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R,�O, 28 (G)
d claróu "aos jornalistas que

'verr)o está em condições de r pr�r lr
qualquet-�tenfttati\/a subversi\/a e)('·tr-erni�:;�u
ta, estando apparelhado p,ar-a rrlant r a

pública.

ANNO I I

--

I
O

()

Ordc.'A�.� .. "'-..#' I m I

----_._--

..T
-- ------_._----

Sem quaesquer ligações politicas.

RIO, 27 (6) --- O gol. JQão Gomes, ministro ao Bueno,
fallonoo numa r o ôu De cmtqos,

ô

ectorou que irá àispenõer o melhc r
üce seus e5forços cfrrn De trcz er o f::x;Zi'cito paro a ccaer-no. pois
c)"5<'ja que o f"'12SmO inicie urnct ui Da nova, ue economia, àisciplina
I?, sobr-etuõo, De silencio e f runqulüõuõe.

__ .._------

governador::r�para-I�.2�t.J .J � ..

naense

_OJ:!:�.G�_NJ_Z� rtJl-Sie: PA'"
k·���Hr.�1 m" U'"M"""'P'f3'*'m8a

RA EXIGIR
�-

Ern 5. Paulo e Rio estão eznôo orqontzuõos numerosos

nuclcoa oe funccionarios públicos para Clefeza 012 seus interesse5, 12,

principalmente, per-c exiqir o reajustamento 08S ucnclmcntcs aos

ciuls. sabemos mais que 1255125 nuclcoa têm rccebtõo ôlur-lcrncntz

grande numero àe oôhasõea.
---------------

Recebemos o seguinte telegram
ma:

CURITYBA, 27 - O sr.

ministro do Trabalho, . Industria
e Commercio proroga até 16

RIO, 27 (G) - O comman- de
. julho proximo o prazo pard

d"nte Hcrcolino Cascado, chefe rf:colhimento das (J1!ntas devidas
d,l AlIiança Nacional Libertado- ao .Instituto

.

dos COIr".lerciarios,
Jd, foi nomeado capitão dos por� . referentes !'lOS meLl:� 'Icnc.idos.
tos de Piauhy.

.

,Aus. sauds. (a) Paulo Ro-
. Ontem aqüelle official requereu cha Chlleiri, director regional do
/ls mezt.S de licença.' InsÜuto dos Commerciarios,

RIO, 27 (0)- Está sendo
muito comentada. a irnpo
tenda elo governo constituído
do Maranhão que vem per
mittindo que seus adversari-
as sejam atacados na rua

pela policia, não tendo força
suíficiente para manter a or-

,1 dern neccessaria. 60s jorrraes
mostram a carencia de auto
ridade do governo'recem-elei-
to accrescentando a· neces-

,§idade de se. chamar forças "

)Flederaes.
)

Cap�talista
envolvido ..

numa occor'·

rencia obs ..

CCJr·a

RIO, 27 (G)-A policia
vem procurando esclarecer o
caso em que estão envolvidos
os srs. Roberto Seabra Filho I

e o conhecido capitalistaGer
vasia Seabra, que foi medi
cado na Assistencia com um

tiro numa perna.
Pouco depois chegou á

quella repartição uma moça
loira com o rosto cheio de
equimoses, produzidas por
coronha de revólver.

.

Roupas para homens (

criança só na CASA A
CAPITAL

o chefe da
l[ A. N. L.

ESCARNEO!

O dr. Alvaro M)nteiro
de Barros Calão, deputado
opposicionista a quem coube
a insigne honra de encabe-

"

çar a chapa da colligação,
appareceu aqui por Floria

nopolis ante-ontem, de avião,
assumira o carg» que lhe
confiou a soberania popular,
e zarpou no dia irnmediato,

,
.tarnbem de avião, I?ara a

Capital da Republica.
Sómente o facto

-

do ex

. quasi-luturo governador ca

tharinense assumir o mandato
quando estava a expirar o

.

prazo legal, dá margem aos

commentarios mais" extrava
gantes. Ma� s. s. fez muito

peior. Empossou-se, e voltou

logo ao seu palacete
.

em

Copacabana, onde ficará

provàvelmente, a "estudar
os problemas catharinenses".

Si a sorte o tivesse ati-
rado ás cu!miuancias do go
verno, entretanto, o dr. Ca
tão haveria de querer tal
vez, eminâr-nos a difficil arte
de admnistrar as coisas pú
blicas. . . à distancia.

Um escarneo...

• Porque Santa Catharina,
afinal, não é campo experi
mentai para treino de bri
lhantes capacidades admi
nistrativas encuLadas.

altas
des

A
. n .. 1 .•

d 1 - 1 Intomo Lútt:m e scnnc Ta, v.ajan o amanna, CkspC'(Cm-.-e
d J ' r- "

, • 1
e to as as pessoas gtle os OisllilgUlr;1:;1 com sua armznoe c cava-

I,
..

:
,. r'· P 1\ I .)nemsmo, o'Icrecem seus nacos pr .."slmw�' em (U;"L1 eJrc, once

_
. l'

vao resunr.

Profundamente sensibilisados com tantas VOYUS de conside

ração dispensadas, pedem ebseulp::is por não se d2'p.'dircm pessoal
mente pois a escassez de tempo a isso impedem.

Testemunham; por este meio, a sua graliddo irnperecive] ao

bondoso e querido povo dé.�ta terra, e, rnu. o ;.' ;,l:Lb.,ne;�t� a tdct s
as pessôas amigas. .'

Flürian�polís, 28 de Jm:1ho de' 1936.

Ender('ço provisorio: FaculJ'IJ� d,e ,VIdi,:.ina

Visita as

Quotas do
Instituto dos
Commercia ..

.

rios

-a-

O sr. Manoel Ribas, gover-,
chefe do Executivo parana

nadar paranaensc, visitou ôn- ense se fez acompanhar elo
tem, em Palácio o sr. dr. seu secretario sr. dr. Eucly
Nerêu Ramos, Governador des Chicharro.
do Estado, demorando-se rí?l�.eaORTn�.ali em cordialissirna e agra- U §L.�r u�
davel palestra,

Em seguida visitou a As
sembléa Constituinte; onde URUGUAYOS X BRASILEI-
foi recebido pelo presidente ROS
Altarniro Guimarães, que o

I convidou a assistir á sessão, Os veteranos paulista, realiza- A "illustração" era outra RIO, 23 (G) -- O Th�souro

I sendo saudado pelos deputa- rão a esperada partida de loct- Hoje pela. manhã o depl�ta.o1o Jolo' Nacional suspendeu todos os pa-

r dos dr. Ivens de Araujo c dr. ball, no proximo dia 14 de Gaalberto Bíttencoizt era CD!:1:i:1.nhi2.1 gamcntos para proceder balanço
Marcos Konder.· Julho, contra um combinado uru- do seu collega Heríberto H1ilse' rolhe .. I urgente na thesomaria.

A' t d h d d guayo. Alguns elementos dos ve-
ando diversos livros de literatura, na

I
....-

ar e acompan a o o
. U?v,l.'aria..M'�(l'lerna. d.::.�<>n"l.011st.rar"am,...f;l'all- Cornprae para vos conven-

deputado [oão de Oliveira teranos tomaram parte em Jogos d .. > d _c
,

sul americanos enfrentando uru-
.L lntetr;s,,}��' lllam!�,,!al1 0, ...lldetan·

cer O formidavel e economi-e3teve na Prefeitura Muni- b as o�m{()zs no ,maiOr segr,zdo. I, (' ,\p.
-

O • ',IDIO
c pal, send,) recebido .pelo sr. guayot e argentinos. Formiga, por Os Crdes depma.dos cor:nl'�.1vam

co ;), LIA li ,1
'.

major Olivio Amorim, pre- exemplo é campeão sul america- á pouca distancia.
A �":. S �

feito da capital e ]'ornalista nos muitas vezes. TivemJs então Ol'P01'hm\Lde de ,....\.. � �. ��_. C; nJ
ouvir este dialogo: ::3a ;"") taBaptista Pereira, secretario INFINIDADE DE ]CGA-

--- Os nossos col1zgç,s estã:o se ,.-,"", .. " [ � ""," _.

daquella edilidade. DORES í1lustl.'ando. ",.=",a I�(I c� í in :3

o chefe do governo para-
--- Qual. diz ° Gonzaga dos Cds.

t I
.

A I I
--- elles estãl) aljl'eciando!Js c1khes

naense rnan eve onga e al1l- ng aterra possu.e um total
mada palestra com o sr. ma- de 750.000 jogadores de foot-

da ••• Illustracção BrasHeíra. F!oriariopolis, 26 de Junho d(·�

jor prefeito da capital sendo ball; a f\llemanha 1.200 J'ogado-
--

I' 1935. Wmo. sm. Redactor do

I d I
O sr. Trindade e os coupons J'ornal A (jazela, nesta cidade.

acompan la o, a' sa lida até res; a Italia 92.000 jogadores e

t I 1 C t h' <{ 1'" Presado Senhor. Dê ordem do sr.ao seu au amove, pe o go- o Brasil 60.000 jogadores. Como 011� ou .o]e n_as 1'o\.as ço me}'.�t
V'''''nador da cl'dado l' I, com VíSOS de verda.�;k. que amanaa. presidente, lenho a subida honra
'-I '-o IOrmanamos um scratcn entre es- J' 1 s� P < d' f 1" j

O d M I R' . o.u (te ao e'Jro, o epl;taClO rmu?'- de L Vêtr ao conhecimeato deV.S.

b g?�terna ar anoe l-I te:> .quatro paIzes, q�e possuem 1° ,de Cruz. prermso chaveiro do etc.
flue ei,) dala de i 4 d.) co:renk.as VISl.OU tambem o sr. malOr numero de Jogadores ao; no caso governamental. irá ocwpar

dr CI'lrl'haltl' Galva70 cll"fe .

) t 'b f A bl'a foi en;.!)ossada il. Dtredolia do D.
. � u , ,c; umverso. a ri una oa ssem. e •

de Policia, com quem conver- Tem-se iguaímept" como certo J\tP. de flor:anopoh a saber:

SO'I cordialmente BOX que s. s. abodata. com pi'ohmdo Prcs;dentc, "fie. Beliziario dos
I Em todas ess�s visitas o c�nhedmento de ca'(1sa. a di.std;)'iú- Santuô; vice, João Mariano do:;

JOE LOUIS x MAX BAER fa� d� �füp�ns, como pre1l11OS nas

li �;antos ]r.; l' secretario, João Sch�
_,,;�.,_

lHas o an,ezas.
Icg--J. 2' d!'to r"u"to (;: I. ;'.' j'A gurizada não faltará

.

com as I
. (., .' :.,

..

�;. .':" v.;" a, �

O vencedor d� Primo Carnera palmas. mesmo porque dcn estar thefourPiw, j-\, .iolj:.:ho I reme!; 1"

lutará no proxi�o outomno com �nciosa para arrancar o Tii'adentes I &to, VI i..ldomiro Mal1guilhot Jr.;
Max Baer, n'uma partida de IS (la fotea. propaganda, J. Llnhares, Henn-

d d d
. "" I M"'l CID" S 1

rotln 5, confórme esejo e seu boas, o mais numerOGo neste úl-I
qt:e Ul �r .e. ar os HIlZ a,-

manager. O bairro negro de Har- timos cinco annos.
danha; PllblrCldade, comte. Pedro

lem recepcionou condignamente João de Araujo e Porhro GOle-

Joe Louis, jovem pugilista, com CARNEI�A ABANDONOU O çalvcs.
a� ruas todas ornamentadas.' BOX !
A victoria de Jae é conside

rada como a maior conquista no

box depois do encontro Dempsey
x Tunny ha 8 annos passadC's.

P01·to ."
,''''·e� -·J�Ü!

Redactor CypmAf�O JOSE Politica 8!
Políticos

Rec.cb:::mos <1 seguinte circular:

Extreinisnl0

RIO, 28 (G)-O governador
gaúcho telegraphou ao presidente
da Republica apoiando as medi
das encetadas de severo combate
ao extremismo. Commissão Executiva:

Completamente desgostoso com

a sua derrota, qil�� a considera Jurandyr Ltf:hares, Irineu Pâ
nitida, porém de um mod" nunca van, Arão BonJàcio de E'ouza,
e�perado, pela confiailça que de-, l-Lmigue S.:;;xas Hib:.:iro e Car
positava em seus punhos, Carnera \l()s Gonzaga.
abandcnou o

..
box páfà sempre, Approveito o ensfjo (�m apu.

deveodo rdornar ao seu paiz ain- �;enlar a V.S. os protestos (L:
da este mez, onde se esti:).bel\�ceri), mais alia ('"lima c consideracão.
como ensinador da nobre arte de Respeitos;unente: (a) !oão Sc�M;�
Dempsey. gel, l' secretario.

LLOYD
BRASILEIRO

500.000 DOLLARER I

RIO, 28 (G)-O sr. Graça
Aranha, desmentiu que tivesse sido
convidado para director do Llovd
Brasileir-o�

-

, Foi esta a renda da luta de
Carneira x Joe Louis. O públir:.o
foi calculado de 60 a 7O mil pes'

.' ,

. ·i\�;·�J�·.?��-'
___047' ·. �lr!!!I'\I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela no•••
· historiaIrradiação

da Allema
nha

Accusação ao A. A. N. L. responde ás accu

cap. Felinto -s-a-ç-õ-e-s-d-e-q-u-e-s-e-j-a-u-m-a-o-r--
M,uller

ganização communista

Movimento
grevista

Prefiram sempre o ínegua-
-

lavei SAElAO
INDIOde Curityba.

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS
E Saltará da Cama Sentíndo-se

Bem e Cheio de Vida
Se está triste e Hill anlmo para ri",. nA:o

recorra aos aaa lMante." etc.. :Da upe
rança de um �irio 1IlilaaIo8o. :t;ada COIl;
seguirá. Taes �os ..tt,m.ula.a 08 in__
tinos sem tocar a call1Sa-O Mil FlQUQ.
Elle deve deriillar 41aria1uDte t;l'Iaal UI

litro de bUes nOl InkllUnC!!l. Se • t.IIet ÀIg
flue normalmente. OS allmell_ alie aio
digeridos. apodree_clo D" let..taa•• for
mando gaze. que f&rIo CNICer • Mil ..w
mazo, e o seu p� tcu6 4........v.:;
surgirão mane peIIe •_ dar de
cabeça Impertl o ator:lM&taH. To4e
o seu orcanislllO a.z.i_v_'_
As p!Julas ct. eAR'l'Ji:Jt do lafaUlveia

para activar o fUllcdoaa_to � lIIrado.
Contêm proprie4a4es venta. Jlota,..ii.
Experimente um vlcbo. Custa� P_
pilulas CABTEB em qualQ'ler' *1'III•• ia.

Alerta petizada!
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL·
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in-

telligente distribue cubiçosos premlos e de real va
lor e utilidade.

Além de valiosos brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
.

Dê preferencia em comprar suas caixas no

PONTO CHIC, porque cada caixa traz. premios es-

plendidos. .

Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou-

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

(CompUaçJo de L. Nazaretn)

.' DIA 28 DE JUNHO-S.:' IRINEU,

.I�.
1697-O, francezes no Amapá-As forças paraenses

RIO, 26 (G)-A Commissão a sahir fóra da leí pelo emprego sob as ordens de FlanciSC'o de Souza Fundio e Martins Mendonça,
Executiva da A. N. L. enviou do arbitrio e da violencia, deve- retomam aos francele. o forte de Macapá, de que se haviam apos
uma nota á imprensa dizendo o riam, si tivessem escrupulos, recor- sado em Maio.
seguinte: rer ao judiciario e pedir pelos 1720-lnsurreiçdo da Villa Rica-Nos arredores da

"Em face das provocações de meios legaes a dissolução da A. Villa Rica, hoje Ouro Preto. ve:ifica-se uma insurreição contra G

O GLOBO e outros jornaes es- N. L. systema de cobrança do imposto do ouro. Aproveitando-se da au

tipendiados pelo imperialismoCom- Explica depois, o caracter de sencia do governador. conde de Assumar, os insurrectos conseguem
missão Executiva vem a públicopro- Frente Unica da A. N. L. COIl- ficar senhores da Villa.
testar contra as affirmações de que tendo desde o deputado federal 1797-Governo de S. Paulo-Assume o exercicio do
ella é uma organização'extremista". liberal Abguar Bastos a um de- seu cargo Antonio Manuel de Mello Castro Mendonça o Pilatos,

FalIa, depois, na "degradação petado socialista da Constituinte nomeado governador na capital de S. Paulo.
moral de certos elementos que, a de São Paulo e até o sr. Luiz 1805-Nascimento de Souza Franco-Em Belém do
soldo de magnatas estrangeiros, Carlos Prestes. Explica que, por Pará, nasce o estadista do lmperio, Bernardo de Souza Franco. Foi
chegam ao ponto de tentar lançar seu caracter dê: Frente Unica , a II um d:JS vultos mais brilhantes do partido liberal, notavel orador e

a ilegalidade de uma associação A. N. L. não se registrou ainda financista.
patriótica cujo "crime é luctar no Tribunal Eleitoral para não 1887-Um amigo do Brasil-Em Buenos Ayres, onde
pela completa e difinitiva ernan dar a impressão de ser contraria nascêra, fallece com 64 annos de idade, o dr. Rufino de Elizalde, .

cipação do Brasil do jugo impe- ou opposta aos partidos que a Ministro das Relações Exteriores do presidente Mitre, candidato á
rialista; pela defesa das liberdades apoiam. Entretanto, A. N. L. presidencia da Republica, como competidor de Sarmiento, de Alsi
democraticas, feridas de reacção interessar-se-à pelas eleições apo- na de Urquiza, e de Quntana e tão bom amigo do Brasil, no Pra
e ameaçadas de morte pelo inte-I iando os candidatos de qualquer ta, que os seus adversarios o chamavam no amigo de confiança do
gralismo; pela abolição do mons- partido que defendam o program- lmperio",
truoso regime feudal da nossa ma da A. N. L. 1913-Morfe de Campos Salles-A's primeiras horas
terra; pela protecçãoeffectiva dos Falia a seguir, a nota, na vio- da madrugada deste dia, fallece no Guarujá (Santos), o dr. Manuel
pequenos e médios proprieta- [ação das leis pelas autoridades Ferraz de Campos Salles, ardoroso propagandista da Republica, da
CIOS; por um governo realmente policiaes do Districto, assim como qual foi um dos estadistas de maior merecimento.
popular; por pão, terra e liberdade." nos perigos de um golpe fascista, 1914-A grande guerra m:.mdial-Passa hoje a data

Prossegue dizendo que a cam- E termina: em que foram assassinados, em Serajevo, capital da Bosnia, pelo es-

panha movida pelas grandes em- "Mas se o golpe fascista, seja tudante Prinzip, o principe herdeiro da Austria Hungria, archi-duque
prezas estrangeiras está preparando tentado por violencia ou por pro- Francisco Fernando, e sua esposa, a duqueza Sophia de Hodinberg,
o ambiente através de jornais cor- cesses "brancos." seja dirigido pe" Essa lamentavel tragedia deu origem e serviu de rastilho à grande
rompidos e venais. Assegura que tos srs. Plinio Salgado, Armando guerra, que, por longos quatro annos de sanguinolentas batalhas e

a A. N. L. é absolutamente legal, Alves. Arthur Bernardes ou qual- crueldades sem par. tanto fez soffrer os povos civilizados.

r.$trada por decisão do juiz quer outro, Iôr effectivado, que a O Braiil, apesar de haver, de principio se collocado na maior
competente, adquirindo personali- nação pela gréve geral e pela neutralidade, foi tambem levado a esse conflicto mundial logo apoz
dade juridica e explica que não contra-ollensiva esmagadora, d�. a", lacto de, em Outubro de 1917. ter sido mettido a pique o vapor
está registrada eleitoralmente de- fenda seus direitos e suas liberda- brasileiro Xacau e feito prisioneiro o seu capitão, por um subma
vido a estarem muito longe as des,' aniquille seus inimigos a sol- rino allemão. O Presidente da Republica dr. Wenceslau Braz Pe
eleições. do do imperalismo e realize sua reira Gomes, diante deste grave incidente, 'ordenou que se tomasse

Diz que jornaes que como O completa e definitiva emancipação posse do cruzador allemão &olber e dos 46 navios de passageiros e'

GLOBO, fazendo urna campanha d:> jugo feroz do capital estran- de carga que se encontravam desarmados em aguas brasileiras, e em

mystificadora, incitam o governo geiro.» acto contínuo, levou o facto. attentatorio aos nossos direitos, ao coo.

nhecimento do Congresso Nacional pedindo autorizar a declaração
de guerra contra a Allemenha, o que foi attendido, apenas com um

voto contra.

Felizmente. acirQa de todos,os martyrios, brilha o genio mi
litar do grande marechal Foch, o commandante lncomparavel.

A estação allemã DJA, onda RIO, 26 (C) - ODiaria
31 ,38ms. irradiará amanhã o pro· da Noite, conseguiu apurar que
grllmma abaixo, para a America

a exposição do coronel Alvaro de
do ,Sul. ,Alencastro, perante o Conselho de
A s 23,.1 5 corresp.onde as 7,1,5 Justificação envolve nas responsa

hs. no RIO de [aneiro e 3,1 5 as bilidades muitos dos chefes mili
II ,15 hs.

.
lares que o accusaram sem Iun-

23.05 Annuncio 'DIA (allemão, damento, fazen.:lo referencias ao

hespanhol) Canção popular -al- capitão Filinto Müller, apresen-
lemã.

. ..

tado pelo coronel Alencastro co-

23.1 O �uslca ligeira. mo o unico responsável pelos acon-

23.35 Noticias sobre a economia tecimentos da Villa Militar.
allemã. O coronel Alvaro de Alencas-

-23.40 Ent�emeio. ..
tro requereu o depoimento do ca-

23.45 Ultimas noticias (em al- pitão Felinto Müller, pois deseja
lemão). provar cem exaustiva documenta-

24.00 «1Jie =. Schlaumeler»
ção que os boletins subversivos

Uma far�a muslc�l. de Coetze. aprehendidos na praça de guerra,
1 .1 5 Ultimas noticias (hespa- bem como os boatos alarmantes,
nhol).. .

não passaram de uma habil ma-

1.30 MusIca recrealioa. nobra policial.
2.15 De aprendiz serralheiro a _

grande industrial. FalIa o dr.
Paul Heyland.

2.30 �usica recreativa (conti
nuação).

3.00 Leitura do programma (al
lem., hesp.) Despedida 'DI.J1
(allemão, portuguez].

SÃO PAULO, 26 (G)
A gréve na Cia Italo Brasileiro
entrou no vigessimo dia.

Já terminou o prazo que o sr.

MatarazzoJilho deu aos opera rios,
para voltarem ao trabalho. Estes,
porem, continuam firmes, estan

do seu syndicato em sessão per'
manente.

Os operarios. estão disp0stos a

não voltar, sem uma modifica
ção na tabella dos salarios.
-------_._._-----------------�

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

--------------------,------------._

viDA 'I Altas com
I manda do

l.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPRiiiiiiiiiiiiQLET��I Exército
Fletcher'

Markenmore
J. S.

'Mysteria
COLLlGAÇÃO DE RIO, 27 (G)-No despacho

SYN DICATOS de hoje do mini�tro da Guerra
Realizou-se antem, ás 19 ho- com o Presidente da Republica

ras, a segunda reunião da ColJi- provavelmente, serão submettidos

gação dos Syndicatos de Ope- á assignatura do chefe do Estado
ranos. os decretos sobre alterações nos

Foram lidos, nes�a reunião, of- altos commandos do Exército. e,

ficios da Associação dos Empre- bem assim rehtivament� ás pro·

gados no Commercio e Syndicalo moções de um general de divisão,
Bancario, negando apoio á CcIIi· na vaga aberta com o fallecinen

gação. do general Pantaleão Pessõa, que
A seguir o presidente provisorio será nomeado chefe do Estado

sr. Emydio Cardoso renunciou o \1aior do Exército, e de dois ge
cargo para o qllal fara acclamado. neraes da brigada.

Com a palavra o sr. José Ro· Para chefe da casa militar do

dri�es Fonseca, propoz, o que sr. Getulio Vargas será nomeado
foi approvado, que se enVIasse o general Francisco José Pinto,
um protesto á Camara dos De- 1ue exerce, interinamente, o com

putados por terem acceitado o mando da 5' região militar.
véto presidencial ao reajustarr.ento As duas vagas de generaes de
dos vencimentos dos funccionarios brigada recairão entre os coroneis

civis. José Pompeu de Albuquerque Ca-
O ex-deputado federal classista valcanti, Estevão Leitão de Car

sr. Alvaro Ventura procedeu em valho, Brasilio Taborda, José Joa
seguida a leitura dos estatutos da quim de Andrade e Newton Ca-

Colligação Operaria. valcanti.
Usaram ainda da palavra os Para o commando da 8' Re-

srs. José Rodrigues Fonseca e gião Mil,tar, segundo se adianta.
Alvaro Ventura, abordando as- está indicado o general Daltro Fi
sumptos de realce interesse para lho.
as classes trabalhadoras. I--_._--

I
Ediçlo da Liv. dQ Globo P. Alegre

---------Ct-------
Podem chamaNe fábricas de Cctlafrios e�tes livros da ColIeqã(ll\

Amarella da Livraria do Globo em que ha sempre crimes, correrias�
mysterios nocturnos. vultos que se agitam na nevoa, chinezes. mal.
encarados e um segredo enorme, afflictivo e maluco que só se des.,
venda no final.

Fletcher {; inglez e já passou dos sessenta annos. Ganha muito>
dinheiro com suas novellas e do rendimento deUas vive. Será preciso
mais elogio?

O MYSTERIO MARKENMORE é a histor'ia dum cada
ver que appareceu numa charneca. Surgem complicações de familia.
Um detective e um creado l\moroso.

O velho Flf'tcher é habilissimo no tecer intrigas. A verdade é

que o livro prende a attenção e constitue um beIJo passa-tempo.
A' venda na Livraria Central de Alberto Entres.

Caldas da
Imperatriz

Todos as. domingasl
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

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

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

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Induindo passagem de ida e volta. dooço
no restaurant do Hotel e direito a um BA·
NHO THERMAL, por pessSa.

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

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

-'.' "'"

-� ......

deFesta do S.
Jesus

c.

t
'. .1

O sr. dr. Nerêu Ramos,.
governador do Estado, afim

Victima de Tiveram inÍCIO ôntem, ás de melhor attender os inte-
• - 19,30 horas, na Matriz do resses dos morador,�s do 10-

escorploes Purissimo Coração de Maria, gar ViIla Dalva, no munici-
- ás novenas em louvor ao Sa- pio de Brusque, segundo �es�

BELLO HORIZONTE, 27 grado Coração de Jesus. tamos informados, creará
(G) - Foram soccorridas no A festa realizar-se-á do- dentro de breves dias, unI.

Hospital de Prompto Socorro cêr- mingo, e constará de mis- districto de paz naquella
ca de 40 pessoas que foram pica- sa solemne ás 9 horas e Ser- prospera localidade.

f

das por escorpiões, sendo este o mão ao Evangelho. A' noite Para esse fim já se enten�
maior numero de victimas Iregis- terá lagar o acto solemne da deram rcom o chefe do go
tada fóra dos mezes -le setembro renovação das zeladoras e verno os srs. deputado r�o-
e outubro, época em que os ter- recebimento de fitas �as no- dolpho Tietzmann, prefeito) .�

riveis arachidineos são mais pe vas associadas, encerrando- bErusquense Victor Gevaerd e t
ngosos e castigam muitas pes se_ a festividade com benção deIberto de ;Oliveira, colo-
soas. do S. S. Sacramento. nizadQr ali.

AS ASPIRAÇÕES DOS
GARÇONS

Reune-se amanhã a Commissão
Mixta de Conciliação para resol�
ver em definitivo sobre o dissidio
entre garçons e empregadores, cu
jos justos anseios tem merecido
diversos commentarios deste jor
nal.
------.....------

.....------

P/ rccisa�se comprar uma casa

para pequena familia que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a est�
redacção com as iniciaes J. O.

Caixa Postal 25 .

'li - 'f

. - ,.--.
-'" 'c;

.... � . ..._- r

,.,.' ·�,:'I .

.,
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, ,Vende�se um

Ommere mo � �: í1HoiJ in �i���� Q � lf' � �� �Rj kzejittrr VV'U1
J:i (:' man novo,

Tratar nesta redacção.
Por preço de occasião.

gricuaura
Preços�correntes na praça d� Limpos leves lei lo 1 $800 �

floriancpolis Limpos refugos kilo i $300
FARINHA DE TRIGO Cedanho !do 3�OOO

Cruzeiro 44 kilos 44$500 I
Surpreza 44 kilos 42$500

PELES
1C

. r::. 2 k I 5$r:.OO
Gatos do matto uma 4'$000 ','

ruzeiro J e i os J '

Indiana 34$000
Lontras mécha uma 30$000' I·ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

Extra 69$000 I <?raxaim �od' campo uma ��OOOO?) �,I (Soe. Coop. Resp. Lfda.)
Diamante 69$000

Catetos me 105 urra ' o,ji "t �
u d tt

t: "'(lIO'" I, Ir./""" '\,."'''�''''!1!l''l ... 1ft

58$000
i orco o mar o uma :>..p, 'U � n......; u "'-t"'''� .. , ,>;ii

65$000 Lergatos gra�des Ul?a .?-:O�? I (F d.hcio propri�)
49$000

Veados mateiros kilo 1 O�"Ou\_)
� Capita] 136:700$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEl - P:<i- � Reserva 56:424$498
MEIRA QUALlDAD::: � RECEBE DEPOSITOS

13$500 Taboas de lei est. (3x23) du;;:ja �
12$000 '. 38$000

I"
PASANDO 05

13$000 'I' Tu0o.lS iei largo 3x31 dz. 54tOOO I SEGUn�TES JU�OS:
27$,00) Pe"rnas ele ,serra lei dz. 28�?,OQ01" C 0 r'

.

i 5 �

F d h 16 �(\OO! 1'-' Lll�11 ar a ·I· ala.
orro e pm io ',f'J I!I C C 1\' p

.

6
SAL DE �OSSOR?,' Taboas de qualidade 2xZ3 C:,

I � i· !�\VISO revio '1· ala.

Sacco de 60 kilos 1:J$OOO lhtCOf)lljl Prazo Fixo g·l· ara.
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � 1,,5 a dz. 6",000' t�=�".m;-u��_.t,..
Moído de 45 kilos 14$500

�f:t) sde-se a pessõa que, foi

�'{' vista retirar uma bolsa
�

de senhora, pre:a, de um

banco no Jardim Olive.ra

Belio, domingo ultimo, entre

17 e 18 horas, cntregal-a 3
Rua Conselheiro Mafra 84.
,., côrdo naval anglo-allemão, que-Será gratificada. ','

_______, , rendo certos deputadcs o lança-
�

d
� Vende-se um, mente de outro navio de 35.000

�,_
'

r� � vista, marca toneladas, logo que expirar o p!-a'
� 'li �U, d d ianeiro d 19'" 7•

Cacique, 6 val- zo o trata o em janeiro e J.

vulas em perfeito estado por .... to ministro da Marinha, Pi:::tri,
I :000$ --Largo Gal. Osorio, 38 declarou que accôrdo perrmttia á

Aliemanha um augmento de . .

��l��( 'j�':'t��K,,��'� �:;�J� ��&)�������;���;�* 332.695 toneladas na frota que

M'liO'F','"E',U10jAdOI} �1,,;

"�':'�'�'I--- --I
�,,' d d \1 lL l'

.

c.••); �)' o trata, o ç v ersa nes umtou pa-

(Por S ...CC\) de 60 1?,ilos) :.',;! Em todos os modelos .[t�H eL �PS' :: ra 108.000 ;ol1,eiadas. Tem-se a

I. ---:�i 'f6iSi o;:>iniilo que a lngtaterra, renunciou
Prelo novo 18$OOJ �-,; - e nbora de preços diríerentes - V. S., en- ::

.o� �- á politica de limitação por um

Br' nco especial 23$OO�, ��i contrarà uma qualidade uniforme, representan� ii vccôrdo geral.
Vermelho 2�$?�O, � d? � m�'s al.to" v:lor.,,,quc um receptor podera �
Mulatinho 2J$�LO I �,"� 1 olL I eCei, pOI e..,s,- pLÇU. I'�IVIERCADO FROUXO ,8 ��

�� .é_i(�� ,�-'" iSt. '!.- .'_.4'_� ��? ,'! .;��; :,�f'i; ,_��, (� � ,�1�� ;��, ���) �.,� ,-�:���"�: ::���� _S\'{i ��}�
�)).�.I� �\.1j'�. '.1!i�) t � (..;.5' ��..i� ·�w!J &- '�"1;;"� I[�:'r �!) � �'PJ� ���� !;1;!> �âflf�� �ê� �)
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e

Christal
Moido
Terceira

Sacco de oU kilos
Sacco de 45 kilcs
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$�·OO
Caixas grandes 5$400

DIVEHSOS
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 18$000
Soda Pyram;de caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 fedas)
Vélas stearina caixas 4S�)OOO Fina com pó 12$500
Zéê.'Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $000
Côco sacco 55$000 J\lERCII,DO FROUXO
FareUo sacco 6$50G
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho rvlarialina caixn (Por Sacco de 60 leilos)

24$000 A 11 E
.

I ,10$000
,,! 1 d k I 7$500 glL 1a speCIa 'i',' - I
v é,as e cêra i o A II B 37�OOr"
G "k'j' $400

. ::_;u 1a om <jJ .

Tampos p. cera 10 I" J- ,E,,' I 38$000
Cimento Mauá sacco 16$5001 J.'lpoJe..: Bspecla :18$'orr).

"

I 21 0$000 aponez om - 'J

Phosphoros PmheIro ala S' ('
. 1 2 r.$OOI,'j

A
. ,

12 A' 28$500
lCá �ornaa _)

rame l'arpado n. raio '

MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 31$500 l

VINHO DO RIO GRANDE
BANHA

(Por caixas de 60 /rilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 1 58$000
Em latas de 2 kilos I 60$000

MERCADO CALMO
I

XARQUE
(por kilo)

Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios' dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque C3rxões arroba
XaJ que sortidos arroba

14S:pOOO
75$000
2v�000
22$000
..,v,pvvv

27$000
25$000

Marcado de Flori;llgpO!!$ Mantas Gordas

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO

Milho sacco i 2$000 .

Batata sacco t 4$000
Amendoim sacco 1 0$000
Arroz em casca sacco 9$000
Farinha Barreiros sacco 1 0$000
Farinha commum sacco 8$000
Farinha de milho sacco 1 4$000
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 1 $900 Sr Londres
Assucar grosso arroba 7$000 P'« ans

Polvilho sacco 15$000 «HamburlJo
Carne de porco kilo 1 $500 «Italia

'O

Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

1$800
1$500
1$40C

FIRME

DIVEROSS
(por kilo)

Cêra
Cebo
Carne de porro
Toucinho

6$500
1$500
1$70C
1$60C

CAMBIO

COUROS

« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

90 dlv á vista
91 $000 93$500

1$260
7$650

1$5651$853
19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Refugos pesados kilo

Limpos pesados ki10
3$000
2$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14-6 Entraàose 50hioas'

6 a 14-5 I
12.759
20.199
11.356
6.218

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Wilho (saccos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.000
(Faltam as sahidas dos depositos particulares.

12.298
16.876
11.179
8.645

•

�",�,J
\

-

\
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de
PoWJi I

Rio, 27 (G) - Ínlorma-se
uue serão discutidos breve os de
t�lhes pena a lorrnação do partido
das opposições, esperando-se 50-

ment c a chegada do sr. B0rges
de Medeiros.
O sr. Arthur Bernardes de

clarou que espera um aug.nento
de número de deputados opposi-

Vu�tDSC6 ���eedj�ios são vokUI

ta(i�OS tPJe��!i5 �i�e��sos �laiGS
�es palh1a as C�ID'�si:I"'�ilções

d�} g IIe11li�a
---��--

PARTS, 26 (G)-A cornmis- Elevados ao dobro os gastos
são naval da Camata adoptou militaresjdo Japão
:�!·animeme;;.te a resolução de al
firmar que a Frarlça recobra a li
berdade de construir quantos na

vios de guerra julgar necessario,
Íe accôrdo com os termos do ac-

Banco
Crédito
pular e Agri
cola da San
ta Catharina

cionistas,

CONSE:__HEIRO 1VIAFRA. N. 7-EDIFlCIO LA PORTA

LONDRES, 26 (G) - De�
talhes recebidos indicam que oe

gastos militares do Japão au

gmentaram de 25 010 ha cinco
annos, para 46 :;[0 do orça�
mento, que para o periodo de ..
1935-1936 attinge a 2.215 mi
lhões de yens.

o armamento naval
Francês

PARIS, 26 (C) - Sdbe-se
c A d'"que o governo trancê., pe Ira a

Camara dos Deputados que vo

te inmediatarnente a utilização da
sernrna de duzentos milhões de
francos, já marcados, para o or

«"mento n3.val, m:\s sem DL!

tender gastar essa somina a·ntes
Nos Estados Unidos de 1936, para a construcção� ra-

VvASHINGTON, 16 __ (O) pida já a,utorizad�, de u:n ,cruza-

O - �<' rlo-, R �_, ,,! -o' •

dor de tnnt'l e CInCO mil tOl1E'la-
F,rvolu"".te 00,<:: \'" t :!��Ignoll d '

um decreto de construção naval I
àS, como respost,a a ameaç1

dQ 460 "li -

po d ; II ��.. ,
de aijllmeato da Marmha de Guer�

'- rm 10�, e ao a",o, qu� 11-" I
ra a lema.

e o malor progra,11ma na,va em
O p'"

d h'· d
sr. letn exporá os moti-

tempo e paz na lstO(la os

Estados Unidos. A medida. dis�
vos desse apoio, hoje, ante! a

Commissão de Marinha da Ca
põe a construcção de 24 novos

d
1 d

mara dos Deputados. V<lo ser
navios e guena, elevan o a frOLl
á fort,a marcada no tratado de

incentivadas a5 obras para a com-

L d trucção do Dunquerque, de v;n�
on res, com augm�nto d,� 2.677 .

'l I d.Aficiaes e 9.000 homens, e de
te e seiS mi tone a as, que ora

-

("5 oecupa os estcdeiros de Brest, afim.') J aviões na força aéL�a, que
, .

f d I de que os mesmos possam Sêr
Já é a maIS orte o munGo.

logo utilizados para a constr Jcção
_____ de um prejectado cruzador de

trinta e cinco mil toneladas, a

qual, ao que se espera, poderá ter

inicio no mês de Nevembro des-

Devidamente reglstrad') e fiscaiizado pelo Go
verno do Estado e registrado nO' cartorio de titulos
e documentos desta capital.

��..
QUE sua c; aujas, cursos e conces

.\ tV f� f1$ �$1 são de di,olomas prosseguem e pros
"!!lU �I��

seguirão na sua nórma habitual.
OS DI RECTORES: Professor� norma ...

Ilsta -" acceita alumnos.
te anno.

CURSO PRiMARIO
E SECUNDARIO Comprae para vos conven-

TRATAR á Rua Saldanha I cer o fo�midavel e economi-

Marinhn N. 10
I
co SABAO INDIO.

�r':.....""� Afj��:udecimentG

I�'.',",I' JOÃO MORITZ e FAl\1ILIA, consterna-

k
dos com o fallecimento de seu filho OSVIAL-

8. DO (Vvadéco), vem por meio deste agrade-
cer de coração, a todas as pessôas que trouxeram o seu

I
conforto com a sua presença� assim, como as que envia
ram corôas, teJegrammas e demais expressões de pezar.

Agradecem mui particularmente as REVERENDIS-
SIl\1AS IR,I'v1ÃS DE CARIDADE pelo desvêlo demonstrado,

I
assim �omo aos exn�os. facultati�os drs. BULCn.O VIAN
NA e CEZAR AVILA que tudo fizeram para salvaI-o.

. Os nossos agradecimentos são extensivos ao enfer
I meiro sr. JOSE' e a todos os que acompanharam os restos
I mortaes até a sua ultima morada.

I I }\ todos pols, malS LIma vez, os n03SOS mLli sinceros
,

agradecimentos.

pARA chamar uma Li-'Car'tazes do
mousine é sódiscar o dia
n. � ..222a O unicol "

telephone das Limousines. IMPERIAL-:;'([ulheres pe-
________ , rigosas, às 7,30 horas.

E ROYAL-Deliciosa, às 7,30
MPilr.:SP,DA: - Pretísa- horas.
se de uma-Praça Ge- ODEON-.}l cartamante, às

neral Osorio, 38. 7,30 horas.'

i� SaudeI!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molesíias graves, a

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conh,_cida por d:stincIos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

W� ID}Pr� �,�� �� � tl\ f1Ac,(� ��1l/t� �1, ";�Aii"'&.�Hl � L\}j�.9 � ��Jh� .

� e;Jfd � � fHll m ��W

especialmente prepar1do no Iaboratorio da Pharma
da INTEI'n'IAC'IONAL. },jdicado com grande proveito
pe:as sl1'nrlidades medicas nos casos de fraqueza
pulrpol1éd' e poderoso reconstituink nas convales
cencias de 11101estlas graves, etc. etc.

Doses: Uma colher àos oe sopa antes aos refeições.

Pr"�armacia ir"ter'nacional

Phco. LUi'2 d1Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Co c s

-F ' ·

� aOriCa de Bordados==
=== DE

Efijm�lio Dins�aken
--�----

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima promptidão 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

/. Os candidato� 'aos proximos concursos que dese�
Jam u.m preparo rapido em Inglês, Francês, ou demais
matenas, poderão conseguil-o matriculando-se nas classes
organizadas pelo Curso Milton, especialmente para este
fim. .

Informações na secretaria do
CURSO MILTON Fone 1642 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

FUi�es em:
Secçao de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e cxtrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e lmpermeaveis
Tapetes e trilhos
Roucas feitas
Sêdâs
Linha pura coser c sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-nap(ls
Sapatos, chiuellos, meias

Depositarias das afamados
Charutos «DA1\JNEN�ANN»

Material em gera: para construcções:
Cin.suto-ierro em barras, ferragens para portas

e .anellas, tinta
Canos Lalvanizados e pertences
ro_�f es e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

NIACHINAS:FEHRAGENS:
Machlnas de beneficiar -rnade ira
Machinas para offícinas mechanícas
Machinas para latoeiros
Machinarios cm geral para a lavoura: 'arados,

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

eléctricos
Material em geral para transmissões:·'eixos,

Louca sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
/\1 ame de ferro - télas (Iara todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-
Pr.xíuctos chimicos e r/'arm"c2uticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional c rXLL IJp;ciras Pneumáticos e cantaras de ar GOODYER
l1l1)icL s nr cion. es c �'. �l angeiras Matcjal elcculco em geral

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

"Carl Hcepcke", "Anna" e HMax"
- - Estaleiro "Arataca"

Funúnõn em 1686

Rua Felippe Schrnidt n: 8
I Phone, 1.2'12

E NADA MAIS!

per.
Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

SÃO J O SE'

rnc7ioÃt- SHV.ÓN�--i� A.
...

SE QUERES AI'·iflAR DE
, /\UTO commodamente e com

� sezuranca chama o
I�

1-::GHr��i li 8-200

Santa CatharinaSe ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEAR1A procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,,: ou MAIS lótes, Arranhã
valem mais.

Agentes autorizados da
LIVRARIA l\lODERNA

"reirc:
ii I
-zancs

.� 1
«ao:

� (
1

. 'a o
'-),
ons!

Bdli
M
,V

� AI

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oodc hrindar seus flhos. ff:��e ; st�.. ii:tY !;'1';� li! i3 a IEUA 28 DE SET'EM�

IBRO N. 16
-�."�

V. Excia. gosta de bOI r: .'

Não se preoccupe com � .:
-

.

A' (d
.

lh
i'q>,. ,-,...

coso umora a", toal as, pan'
.

de parede e todo e qualquer tra
balho d"S5� ramo, estão à venda
na CA�!-\ "A INSTALLA
DORA" á Rua Tmjano n. l l ,
onde V. Excia. poderá encom

rnendar riscos especiaes para
quaesquer [azcndas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

mo

Llnõo Vista l-onoramica.
Espllmoloa praia DiZ banhos.

Optimu nascente Oe agua pctcuet,
Terrenos completamente planas.

A VILLA SAL1'-lEARlf-1 Dl5TA a:

1000 mEtro5 àa Ponte t-il2r':ilio L!lZ.
80000 ôranõe Quartel feàeral, 12m consh-urçüo.

600
õ

o 6rupo Escolar José 6oiteux.
Na sééle do Disjric:to Toão Pessoa.

Pelletel� a

Argen'ti��a
pos,
OIS

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gz;stro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias c demais eníerrnidades do apparelno 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 extraídas cio fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina , recomendada pelos srs.

� medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prir.-

� invólucro a marca: GRANJA ZlNA. cipal do districto «João Pessoa- ,?;jr�com fundos

!] VENDF.:,-SE: Caié Gloria, Café Cornmercio, Café Na- para o mar.
.

..

'

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. TRATAR NESTA REDACÇAO .

.----

� .. _- _,_---------_. - � - - --------------------------------�-_--------------------

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

á Joãopelas Linhas de Orrnibus de Florianopolis
Pessôa e Fioria:lopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30SGOO
A 50c:il2:oaàe ,3e enrorr-eqc õc conatrucçõo De Pr-éõlos

cs !ótes adquiri aos, mzô lo ntz D pagamento De uma enrrcôo á
ur.atc e a resta te em pcqnmentos rncnsces.

•

Servida

Curte-se, lava-se e

reforma- se pelles para
agasalho.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
RUA jERONYMO

COELHO, N. 38
Rua Trajano n. 11.
!NSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Pau'o Sc�h!en'}per
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1532

T
I

/'f'f'"''',\
'��r' -,' E

(esquina Trajano)
E.tA

IJftI:!_{

c

I ,
fIIt;'

.:'�;,..
. :;,\,

'1,. ,

I
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:1/
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r�OS . Advogados

Dr. Henrique Rupp Jur.lisar Avila

stente do

sar Sartori

'gica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schrnidt n: 9 Phone 1483

em diante dia
R. Arcypreste

,� Phone 1.618
Dr. Fulvio Aducci

Advogado

Rua João Pinto,' rr 18

(sobrado)

R. Esteves .!u-
. -Phone. 1 .285 I

_.,----�------��----------------------------

malas

TERÇAS:e QUINTAS-FEIRAS
D-'(

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 119,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E mo DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La f-=>orta Hotel

"onio Botini
Das 10 �� l��r:sas 14 ás1_efinaçã O de aS$uc�

• ;=;;::c s-'
=-Fã'F?t�

•

---

fêferir ô�abão INO lO de (Curitiba)������
tos 't dar valor ao que é bom, é ecanomico e rendôso

l�XPE�IMENTE E v ER A Q UE É SUPERIOR

=

,1terna- Syphilis
Urinarias I Dr. Pedro de Moura F'err�

.

t; Residencía II I Advogado
lalano, 21 I .

.5 ás 17 horas I

I
Rua Trajano, rr 1 sobrado

phene 1.658 Telephone n' 1548

'Vliguel
�baid

.
-- Vias nrinarias

'as: - Tratamento
,�ração e sem dôr

:-Praça Pereira e Oli�

f' 14-Teleph. 1353

�11t.:��R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phcne: t 277.-

Caixa Postal, 110.

tifos:
das 15 ás horas 18 I Não ponha fóra a sua lamin

1 usada.
Adquira já o afamado afia

dor "SIRANA" para laminas ty�

E
...

ndes luctas que desde- po Gillette.
mpo da actividade so- Para excellente e baratissirno,

C mercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE
fi equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS
'mo a mais mprescm- Rua Trajano n' II

l, .ecessidades I

Jordan & Cia.
�� MÁT'R Z:
...JOINVILLE

<::stado de Santa Catharina
I
'ereço Telegraphico «INCU5»
\. Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

.IAES:
. c(lafra - Carloinhas

�\ (SANTA CATHARINA)
Negro -_ S. Matheus

" (PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

SecC1S e Molhados
P\)R ATACADOj·

,

Exportaçã06e productos do patz
ABRICANTES Dl1\.FAMADO
Chá de Matte Indus

-d",-I_ v_j

João Selva==
Telephone 1441 Caixa f'ostal 105

Fabrica Rija BGc�yuva, 154

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORIAt\10POLIS

..

Ifloverle
Boonekamp

"Expresso lMo�'®���ste"
Séde Porto Alegre

EM.PREZA DE TRANSPOlnES EM AUTOi\K\VE:S, OMNI

BUS E CAMINI1i)ES

Devidamente Pegistrada
Director Proprietario S,�\NTIA30 BORBA

í
I

Peçam informações .

-.",,"<. -";1 _.I'

"', \' l � t

------------.__--�----....;--- ...:.....l_L__..:___'_:._:___:_ � � ... '�'r'1\w

Valiosos bnt"'indes

distribue

o. 1-. ROS
RUA DEODOF'�O 33

FLORIANOPOLES·
a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Linha Porto Alegre - Flortanopolis e

vice-versa

Sahfndll de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORH.ES

ARARANGUA.'
ChESCIUMA

URUSSANGA

.lO

até

Viagens sernanacs em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbdos ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás L.. rç"s· feiras ás mesmas horas

PASSAGElHOS, CAl\GaS, LNCOMrmAS E VALORES

Informações em Porto ,L�L'gr(': séde I�UA A. NEVFS, 159--227
em Florianopüb: Porlaria do Hotel La Porta
ou Pcmão Machado, Rua João Pinto N' 29'

A�r:nte em Araranguá-PEDf\O AGUIAR
« «Capital: iRMÃOS S!lVlõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão fvIc.dw(!o, Rua Jeão Pinto n. 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cacas
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a rua

ArlHIVEf':SARlD5

I

I

Jayme Couto

mente dê peso de 2 a Pen- �
tathlon de 3 a 7; Pólo 3 :1.

8� Yacchting de 4 a
.

1,; Cy
clismo de 6 a 10: TIro alvo
d� 7 a 9; Vela c!e 8 a IN,,
tJç10 de 8 a 15; Ba.�{!:.
de 3 a 14; Cymnasticas (1.
a 13; Bo:>.: de 10 a ,15; ôt;'.
11'1 '13 E�

-

ae c; a ! ; 'qUitação c' 1 .:
a 1 {� .. C; ICj-;b"J' '\"ilTa··>�· ,

�ç I>...oi .... _,-,.i.� h, 'IV !o.\....J
o d

6a li},
.

Occorre hoje o annivcrsa .. io
natalício a senhorinha So>a:.a Jor
ge, filha do sr. João Nicolc..u })r�
ge, do cornmercio de.ta praça.

eh.h'.l hoje via aérea. da ca

pitE,; ;; _ úd-.a o sr. BCjàVenlu- ii Ma�
cerda,

eng. 1.?emo Corsini

Regressou ontem, via aerea,

para a capital gaúcha, o sr. Remo
Corsini,'_,engenheiro constructcr.

Regres,ou hoie via aerea para
Porto Alegre, o dr. lOBo Eduar
do Moritz.

CORINTHIANS x SANT
1(,

Disputarão em Santos um gr)�
prélio 05 dois rivaes de tod,a

GÚEREIS fazer do vosso temo velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje meS!111) a TINTURAf�IA E

CHA: ': ArdA CATHARINEN"2 sita á rua ã f,MJM��\ 'i2
-riWNE, 1.418.

tempos, em prosseguimento�
campeonato da Liga Paulist

.

í

Foot-ball, emguanto o Pa
jogarà com o Ju versus na ca.at
bandeirante.

Seguiram para o norte, ontem,

pelo Ílagiba, os seguintes viajan
tes: Mario, Abigail, Celia, Jos6
e jlllio Liberato, Paulo Godoy,
Ht,' .rque Buchmann e sra. e Ar
rhand.c Moreira.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e per feição.

•

(lV1ARCA REGISTRADA

. ,�.'� (. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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