiüre os srs. Barata e Cher
monto
E' voz corrente que, caso

seja feito o accordo, alguns
deputados desistentes ficarão
com o Partido Popular.

Pela mesma sub-delegacia
de João Pessôa foi preso e

engaiolado no xadrez, João
Joaquim, por ter jogado bom
bas na parede do Grupo es

cl)lar José Boiteux, daquclla
localidade.

'�I Por ter espancado um me

nor foi rec<)lhido ao mesmo

xadrez Antonio Vicente Ber
nardo.

voz DO POVO Sem quaesquer ligações

A policia e os
cartazes Um rnen.no de oito

<:'Inp,or.: fo,' sevtci �ri �

(;\ � "'-' � II' i �� tio ...... V,i "'J

por-'--_.�'Jh1,j\:m,'fl.!J�r�,\�!;·f-----
Ante-ontem o orgão ollicra] que, nestes ultimes dias, vêm de-

do go/êrno pul.licou um edital senvolvendo integralista, e allicn
[a Delegacia Auxiliar, pelo qual, cistas por meio de cartazes dfixa- S. PAULO, 20 (O) -- U}l
.Íe ordem do sr. Chefe da Po- dos ás portas de cafés. ElIa não casal denun<:I)'J ,� pcl:cia ,1:.1:':
IICIa, "rica terminantemente pro- visa acabar com as actividades seu filbo Glj), de »ito <1111'), de
hibida a collocação de cartazes partidanas de quem quer que se- idade, che:;�ra, ant·· ont -n-, h c.c

.ontendo retalhos de jornaes, re- ja, mas unicamente evitar even- sa, abatid.ssimo, a c J ií n io �or.es

vista. nacionaes ou extrangeiros, tualidadcs cle.::agi'",da\,ei", E' Íou- do-es no corpo, aj)rih;i1L:1,1" su

ou de quaesquer es.riptos, impres- vavel a medida. Iocação, o C]lJ � n;10 Ih õ p:: .n t.. ..\
;05, dactylographados, mimiogra - Por qualquer motivo. os carta- falIa,.
phados ou rnanuscriptos, seja qual zes a qUe nos referimos não foram Não conhecendo detalh l" Oi

fôr o idioma, em Íogares públicos recolhidos, o que determinou a paes dérarn-lhe UT'1 d�à gua:'l'l:::r.
que limpeçem ou diffilcultem o apprcheasão dos mesmos ôntem á O,ltem. ,_ ... ildl "inadL:ce'l 60-
transito e sejam motivos de discus- tarde. nizante. Ínstado pelos pais, G ri",
sões entre as pessôas que pam- Entretanto, a autoridade polici- em meio de dores crucia.ite-,
rem para lerem os citados escri- aI encarregada da apprehe-são I�- aj) .nas poud.: b ::JC!Cl,'" :

(os, ,como vem se registando, nes- vou tambem para a Chefatura al- "-�/hmã'. (,,;L I.n::ci':1':l e a},�

tes 1:<ltimos dias, nesta capital. guris placaids ailixados á Agen- amarra-em".
Este dr. AJoIpno Kon;{er. é um A t h'b'

.
- -

t
'

P t P d' ]'Presen e pro 1 Iça0 nao a - ela rog,esso, nas guaes e'J avam ouca e );}iS, pc, C 11 O; sen-chde erninmte e ideal --- dizia. o ,. ,

deputado João Gualberto ao seu co1- tinge as redacções dos jornae3, pregados exemplares de jornaes tid,)s. E'lt�an=b C·1 é. t \d) (,::
lega Heríberto H\ilse --- os sem; cor- que se acharem devidamente re" do Rio que aquella agencia v,�n- coma, foi levado à As,,; '

..'\ ;a,
re1igionarios adherem. desadherem e gistrados na fôrma do Decreto de, inclusive um da "Republica". onde os med;CG5, co l,;laLrJ !) a

eUeestásempreprompíoa desCl!pal-os! Federal n. 24,775, de 16 de Aqui a determinação do sr. gravidade do Cil50, o envi],am
Ha1'a vista o João de Oli-reira:---foi· h d 1934 I' Ch f ' P I'

, Ç' r 1
)un o e , re atIvamente e e de o lCla nií.o tem razão e para a .:Janta '--',La, Oei:):; ,o;; �,; Inueusista. segundo affirmol1 o Deba,

lU Assembléa; foi Catão e Aristilia- aos seus placards. é inconcebivel. 10iSO depois, no nua de b·a '1::L
ao, como nós sabemos; adhe,iu an Os escriptos acima referidos, A Age,lcla Progresso, collocm- soffrimento.
cOillm�mi3mo> conforme a nota do collocados ás portas ou paredes do exemplares de jornaes em A mãe de G !do CO:ljCgUl:1
!�enato. n'"A Im "rensa". de Tubarão d (

't d t f
' ,

1:'<' os cares, ou ou ras quae3quer e- suas pare �s ex.emas, az U:1!ca'- apurar que os m,:n;nos C,rn�3(O e
e agora. sem que ,mais se espe,rasse. dificações, assim como em pós- mente inoffelí3!va �ro

...)óga'lda do Americo, vizinhos de Gildo; ocontinúa fírme, como homem de Par- 1-

tido, ao nosso lado••• para toda e qilal- tes telephonicos, teIegraph:co5 ou seu ramo de negocio. pilharam na rua e o amarpram a

quer emergenc1a. de luz e ainda em vehiculos de Como prohibir-se? um poste.
E' um FregoU modermo. Em ma- quaisquer especies, etc., serão Qilal a razão? Alltg:l a policia A policia abl'u r:gow.'o in-

b:r:a de iransformismo. é como ca- reiÍrados pela policia e os infra- que exemplares de jomaes, não querito, ordeu ldo a prisà'') cl s

mal'.:ão� muda de côr a. t�da hor�. ctores punidos na conformidade! são placards e que as pes:;ôas que responsavels.
���a�lO mnda de conVlcçao partr-; do ar1'-. 135 da Consolidação param para lêr atrapalham o tran-

Com uma cousa. porém. não me d:ls Leis Penais." sito. n 'ii! �conformo: é que se não queira tam, Como transparece logo. ame- Só é permittido placard m:{- uS gra'íW�S�.t1H$
tEm desculpM a adhesão do Padre dida foi tornada no intuito d\� nuscripta, como coisa que esse;nãoJacob. pôr termo á propflganda exçe'is;'", flzesse parar curiosos.Qí.1idóca. ql1e ouvira a conYel'sa. '

Ioga ao avistar-se com o fogoso tri- O que não deve �er permitti-
bno da minoria. contou-lhe a perfi- O melhor sortimento de do é pasqui.n, o recorte, o ano-

dia dos seus coll�gao. artigos para homens só na nymato. RIO, 28 (C) - J n ;iro
Pensará o leito:'. que João de OH- casa a CAPITAL. Que dirão os confrades cariocas do Trabalho recêbeu um tele-

veira irrítol-se. que preten�eu de:;a., d I d
'

qt:an o souoerem que os seus jor- gramma 'o li1speclor r..::.,;\;'" 1 il:{lar alguem paI'a dl1Wo? Não 1 l�es- ao encontrar a hca vasía. desabawJ
Jondw a!)enas:---Orall Você conhece indignado:' naes não pedem s'er affixados á terino, em Pelra,)ob, c ,Ul;)lU'li�
a h1storía. do macaco com o perú, e ---Quem foi o salafrario que fez frt:�nte da banca? cando a so!ucção do dis,id ,) com

a estranheza do ga.ll0 pela ridícula isto ?.. A "{J{oUe llluslroda" igual- os operarias das fab,Ícas Aal'ora.
po:;içãü em ,;pe teda visto o macaco? O d�'pLltado Jo1o de OHveÍl'a> mllÍ- mente não pode ser collocada nu- Assim, <lmai1ha, ai Ohc{él:, f,lri-
lois. et1 so:! assim, o que qr.lero é to naturalmmte. reT.'rur.o'u di? p·,·ompto·, b I " di' I IT - -

ma ta o eta, a gUisa e propagan· cas vo (arão t:'i. liY;!l1 ao tla.)},1 o.:sta::••• no terreiro. - ....Não reclame. c2,mara.da. Você é I' I IEste João de Oliveira é mesmo das commun1sta. da, á frente da casa \endedora. norma lzanc o-se comp etam,;i1le a

arabias.,. O agente que entre no prejui- situação.
O sr. Cid GJJzaga é o deputado O Q;údóca. do café '%0 Branco". zo do encalhe.

mais volumoso da Assembléa. O sr. é um fervoroso admirador do tríbu-I T_'
Toão de Oliveira não o chama pelo no João de Olíveíra. Sempre que e,:;te Nao esta certo!
nome, mas simplesmente de ---o gor- toma. assento junto a um;L da.s mê-
di nho. E andam sempre juntos. sinhas. approximl-se 103'0 o Q::lidóca,
LA's vezes. João de Oliveira prega multo amavd:
ao gordinho peças do ol1tro mun.. ---Café, doutor?
do... Foi o que se deu ôntem. ao ---"Imperatriz". Quidóca.
jantar. O sr. Cid. que havia recebi- E emquanto o sr. João de OHvcira
do Hm 1l.ndo abacate de presente, va.i se servindo da agua. o Qaidóca,
mlndou que o garçon lhe preparasse mL1íto político. inicia os commenta
:m taça com creme. aproveitando, rios. E numa dessas pal�stras. OJVÍ
para isso. a slboro�a L'ueta. O ete- mo:; ôntem:
me veiu. á hora da sobre-mesa, mas ---A politica está um angú. doutor
só para. o deputado Cíd, que é um E tudo por causa dos '"trahidores".
garfo de primeira... Esses miseraveís deviaIll ter sido to-
Antes. per 2m", le servir-se do creme, dos enforcados.

levantou-se o gordinho para. atten- O S1. João de Oliveira. ouvindo a

der. ao telephone. O sr. João Olívei- imprecação. respondeu serenamente:
ra aproveitou-se· do momento. e ---Ah, Quidóca 1 Si fossemos enfor
comeu a "sobremesa" do collega. eM a todos os trah1dores. ficaria o

Quando este se assentou de novot e mundo qespovoado.

o sr. João de Oliveira, numa
caricatura feita pelo deputa

do ��lací.:lo Olympio.

Voltallí1 ao

tr,:3ball'�o

A exposição de
Palermo

PJ!' ��r agunJlída
i.,ma�iãta
--0-

CURITYBA, 20

wri'i
e o noso paiz

RIO, 21 (O) -Inaugurardo
se breve na Argentina ii X Josi
ção agricola de Palermo, o sr.

Agamenon Magalhães, rl1Illistro

da Agricultura, embarcará por
estes dias para o paiz irmão, onde
repre��ntarà o Brasil naq�elle Im

portante certame.

(G)-O
procurador ge,al da JustlÇi, b,
se3.do nos autos do inguerilo da
agg.e�sãl) soffr;da pelo jornalista
Osvaldo Wand'Orl;y Costa, aprê"·
sentou drnuncia con:ra o secre

têriO da Fazenda, accusado como

autor da oHensa.
• """}I' --�

lO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nossa

�d s da
in9peratriz

, Um passeio ideal-Oprima estrada de rodagem
� Excellente refeição no Hotel das Caldas

M Salutares Banhos Therrnaes na temperatura
J de 24 ou 40 gráos

11:1 Part" desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1[2 horas, um confortavel
Ornnibus da Ernpreza Santo Amaro

j
I

ito, Janeiro, nasce o eminente escriptor brasileiro Joaquim Maria Macha-
Affirmam varias pessoas que os do de Assis, fallecido n 1 mesma cidade, em 25 de setembro de

passageIrOS da limousine usa 1908; sendo presidente da Academia de Lettras.
vam camisa-verde. 1892-A "Marajá" bombardeia-Tendo sido reposto,

·:'·:;�;1i� ,'�',�'::0�
,

I no governo do Rio Grande do Sul, de onde I) haviam apeado os

::Iementos opposicionistas, o dr. Julio de Castilho, ordenára á prisão
de alguns chefes federalistas, O dr. Bmos de Cassa], que pouco
antes exercera, o poder, recolhide á bordo da canhoneira, Mara;ó,
estacionada em Porto Alegre, e seb o commando do capitão-tenente
Candido dos Santos Lara, intima, nesta data, o general Bernardo
Vasques, commandante do districto militar. a deixar esse cargo, em

razão do apoio prestado ao castilhi.m», D.:sse navio de guerra foram
feitos disparos para a cidade, causando estragos e grande panico

Leilão
�loo����OO��100��

Autorizado pelo sr. dr. � M· II
A M

[oe Collaço, será vendido � Isce anea H
em leilão, no dia2l, ás 19 ij ii
horas á Praça Etelvina Luz !OO�r"#e%'1 ��i
n.2 :

.

Moveis, espelhos, cortinas, 1 O assumpto de hoje é de
resposteiros, biscuits, victro-l interesse, do modo particular dos
las, by cicleta, geladeira, e?- habit�ntes A

da nossa insula. Vae
tantes envidraçadas para 11- a Mlscelãnea fazer uma visita
vros, etc. ao nosso digno Prefeito, sr. Olívio

Amorim, a quem em bôa hora

��mGG��. GG .G"G.� ���i;:lt:e��doa :d:�ni::;��: ���

I 4 D E J U L H O I ::��::;:,�a�!r:ptt:�
e _ rianopolis.
� • Pois bem, sendo a tarefa do

.,� • jornal auxiliar os que tem res-

O C O L L O S S fi L S O RT E 10 • ponsabilidade ingente da adm'-
H nistração publica sob seus hom-

bros, cumpre de quando em vez

lembrar-lhes uma ou outra cousa

conveniente e de utilidade geral.
Mas para hoje é pouca cousa.

Trata -se de uma pequena mo

dificação numa das nossas ruas.

Para isso faz-se mister desa.
propriar e indemnizar certo pro
prietario numa parcella de sua

0' casa em beneficio e proveito da
>� collectividade.
• Refiro-me á llma das casas da

rua «Menino Deus», lado direito·
a quem sóbe. Aquelle antigo
predio, ou parte delle, .

em cons-

tituir serio perigo aos vehiculos e
Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

pedestres é um aleijão que tira
CREDITO MUTUO PREDIA.L! toda a esthética da movimentada

A CREDI�q. MU.,..-UQ PRE- rua em questão.

D IAL, destaca-se das maIS senas e vantajosas socIedades porque:- Aproveitando a opportunidade
que se me offerece, poderia fallar

a joia de entrada é accessivel á todos-a$000 'do mau estado em que se acha a

� EXI"ge apenas a- CO.ntribui�ãt"') de ., rua Padre Roma, por falta de

0,. Y • calçadas, principalmente nos dias

• 1$000 para cada !S'ortelo. • chuvosos, mas como já se vê o

<O • serviço iniciado na Avenida Wio
• II' I'

II , G Branco, que dá accésso aquella
• Habilital"vos. nscreve.-vos. I,' arteria, não o faço directamente .. _

I '

e Fpolis, 21�6-935"

o ......------. --_� Indlacréto

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Pela historia

�"�I':}'4_';��;������)Q$������H�)���$��11 Balas hollan- L���:SE��Ei!���S
f'.) Em todos os modelos ���nt g LIPS i dezas ROMA

i. 1
- embora de preços ditferentes - V, S., en- P , ,

LONDRES, 19 (G),-Con-� � centrara uma qualidade uniforme, representan- !. Ontem o Jovem Abelardo Cos- firma-se ollicialmente a noticia.{; ;J do O mais alto valor que um receptor poderá � ta num�, das. balas hollandezas de ter recebido (I governo britani-

�.': � I oiíerecer, por esse preço, _j' que adqulflu_ foi contem,pla1do COi? co notas da França e da, Italia re-
c· l'

� b -

d I I 1657-Goverrzo do CDrasil-Na Bahia, torna posse do" � a autorização para re�eDe a 1- [ativas ao accor o naval ang o-a
- V

{ ;,
--

---"'!';o>.•
, "'_'''' cd�' L':� "f" "'i

.

.,.� I;.'Jilil,.(t.." �r."'ê!. ''1r.<ffi", 'J;,_""'! cycleta, desde alguns dias exposta lemão. Diz-se entretanto que as cargo de capitão-general do Estado do Brasil, o mestre de carn-

···�··�··,.�""-(·,,.··"''-!l�t··m = ,���.� C f'J I' po, Francisco Barreto dó! Menezes, que commandará 05 indepen-'· ..����;..�;.��.t�::.1 �:>J ��jj?�� na a e ava. consu tas e as comrnurncações com

O premio foi entregue com ap- o governo [rancez não serão in- dentes na guerra contra os hollandezes,

plausos de numerosa garotada, terrompidas. J 842-PacijicaçLio de S. Paalo-Com as tropas legaes
-

I I do seu commando, o general barão de Caxias entra na cidade de
Professor;,."!! norma'� A Íta ia não assume gua quer

,II.

'd Sorocaba e dispersa os revoluccionarios liberaes, chefiados pelo co-compromisso a respeito o enten-
lista -- acceita alumnos. .ronel Raphael Tobias de Aguiar.dimento, reserva a sua opinião

d 187ú-Conveilio preliminar da paz.-Em Assumpção,CURSO PRIMARiO sobre o assumpto e expressa o e-

d d militarmente occupada pelo exercito da tríplice alliança, o dr. JoséE SECUNDARIO sejo de iscutir o accor o.

___________ Maria da Silva Paranbs, por parte do Brasil, o dr. Manoel Quid-
�
C i!f.!I\ INa

_]l
e

tana por ,parte da Republic:l A.rgenti�a � o plenipotenciario do Uru-
;ti llW illLíl1 U

g:Jay, assignarn, com o governo provisono do Paraguay, um con-

"nall�llsters" Ivenio preliminar de paz.
D :J1 1889 -Morte de Tobias Bai reto-Fallece o dr. Tobias

Pi' ií�OÇO""C v In':\:indo Ftssagem de ida e volta, almoço
no restauram do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

��'"S.. �5$OOOf I

Para informações e reserva de passagens: No

I' escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-l\loura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

f I

Banco :de
Crédito wPo
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lfda.)

Rua l'riZljano n. 16

(Edifício próprio]

ESPINGARDEADOS ()S
FUNDADORES DUM NU

CLEO DA A. N. L.

BELLO HORIZONTE 17

(G)-Durante a sessão destina
::la á fundação dum núcleo a A,
N. L. passou uma limousine, da

qual partiram varios tiros, tendo
uma bala raspada o paletó do sr,

José Vila, presidente do sessão.

Alimousine logo desapareceu.
tendo sido aberto rigoroso inque-

(Compilação de L. Nazareth)

--�.�--
DIA 20 DE JUNHO-S. ROMUALDO

Barreto de Menezes, escriptor, jurista e philosopho sergipano.
1893--Merte do marechal José Simeão-Em Nova

York, no desempenho do cargo de presidente da commissão brasi
leira da exposição de Chicago, fclllece o marechal José Simeão de
Oliveira, que tomou parte na guerra do Paraguay, ex-senador fede
ral e primeiro ministro da Guerra do Marechal Floriano.

-a-

DIA 21 DE JULHO-S. LUIZ GONZAOA.

IS30-Nascimen{o de Luiz GameI-Na cidade de S.
Salvador, Bahia, filho de uma negra africana, nasce Luiz Gonzaga
Pinto da Gama, nobilissimo caracter, ardente poeta e propagandista
da Abolição e da Republica,

1839-Nascimento de Machado de Assis-No Rio de

Em 2à da Junho terrnína o prazo
concedido pela nova lei

\1"S"já real isou o seu seguro?
�AXA,S MODICAS PARA EMPREGADOS DO

MESTICOS E COlViMERCIARIOS

�;li1J íI.:t.ç� � seu C8[)Uf'.3 ante� de vêr ali nossas

�êJbella:i.j Ql ��ifidicçõas

íNfOP.',1AÇÕES SEM COMPROMISSOS COM:

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PAEiANDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ala. Ec[c. Aviso Previoô]. ala, MPREGJU1A: - Precisa-
Prazo Fixo 9'[. ala. se de uma-Praça Ge-

= __ .------v==::jl eral Osório, 38.

CárIe C�t�eation
�_��n���_��I������
CONSELHEIRO MAFI�A N. 7-EDIFICIO LA PORTA

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

REDIAL"

RUA TRAJANO, 2 (Sobr.) FLORIANOPOLIS

A.. QUE suas aulas, cursos e conces

V Isa são de diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua norma habitual.

OS DIRECTORES:

Premias etn mercadorias

5:575$000
Por 1$000

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

NA

"CREDITO MUTUO

>, �,

SaudeI! !
Ler com attenção

Para conduzir physícos fracos para a Saúde,
c t .mbern os convalescentes de molestias graves, a

dultos »u crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao rcspcitavel 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

"

arope íodo ..tannico
especialmente prepar:ldo no laboratorio da Pharma
da INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma c:oiher (las àe sopa antes (las refeições.

F'harrr)acia Ií'"'ilternacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

�Fabrica de Bordados=:
== DE ==

Emi��@l) Dinslaken
--�:--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima pHJmptidão 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.

Ru� Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

{,I

"
. J

y.
\ ,

I.
'

\
,

\ ,
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C�m��taí���� �n��í?Jml�lr·� Junta Com- Ed·lpo e a Esph·lnge�� ; iH�kP��t� V��, �IUIU",Wi' I� rnercial do

IIi. >. m �1. �ri
,.'

Estado
e d��grmcu�,ura .

Res:zmo da acta da 167a.

I sessão da Junta Commercial

1 $200 do Estado, em 8 de Junho de

1$000 1935.

3$000

Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

CRUZADASPA.LAVRAS

CHAVES:

rf'eçl)s�correntes 'la �n'�ça da I Limpos leves kilo
flo!·ianOílolis· I Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Inüiana 30$000

Presidencia do sr. Eduardo
PELES Otto Horn. I Pr�sentes os srs.

Gatos do matto uma 4$000 Eduardo Otto Horn, Presidente,
Lontras média uma 30$000 João Octavio da Costa Avila, José
Graxaim do matto uma 3$000 F. Glavam, H.oberto Oliveira, AI-

ASSUCAR dOI" d,

8$000 Graxaim do campo uma 5$000 varo Soares e �velfa, epu-

�6$000 Catetos médios uma 6$000 tados. e J�ãO Tolentino
_

Jor, Se-

55$000 Porco do matto uma 5$O�0 cretano, e aberta a se�sao, e .ap� I
62$000 Larg�tos grandes u�a 3$OuO p.r.ova�a a �acta� da sessao antenor,

,

48$000 Veados mateiros Ido 1 0$000 J�.XP['�DIENl E:---l\1emorandurn
,

dos srs. ."Benevides & Cia», da

CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- praça de Curityba, pedindo in-
MEIRA QUALIDADE formações a esta-Repartição: Ar-

12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia quive-se. Circular da Associação
10$500 38$000 Commercial e Industrial de Join-
11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 ville, communicando a eleição da
22$000 Pernas de serra lei dz. 28�000 nova Directoria; Agradeça-se e

Fôrro de pinho 16$000 Aquive-se. Dito do Syndicato
Taboas de qualidade 2x23 dz. dos Bancarios de Santa Cathari-

1 8$000 na, communicando a sua funda
I x5 a dz. 6$000 ção, bem como a posse de seus

administradores; Idem, Idem. Ol-
Mll'm:llad1l do Rio hcio do sr. Official do Regs. De

FEIJAO Titulos Documentos da Co-

(Por sccco de 60 kilos) marca de Cruz-iro enviando do-
Preto novo 1 8$000 cumentos referentes a Cooperativa

DiVEnSOS Branco especial 23$000 «Barriga Verde». da Colonia

44$000 Vermelho 23$000 Petr,y naquella cidsc'e, digo Co-

45$000 Mulatinho 23$000 marca; Arquive-se, REQUE-
55$000 MERCADO ESTAVEL RH\lIENTO: - Do sr. Ernesto

18$000 Perruchi, socio da firma «Perru-
58$000 FARINHA DE MANDIOCA chi & Pfeiffer�>, da Cidad� de

35$000 ((1\ r. d 50 Lilos) Blumenau, pedindo para registrarr-or sacco e 1'( •

di
,

IVélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 eRarq�lvar
o seu) lstr�cto sODCl�;Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 \eglstreG-s�lhe }Arqu:e-hse. dItoCêco sacco 50$000 MERCADO S3LATAE do sr. �I erme uc

'.
esta

Farello sacco 6$500 praça, pedindo para registrar a

Falellinho sacco 8$500 ARROZ sua firma; Inscreva-se. Requ�-
fOÃl!1ha de milho rvlarialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) reu á devolução dos papeis. Dito

24$000 I E
.

I 45$000
dos srs. «Irm�os de Simoni:>, des-

VÜ1S de cêra kilo 7$500 Agu ha speCla
40$000

ta pr�ça pedindo para regl.lltrhr a

(�rampos p. cêra kilo. i $400 Agulha Bom
c

42$000
ma hrm�; Inscreva-se. D:to djaq. , 2$1:00 ]aponez Especial E I H fft, mente Maua cacco 1:J J

Japonez Bom 38$000 s�. miJo. o'.l'1un?, SaCIO (.:!

I· lL'J\ �,oros Pinheiro !a�� 21 O�OOO Bica Corrida 28$000! �irma «G�lldo & Cla», de lta-

,\riu"e farpado n. 12 rolo 284>500 ! jahy, pedindo para anotar, fazen-

Ari\rre farpado n. 13 rôlo 39$000 MERCADO FROUXO
t do parte do contracto social da

BANHA l firma, a" carta ann�xa, �onfirmando
tum aceordo verbal, feito entre os

(Por caixas d� 60 kilos) í socios; Anote-se. Dj�o do sr.

Em latas de 20 �Jlos 155$000 Eudydes Mesquita, pedindo para
Em latas de 5 ktlos 158$000 fins de direito certificar-se a Coo
Em latas de 2 kilos 160$000

perativa BeneÍict.nte do Syndicato
MERCADO CALMO Ftrroviario Catharinense, com séde

em Mafra, está registrado nesta

Junta; Certifique-se. Dito do sr.

Domingos Cardoso Filho, pedin
do para canceliar o registro de
firma; Cancelle-se. Dito dos srs.

"Tertschts & Gal!, desta praça,
pedindo cancellar a sua firma, dar
baixa no registro do contracto, e

registrar o novo contracto social e
declaração de firma; Dê-se bai
xa no contracto primitivo e

6$000 registre-se o nOVl) contracto.
1 $500 Dite, do sr. Oscar Cardoso, pe-
1 $700 Jindo para anotar no SéU regis-1 $600 Ira de firma a installação de uma

CAMBIO filial denominada «Á Capital». I
90 d{v á vista finote-se. Dito dos srs.«Vaz,

91 $000 91 $000 Costa & Cia», desta praça pe-
1 $220 dindo para anotar uma modifica-

7$465 ção que foi deliberada pelos so-

1 $530 cios da referida firma; Idem.
$880 Nada mais havendo a tratar, o

18$572 sr. presidente encerrou a sessão.

2$535 Secretaria da Junta Commercial

5$995 do Estado, em 8 de junho de

3$140 1935.
4$828 João Tolentino Junior
7$280 Secretario
12$570

HORIZONTAES

Extra l-Porto (inv.)
5 -inculcador, procura

rador (pI.)
7 -escriptor francez
9-cidade da India

II-pequeno rio do con-

selho d� Feira
1 2-celebre condensa de

Castello (inv.)
1 4-pequeno planeta des

coberto em 1 85 1
1 ô-critico invejoso de

Homero
I 8-um dos maiores esta

distas que teve o

Brasil
I 9 criterioso actor bra-

sileiro (inv.)
20-exactamente, á justa
21-adverbio (inv.)
2 2�promessa fôrmal
24-suffixo designando

quantidade
2S-grande nação de in

dias na Guyanna
Brasileira

27 -cidade fortificada na

Asia Menor
28'certo peixe

Diamante
( 'hri�tal
Moido
'1 'erceira

SAL

Sacco de oU kilos
S2.CCO de 45 kílos
Moido de 45 kilos

I:.nCipados 2 kilos

SAL DE MO�.sORO'
Sacro de 60 kilos 13$000
Sacco de 45 kilos 1 I $000 Sarrafos l
Moido de 45 kilos ! 2$000

SABAO JO!NVILLE
Caixas pequenas 4$1 00
Caixas grandes 5$100

Arroz sacco

I erozene caixa
Gazolina caixa
\/éias de cebo caixa
Soda Pyramide caixa
Cebolas caixa

Ao Alac, em retribuição

Joe! Souza ..-Recebemos o seu

ensigma de palavra cruzadas,
dedicado ao Alac, em retribui
ções, o qual publicaremos hoje,
pedindo ao presado confrade
que continue a nas enviar os

seus bem feitos trabalhos.
Recebemos do nosso collabo

rador [oel Souza, a solução do
ensigma de Alac. publicado em

o numero de quinta-feira ultimo. -----------

II 111 211 311 411
r5l1 iI � II � II

II 9� [[I 81IlI[! ,,�� 1211 � 1311

"'__�?"':"'r3��=11=ii=ij"",;,.�1=#5, lellI6� II I] rl1!�181/ II II II li fi li � ii fi II
19Ü 11 � fi 1101101120[1 ri 11'" JI

��21�11=1!�/IG��[12�2��23�i).�:·�I�J24�/1�[�/���,

II 1101/2511 � 1126�GII II
1/2711 � II IJ II II

�281! ii II II

..Joel Souza

u

Correspondencia:--

VERTICAES

Prefiram sempre o inegua
-

lavel SAElAO
aN010 de Curityba.

l-certa ave palmipede
2-celebre pintor belga
3-cidade do Cearà
4-planta sempre verde

da America
6-inspiração (pI.)
8-esmaltado
9-corrego, opprimo

I O-villa do districto de
Coimbra

12�Rio da America Cen-
tral (inv.)

13-serra da Bahia (inv.)
14-herva medicinal
I 5�poeta e romancista

americano (inv.)
16-ilha grega das Cy

eladas
1 7 suffixo que

.

design 1
acção

22�cidade da Italia
23.lago da America do

Norte
25-patriarcha (inv.)
Zô-celebre e habil ge

neral americano (inv.)

Roupas para homens (

criança só na CASA A
CAPITAL

Combinações )inteiramente
novas e muito
interessantes

)
de titulas de I

capitalização,
quer saldados
quer de pa�

gamento frac-

ViI H-lO DO R.IO GRANDE
145$000
75$000

, 20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

Em ql'nitcs
E1!1 dccimos
Café em grão arroba
V ao lHas 5 fios dz.
VaSO<L: 3 3 fios dz.

Xarque C::lfXÕeS arroQa
Xal T;e sortidos arroba

.tlllinllç�1 tlU Ilnllia
_ t�;IINf�lliz:IÇii•• S. A•

.t..

,t;'
.� Companhia Brasileil'O para incentivaI o des

envolvimento do Economia
e.OOO:ooo$ooo - CapltaJ rf)aJl�o: 600;OO�OOO

8e<1e Soclal: aahla ','
clOnano.

Çapltal aubscrlpto,

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 IDE
MAIO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

3.685 -- 17 938 -- 1.099 -- 5 608 .. 5.248
Sr. Modesto Henriques, Petropolis, Esta.do do Rio-contemplado com

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

CAPITAL DUPLO, Rs.
Sr. Jayme Ribeiro Leonino, Aracajú, Sergipe, contemplado com Rs.
Sr. Oswaldo Sodré da Costa, Santos, São Paulo-cQntemplado 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, CapitaI- --contemplado com

um titulo liberado de Rs.
Srr Jayme Veiner, Nictheroy, Estado do Rio-contemplado com um

titulo liberado de Rs ..

Sr. Joaquim Pereira Junior, Pouso Alegre, Minas Geraes-coníem-
pIado com um titulo liberado de Rs,.

HOTA: -- o 5r. Alfreôo foveret teve um titulo amortizaôo em Abril proxrma passQ ôo. foi nova.
mentlZ rontemplaôo e5te mez rem o numero 1.099.

I nformações com os Correspondentes Regiona ',es

Campos Lobo & Cia.
Florianopol is - Laguna - Itajahy - Blumenau. - Bru� ;que

pARA chamar uma Li
mousine é sódiscar o

n.••222. O unico
telephone das Limousines. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

XARQUE
(por kilo)

r,·;cr�s.�l� :rr� F!{lriam.!�H)l!s Mantas Gordas

F 1 "',$000 Patos e Manta'eijão preto sacco

Feijão branco sacco I 5$000 Sortida regular
Feijão v�rmelho sacco 15$000 I

MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500
Batata sacco 10$000' DIVEROSS

j\mendoím sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 O�ra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Fari�ha de milho sa.cco 1 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
hanha 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
Nlél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

1$900
1$600
1$500

COUROS

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

2$500
1$800

Refugos pes&dos kilo
Limpos pesados kilo

P
II Vende�se um

Iano Zeitter Win�
kelman novo.

Tratar nesta redacção.
Por preço de occasião.

MOVIMENTO DE CEREAES !NO RIO DE JANEIRO
5TOl'K em 14·6 Entraào5e 5ahiôo5

6 a 14-5

12.759
20.199
11.356
6.218

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0GO
(Faltam as sahidas dos

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijã.O (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saecos)
Xarque (fardos

depositos particulares.

., • .-
--

..., j,

. Sorteios men

saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao l'
numero 50r-

: teado. do
,DUPLO
.

do ca;>ital
nominal.

12:000$ODO

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Alliança da Bahia r.__-......-. =-

�-

'-,. ';�nfeit:ar&a Cltliquinho
5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 /.
Incontestavelmente A Primeira no Brasii I Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;

cpltn I fl20lie:oGO 9.000:000$000 I� conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais de 36.000:000$000

1

� fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933

17.762:703$3611 '

sarnentos, baptisados e bailes.1mmoveis 13.472:299$349
Respon'labilidades assumidas em 1933 2.369.938:432$8151
(Estas responsabilidades refel'!Zm-se sórncnte aos ramos oe RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

f060 e TRAH5PORTE5, que são 05 DOIS UHlr05 12m que

I 1".' i.j E-.- U"'''''' D O f� O F E R R A R I�f-0mpanhia opárc) a 11 .• _. k"l •

Agentes, 5ub-Agentes e Reguladores de Avarias 12m to.êlo� 05 I! RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estados do Brasil, no ,Urugua" (Buccureul) 12 -rina

prInCIPC12SII _'..l,,,,,,,,,,,�Rt.jA TRAJANO") Telel)hone 1_.1�94praças extrunqetr-os li.
v

Agentes 12m Flor+onopotls rAm(?O�-') LOBO & rlA.
Rua r. mefra ri' 35 (sobraélo) Caixa posial 19

Telegr. fiLLIAtiÇA Teleph, 1.083 � """"'��_�������"'�����������
Escriptorios em Laguna e ltajahY Sub-Agentes em .ll-'-�- r:rn lliI I II

* B=:u eL::::_� r I�Omell0 Ia

••• funàaàa 12m 1870 •••

..

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis --Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socieàade se encarrega da conetrucção de Préàios

003 lótes cüqulr.õoe, me õtcnt e o pagamento oe uma entruõc á
ur.stc e o restc'te em pagamentos mznanze.

Informações completas, á Rua Conselheiro N/afro, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Sociedade lmmobiliaria 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 lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhor presente deNatal que V. S. Mdc brindar seus filhos.
Linda Vista Panoramica.

Esplendida praia de banhos.
pptima nascente de agua potouel,

Terrenas completamente plenos.

fi VILLA BALtiEARIA DI5TA a:

1000 metros da Ponte Hercíllo Luz.
800 àa Branàe Quartel federal, 12m construcçõo,

�OO da 6rupo Eswlar José 6oiteux.
Ho séde 00 Disl"rido 10ão Peseóu,

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schler-nper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

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

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S;A.

MM w, \,.p:DfW'.... !IffE Wfflf 54 "zm

T

ARTIG
CRIA

IT

II

I'������=-=:'�����&==�-=�'=�
.. l<I...", I

Está doente ? Quer saber oque tem? �i
Mande nome, edade e prorissão, com enveíoppe �
sellado para resposta, á �1

LI_ CAIXA POSTAL, 509 RIO DE.I ANElRO �1
I�

---1\'
U"l!r�

..",� '·:�"'Eà'�I.'W'n.�.J

V .. � ,as casas na rua Conselheiro
.""l'" i�' �liI �.� .�, � '-"�!;1�,;ri��'��a>l�.t>.'�l\�afra n. 120, rao, e 71a c��Il6��' ��' '

.
_.

rua Felippc Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rue Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietário Paulo Sch'ern
per.

..

---==-==�=============

PASmm.�L SIMONE S. A..
n

LIVRARIA MODERNA

fUI1ClOCln em 1886

SE QUERES Al'T'AR DE
AUTO commodamente e coru

segurança chama o

For�ld 18 $D!201il)

Caixa postaI129 TI2I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Phone, 1.212
C NADÂ MAIS!

E' O melhor rnedlcamento das enfermidades do esto
mago, intestinos," rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen.
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e fígado, 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 láctico e ba- I

xílas búlgaros que a faz agradável ao paladar mais exi- li
gente. u====

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de FlorianopoJis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: ORANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Olaria, Café Cornrnercio, Café-Na-

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
.=

s.

Pelletel"a
Argeniimr'a

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat
to, Graxairn, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma- se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

I
1\1!:l �.. I'� �?'f,.j � e� "?,t, �

�iPJ Wt1� � \ê� � €,.:;:� I

RUA 28 DE 'sETEl'vl- IIERO N. J6
___

I

V. Excia. gosta de bGrdcd
Não se preoccupe com os ris

COS. Almofadar, toalha::, parmc 5

de parede e todo e qualquer tr»
balho (h;s� ramo, estão à venda
na CAf:iA "A IN�Trd_.LA.·
DORA" á Rua Trajano n. l l ,

onde V. Excia. pod:rá e.ncom-
l' •

menear nsccs especraes poia
quaesluer Iazcndas ou trabalhos,

-

_ r-I
OS Cjuae� serao IOrneCIQOS a Sl 1

inteiro conten.o,

Rua Trajar.o n, 1:.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOUS

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

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-
cipal do districto «João Pessoa- ,·�:.com .fundu;)
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

o E
Rua Conselheira Mafra (esquina Trajano)

�r ..

�
.
..:.'

,

I
1

\

d .'.

I, t.

"i, \':' .

� ';-.

..�, ."
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Séo!;) Porto Alegre I

I
Escriptorio R. Felippe I'Schmidt n: 9 Phone 1483 I

- I

D F I· Ad .1
r. U VIO UCCI !

Advogado 1
Rua João Pinto, rI' 18! I

(sobrado) ������������m�_�����.�m�

i Das 10 ás 12 e das 14 á R f
i� ,_ lil!

Dr. Antonio Bot'lnl' 17 horas Sf, e ;.!�t.�,�i� ft ��� ��,'�II"�..
�

I � __ ;lIra�ayu.Y �k!� �;����H1aJa�

I
-�-====='""""""==--""'=="""'-= --

Medicina Interna- Syphllls

'Dias Urinarias i Dr. p:dro �e Moura Ferr� �

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548 �!®jjClSa�: M@fcado, 36

"""""";;;;;;;;;;o;;;o--=-'"""""""""""'�_---====-
FLORIANOPOLlS Est. de Sla. Catharina �r"f\:"'..h'"�]�)��.P"':;t��:�::;?':'��""'����;'"

=======_===--==_,

,

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES ���:������;;���::�r::
, Accacio Mo.1�--=-----.",-. � São necessários 3 qua'idades �l

d ����@����) �������� �� c.'ELECTIVIDADE-SO�il E MATERIA PRIMA �'.
� �ft' !<h:'iijí'n�!)lr�5'iij::;Yt!il,� �<!J)!l�)'í'�1!<I)���.S' ll'�'

H cf �

I re i ra tem seu cscrip-I I: " I g� Essas somente são encontradas ��
Clínica Geral __ Vias nrlnarias j ","

d'" ��l nos novos typos de radio �"

tório de advocacia á rua I fé @ �'1 ""'" .,_. ,. • ""'" � ��.\,IHemorrhoidas: - Tratamento � m O � r �.,.,.,JL...;�� liVl

R:���- r;:::E�h:e�?;� I �.iS;:�de ;:on�,ur�2;;,eto I
" a�Ó

mente

� COS;�A� c��;oo��/���;, :��C�'RA 54 �
! r I r» ���[��fE���A�:���l�-;�'�-:il�"1�lv�:.!���i,f'�I���(!l

Consult.:--R. João Pinto, 13 : Caixa Postal, 110. I ,i . il;.l L #::"'�C.-'_, �,���- -,�..;_. c.;�; �c:.Y1r_...y..':l.·c;,--�I�.'_".::,b:"����""

Teleph. 1595 I r.,!.�
<r. � r� ln4

i�\ '(,Q�A���tj �,ti;��� @

C-onsultas:
- - g BOOnekam p ! o . a I �Cl �.l � � ��Hl � �� � �

� �?

das 15 ás 1H0tIt9 Não ponha fóra a sua lamina � O apperitivo de maior fama �� Tirage�"'V"'\ 8.000 Exerr'1plsH'''eS
usada.�' .

� Revista-jornal de actualidade, com circulação 11(,'

. ., . mt���:�'"��.� �>.'!1@����� E' t d de Esni 'it S t [1', 'F': S IJ ,·1 M)..
. Adquira Ja o afamado alia- ������2!.;r f@.��"���\(!W .5 a os e sprrno an o, v 1,1aS, \.10, . auto, alto

dor "SIRANA" para laminas ty- Gro�so, Paraná, Sa�ta Catharina e .R�o G
..
do Sul.

Nas grandes Íuctas que desde- po Gillette.
Circulara no proxI1110 mez a 2a. E!'.hç�o dedicada ao Esta-

ram no campo da actividade so- Para excellente e baratissirno. Va!"o o b
l1li ,."'8 do de Santa Catharina,

ial ou commercial,oespiritomo- INSTALLADORA DE
c' ISS 'I'i�nnes ��t����·��������������

erno e bem equilibr?d� utilis� o FLORIANOPOLIS ��
•

��
elephone como a mais mprescm- Rua. Trajano n' 11 distribue �� Att ri �.. '" 'l:Y'J �J

ivel das necessidades I �� en ,ae uen1 i �
SA � �� �(�

• �
.

ou

A ;g��:;:;erna �
RUA DEODORO 33 �� de Publicaçoes, cem séde �
FLOR�ANOPOLISL � em São Paulo� é autorizada e fis- ��I

r;'�í
calizada pelo Governo Federal e r..�!.E'J.J possue a carta patente n, 112 �'Il

� �
�:tJ FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes'[por ���"��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j
r]�1 � '1

�] EXTRACÇÃO com globos de cystal. l�B!
� �
�] A MAXIMA l�sura e honestidélde, pois, os sor- ci��
�� teias são presenciados pelo povo W�
flf����fe2..[���t(;j[�Ft�l������[ J

A Gazeta Indíca:
AdvogadosMédicos

Advogado

_e<ZL.........�.."".."""""'''''''''"'''..,..,_�""._=-�-�
""""""==�====--=..-,,-..,,.,

�
\

Dr. Cesar Avila I!�
(

Ex-assistente do f
Dr. Cesar Sartori

Dr. Her.rlque Rupp J!Jf.

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.6181
Residencla:-R. Esteves fu- !
. nior, 179-Phone. 1.285

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Miguel
Boabaid

H. Jordan & eia.
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

«INCUS»
- Te I. 514 e 507

FILIAES:
Mafra - Canoinhas

•
(SANTA CATHARINA)

rtlO Negro -_ S. Matheus
(PARANÁ)

Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS�
t,

Na Agência ás 1 9�horas
No Correio ás 20�horas
Registrados ás' �l 9,30;horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE,"'"CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

'.

Agência no

E· di"fi'cio L,r;� F�(:)rta Hotel

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre ;;,05 Sabb3dos ás 4 e meia heras
Parte de Fiorianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGElROS, CARGf>,S, ENCONiENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A, NEVES, J 59--227
em FlnrÍanopoiis: Portaria do Hotel La Porta
'ou Pcnúio Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La P,)rta

Mais inlormaçõe s: Pensão Machado, Rua João r into n. 29

EMPREZ.\ DE TI( ..\NSPORTES EIVi. J\UTONll ;'IJLIS, \'.'\::�l
BUS E Ci\1VllNdOES

Devidamente Pegistrada
I

I
--------

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Director Proprietario Sl"NTiAGO BORBA

o. L..

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

Linha Porto Alegre � Floriancpolls e

vice-versa
Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUS3ANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOUS

,

I,

),Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

d' '-"1 r
� l, .... , l.ln" a ,:I! �a \ JO� 1

; ,. I", <. Lobc ç fv r a Goa-
\ li" e a memo'! rhe�

\ l'<idc.;
, ') l,' J 'G'0 (' ln.- ,ermg, o�e ow

,� " jl,ino. Antenor Cida�
( •

i" ,h", V .. relia, Am'ando Le-
,

l [I ••M.O Luil Oswaldo

l. ;/

T I

"

[, h

[limoso Cf?ui.:

:l nt�é' '
. r.�sta nr '!ctl, vin

,1 , J' IffV! .<:', ,) vibror,t<:, j{llD.l-
1 ·t 1 �/� ({ '\0 Ru'z, de' gadQ fS

I . ( " .lacjuelb lT.unicipio com ju-
1i,':I(�ão'(;m Jarag'lá. O sr. Mi
l 1C. S) l1.u1z vem 1- t'�t, r se:viço"
a (1 atl ré' d,; Polil 6..

a

Comprae para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO.

* NTO FA' 50 C"UP* *-( i . Jl�

(LARINGITE STRIDULO-
SA)-E' um occessc de dys
pnéa (.falta de ar) acompanhado
de tosse rouca, que se manifesta
b uscamenie durante a noite, em

creancas Íeúe-nenie resfriadas. Ge
ralm;nte se repete na mesria cre ..

ança. Convém que as mães antes

da chegada do medico, aPf;;[i
quem, sem tierda de tempo, com

pressas quentes em forno do pes-

.;I:=\thleticos e

frente

Dep. Carlos Gomes

Sra. Jairo Cal/ado

Prorrogacão para 30 de junho de
1935po encerramento do

Concurso Paraná Santa
Catharina

DO

_/;
./

(o seu cinema) mais
c€aJiteü por interrnedio

FOX�A�RPLAINw;gNE S

um

de

FESTIVAL DO AVAHY
Realizar-se-á na noite de hoje,

::onfórrne programma já púb!ícado
o [estival do Avahy F. c., que
econhecendo o prestigio da re

presentação sportiva da cidade,
pro :urOIl homenagear os brav03

campeões de 1 2 de ma:o findo.
A,sim todos os se� 5 clubs irmãos
lhe levarão, não ha duvida, o

abraço fraternal de verdad ,iros

companheiros de ludas.

AINDA O ATHLETICO DE
S. Fr�ANCI3CO

Possuimos um commentario as

signado por V. públicado na Van·
guarda de S. Francisco, que ih
felizlTI<:'nte veio empanar a optimõ
impressão deixada por aquel:es
briosos defensores da sua zona.

Entretanto estamos bem crentes

de que o sr. V. escreveu

di,ui de Fkrianopdia; nu� d�s'

peito sem fim, por nio poder fa
zer o que ternos feito, pois den
tro daqueIle torrão vizinho não

conhecemos uma capacidade pdra
desconhecer os nossos paSS\.IS para
o bom nome de Florianopolis, ll3

sua vida sportiva. Se desmascare
sr. V. porque não nos faltará ar

gumentos para lhe fazermos meter

a bocca na rnuchila.
O se. V. é o mesmo inimigo

gratuito do nosso redactor, des

peitado unicamente por ser fraco e

pobre de conhecimentos sportivos.
Na proxima semanas abordare
mos no assumpto.

seu

111

ai '"'J'res
".1\ N�iicia" .

Diminue a opposí- Pernambuco na ex

Installa uma succurssal ção ao governo de posição farroupilha
Sergipe

O brilhante jornal A Noticia,
de} inville , que obe Íece á direc- ARACAJU' 19, (G) - A

�.\, �
1 ção do jornalista conterraneo sr. quasi totalidade dos deputa-

._P_(_�_,_�_:= �
__"'_1[b...c_:'JI' p_,_·__ (_J_o_,_'_,_O Aurino Soares, acaba de insta]- dos que eram solidarios com

I r uma succurssal nesta capital, O ex-interventor Maynard
sendo encarregado para dirigi·la Gomes, está apoiando o go-
o nosso presado collega sr. Dinar- ;:"���r�n,!"o,!,,,��_�_�..��m��_��
te Br asil. rio ganhando na transação. . .

700.000 dollares. Foi aberto Roupas para homens f

criança só na CASA A
inquerito para apurar tal respon- CAPITAL
sabilidade,

. "

t d'ú -1 a creu,I.,. r ',,'lífl"r oapor a Cglla quen e, aquecen 0-

,.t,ne uJ..!!I" rJ''d..,lla nas proximidades da cama.

,
,.; c

<i.r /t 'uO nordo de potassio, que a mãe prudente
s ! 111\..-�lt( t' e que sempie terá a mão, comuletatá a inler-

Chegou ontem a esta capital
, rlz rr o <;1'''1 é'r niv .L-

<1a Caf;ital da Republica, pelo
, I

_ " v � e <> 1 avião da P1::'lir, o distincto con-
(, r,c., c'. (. •

d
e ,< ,�,... c .r pe- I 'erraneo sr. dr. Carlos Gomes e

I 1· .l.. U lt I

'OI" , d' AlI '

I • o I
..
; n�, so I rv-rra, c. -ptta o a ssernntea

""1 tEtdC: 'Co Cor <edera por e.s e s a o.
�. • 1_ 4 1 " • I

I
�N-(-r:> DQ• �i. LC('"".� �

t
'\ ••) _ ·.7 r

-. C.r te f()'�
• 1 I

t \" 1,I\l'lLS re.n"l1S-JJ.
-' :'lIJT .; -.

•
'r .,0_ I Permaaece ainda enferma a exma

t.._ �J \J{� .. ,-rt!·hfl.... r • ,.
I
sra. d. Am.cy Costa Vaz Cal-.

! lado, f'sposa do jornali,ta contel-

. I raneo. sr. ,Jairo Ca.llado, director
F. C. D.I

Em virtude do desejo dos di·
, ,

J
o St " '-. ' r

• ..1- propnet3rlO deste Jornal.
L'.... I

redores do fivahy F. C. em
-c..;) \. s. auro u<. .L za-

I d homenagear os campeões flOliano-
.1'; o r. ,o ,3-'

. ., •

I politanos da tarde 12 de Maio
I �� "" Vende-se uma findo, o director te..:hnico da F.

-. I
' au Io vi�ta, marca C. D. solicita o comparecimen�

..... tC) 0" nos ,o CaCIque, 6 val- to do onze alludldo, bem como

I '.1. '] o <) ,,:. '�wal-I vulas em perfeito e5tado por. . .. seus reservas, hoje ás 20 [horas,
1"

.
.

.

� _ .'eel t na 1 :OOO$-Largo Gal. OSOrIO, 38 no theatro da capital se fazen�
> I_ _ �I "I I.. J d f' no,; lO

i ncom parável
�jHi1lesidente Geiulio Vargas

� a�el�jj"
Desp'ortiva VETERANOS PAULISTAS

x URUGUAYOS
Redactor CYPRIA���� Realizarão no proximo dia 7

- :le Julho um grande jogo na ca

;.íital paulista os veteranos de
fensores do Brasil, enfrentando 05

urugu. JJS. Por isso a APEA e

a Liga Paulista de Foot-bal! não

-ealiza. ão partidas quaesquer de
foot-ball,nessa tarde,para augrnen
tar o interesse pela partida inter
nacional.

F-igueirens.�-""'s
á frente
p-----.1-----

.

Desfrontar-se-ão domingo pro-, do, acompanhar de schooteii as e

ximo no campo Adolpho Konder calções brancos. Tambern o Ava
os clubs fitMelico e Figueirense hy F. C. deverá fornecer do.s
em disputa do campeonato da bandeirinhas, devidamente um

Cidade. Nenhuma das equipes formizados a mesma hara.
disputantes e desconhecido dos
nossos desportistas, rJe outro o

O SR. BALDO FERNAN-

.Jllhleiíco com uma defesa solida DES

a onde Gato se apresenta com
Solicita a directoria do .Jlvahy

destaque. F. C. o s eu pontual compareci-
A artilharia do Athleiico si mento no theatro da capital ás

estiver n'um dos seus dias muito 20 horas, afim de se fazer re

trabalho dará ao trio alve negro. presentar na espinhosa incurnben

Assim teremos mais um prelio cia que teve no dia 1 2 de Maio

renhidissirno domingo vindouro, findo-juiz da partida estre filMe-
fico e Combinado.

quer para os pflmeIrOS, quer
para 05 segundos quadros. Fõ
ram designado os juizes: sr. Aldl)
Fernandes para os primeiros e

Eduardo Eustachio para os se

gundos quadro. Os bandeirinhas
serão fornecidos pelo Tamanda7'é
r;_ C..

MAX BAER N'UM
INQUERITO

OS jornaes de Nova York; no
ticiam que Max Baer na sua

ultima lucta apostou .1 00.000

________________________

'

. ,doIlar<:'s, por fóra, contra SI pre-
,

�--_-------------------------------��========Da==9=h=.

o E

RECIFE,20 (G)-O gover
no designou uma commissão cons

tituida do secretario da Agricul
tura e ouh os membros para or

ganizar a representação do Estado
na Exposição do Centenario Far
roupilha.

o rumoroso

caso

da tombola da Cruz
Vermelha

BASKET-BALL

�.

SÃO PAULO,20 (O)-As
declarações prestadas pela
senhora F. Souza de Queiroz

.
'

antiga presidente da Cruz
Vermelha causaram a mais
viva sensação nesta capital
porque vieram comprometer,
talvez de maneira irrernedia
vel a situação do chefe do
integralísrno sr. Plinio Salga
do.
Disse aqnella sra. que não

") primeiro tempo estava empate conhecia mas apenas se lern-
ie J 1 x I I. brava de ter visto o sr. Pli-
PETROi._JILHO PRESO... nio Salgado na residencia de

um seu sobrinho e que certa
vez foi pelo mesmo procura
da na séde da Cruz Verme
lha e que o sr. Plínio Salgado
estava acompanhado pelo sr.

Iracy Iragaya e que ambos
expuzerarn o negocio da tom
bola tendo ella recu,sado.
Mais tarde porém, foi pm·

curada pelo sr. Moraes de
Andrade que defendeu os in-

As negociações para a paz fS- teresses daquelles dois cita-
'

tão Íncognitas, cJnforme tratado dos senhores, não tendo nem

a,signado pelos membros apasi- O sr. Plínio Salgado nem o sr.

!Suadores. Assim existe um docu- Iracy Iragaya recolhido qual
mento assignado para que sómente quer importancia a Cruz Ver

�éja annunciada a Doticia final. melha e foi sem c0nscntimen
Será que os cariocas mportarão to desta, aliás, que ambos

Z!sse silencio ? transferiram a concessão da
tombola para o sr. Francisco

GUIMARÃES NO VASCO Gaudencio Costa e accres-
Guimarães o grande centro centou a senhora So�za Quei

medio do Corinth .IS p3rtiu o 1tem roz que o sr. Gaudencio Cos�
para São !aulo afim de jogar no ta foi mais sério que aquel
logar de r austo, no C. R. Vasco' les dois senhores, pois che�
da Gama, c\ub por quem já trei- gou a recoiher cêrca de dezoi
nou. Está o Va,co com o melhor to contos aos cofres da Cruz
centro medio ora n0 Brasil. Vermelha.

No jogo realizado na capita]
.io paiz entre Argentinos e Bia2Í
Íeiros foram vencedores os pri
-nei \ 05 pelo score de 1 5 x 1 3;

A directoria do San Lourenço
suspendeu Petr()nilho, impetuoso
atacante paulista, presentemente na

Argentina com seu irmão V';alde
-nar. Os socios do club encami
ihararn um appel]o a referida
directoria para que dê perdão ao

·:rack,

ESTÃO INGOGNITAS

Dancing Lady
.J

(A!TIor de D�nçarina)
Joan Cravv'ford

ClarkGabie

Franr:-�hot Tone

II11perial
DOMiNGO

r
_I

Af' JTI�i 'ores ca.serrliras� os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca

-"
• ,�: d i l1permiaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pau'

�(W, á rua lFelippe Schmidt n. 21 rII. José Elias
.. r
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