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"Paraná e Santa Catilarina são d.ois Estados que se cample,j��F�jJ;l21
pois, unilmlos, ca�la ve2! mais, reali2amlld,o, pelos senti!lne�n'I;�l��·':::·e'-:·muat
dos se�uas interesses, a veBha aspilt!ação dos que son�haara�111 ©��n @

Esta�t(i9 de Igu�ssú" .. • diz-IIOS o governador Manoel Riba!i;r.

•

vemos,
derfeza
grande
An·tes d+� t-eg;c'�essar i3C.'iI seu

F'"stado, n,(3 visi.J'ca C�Lffe f')OS
-fez, o GC.llver�nacior do
�� .::'''' n- �.:;, ......� �<;. ,....... � ". �-:'" c�onc �.�d (3''':'' UE �.. .::;.u � Ca» .. � li li ��.J ., ....) ... _ 1\.....,

"

t d'�... .., .,... "',. • "I:- a.1t_".. �- II"" -..... '" ti! ", t .�.n _I\"�I e52�an L,f-':') en L� �::;; V b �=!
Conforme divulgámos, esteve em nossa redacção, despedindo

se e agradecendo relerencias que lhe fizemos, o Sr. Manoel RiLas,
Governador do Paraná. S. Excia. manteve cornnosco agrada vel pa
lestra, revelando-se profundo e se zvro conhecedcr dos problemas da Proprietario e Director Respor""lsavel _JA,JRO
Adminietraçêo Pública, e dando-nos a conhecer algumas das suas f\N NO l I Florianopolis, Sexta-feira, 5 de Julho de 1935
iniciativas de intrese social. -------. --------- -----

Já apreciavamos S. Excia., através de relerencias à sua grande
obra na Cooperativa de Santa Maria que é, incontestavelmente, um Interessante
modêlo de organização e efficiencia, na utilíssima finalidade a que
se propOl. A Cooperativa, para que se tenha uma justa idéa do seu revelação sclentifica
valor, basta que se diga ter ella uma receita de perto d� 30 mil
contos, superior, portanto, á de Santa Catharina. E como já frisámos MARSELHA, 4 (0)-0 di
a Cooperativa de Santa Maria é uma instituição organizada e diri- rectal' do Obser vatorio de Zica
gi�a.' ,at� bem pouco tempo,

-, exclu�ivame,nte pelo espi:-ito. de .oídem I wei, situado nas proximidades de
e lnIClat,,:a _d'J �r., �a�oel ,��'lbas, ,;lF��nIs:rador arg�to e ll1t�lhg=�t�'1 Sha�lghai, gue está. .e:n viagem para

Apenas a,gUQS instantes de palestra com o digno p:llana",ISc.., ParIs, onde a-sistrrá ao 6 Con-
levam-nos desde log�, aquilàt,ar do ho�nem prático c dynamic�, intei-

gresso da União Astronomica ln
famente devotado a prosperidade e a grandeza do nosso paiz. lnter- ternacicnal, fez. aos reoresentan
pelando S. ,Excia. ,e:n alguns asat�n:Ptos, fom�s colhendo, no �e- tes da imprensa interess�ntes de
correr da palestra, vanas de SU:lS OfJlnlÕ3S, respeito a questões de m- darações sobre os seus estudos
t.resse collectivo. scientificos. L.O II. aba tildo-V. Excia .• Sr. Governado:. . . . . Disse, entre outras coisas, que

r �
. ,

-Por favor, lallemos numa linguagem popular, deixemos de
a Arnerica se deslocava na di- b d C"·Excellencias. . .

recção oeste, de accôrdo com as OSCa a , e ri) a r�C) i ....
.Pois bem, muito obrigado. Falemos; então, ao Coronel, ... tbeor ias de Wegener, e que o

h I t
I

-Coronel?Vocêsatép:ueccm rneus conterraneos de Ponta n as, por e erne�"· ·'"'0'''S an-s ,,- • continente asiatico era animado -

d e BGrossa, no Paraná, que vão applicando Coronel a Lodo3 de mais de de um movimento osciliator.o de

Cq'��ope;:6r:�lnos. Ribas apenas ou IlSeu Ribas' f. E' esse o tratamento periodicidade, sensivelmente rnen- tegra I istas. o s r I C:; idsal, e cuja amplidão attingia cêrca
-Vindo descansar, sabemos que o�senhor apprcveitou a occa- de trinta metros. V'Ie IIra II rrn a'-o c�o deDUsião paru tratar de assumptos de interesse da adrnnistração. . .

, ..1 �"<",,,,--Sem dúvida, -respcndeu-nos S. Exeia. -Os homens pú- g�
�

blicosnão�evem perder tempo, n('mas�ôâs oppnrtunid�cles par�.aIU sr, João AI- tado Rogerio Vi�ira
def�sa dos interesses gera?s que lh,�s estao affecto:. Falo que Iiz. berto vae P ,,>lo

�

Assim procedendo, na minha estação nas Caldas oa lmperatriz, PIO-
� "-# 'Vara �

curei conversar com o Governador catharinCllse sôbre Ul10a dL'S pre-I O Oriente o depubdo Rogerio Vieira, ha.viam matad�, � !iIOS,. nu!�� .to- d:1�rido. rCC,�:it.c�n .)\', à Aí'Í;tr;-
mentes necessidades da exportação; pois só <mim os no:;"os E,tadcs acaba de receber uma telephonema cala, o sr�u Ifmao Cd \ ll!!t [t, ,�a i,\FlciiJi1ã\' L;b�'rfíl )0;'(1, d _ sillw
e os nosws industriaes colherão melhores resulta20s. do seu írmão Celi,) Vip-ira, fiscal auxiliar fiscal do Minislel'io do elido da pohtica qllc se vem pra-

-Pelo que vemos, uma intervcnçãosinha do Estado. . .

RIO, 4 (C) - O sr. João do consumo, em Joinville, com- Trabalho. tica.ndo.
Aiberto, nomeado inspector geral .

d Ih 11 A 'b d d D .

A" ,
"

27-Inttrvenção de Estado? - lnqueriu S. Excia., num tom de mumcan 0- e que o co ector es' tn ue o éputa o hogeriO vlctima l: 'iJ;t,l,:l, c'm

dos consulados do Brasil no Orien- T B f V ( dvóz energico. -Defe3a da industria, na orientação e eDÚnqmenros tadu'il em res arras, scienti i- ieira, con!orme flJS isse, ter armes c estavJ. ha oito mezes em
te, ée�uirá amanhã para a Ame- I h' I'J d b b 'C' Ide medidas imprescendiveis c uteis a todos. não é intervenção no

" cara�o te egrap. Icamente que e e- Sl () causa o aí at o dssaSinr..ato, aoom 1as.

d c- Tica do Norte, de onde viaJ'a�á '

I' C' h
.

d O d dR' V'-sentido que vocês parecem el1tcn er . .::>ou contrário a todJS ao inteí- mentos lIltegra lstas em anom as o motlvo e teI o seu umão a- eputa o ogeno lena

vcnções do Govêrno nas actividade;; indllstriaes e cO!11!ner::iaes;
j

mas,
para a Europa.

.

esteve hoje em Palacio, afim de
no ca�o, trata-se de uma medlda que � aspirada pelos indllstriaes e , , II

I
püdir energicas e iO'ln1,:;diatas pro�

Ílldispensavel à economia dos Estado) e portador.::s. Se você,; vii.lja- epopea nac Ion
videncias ao sr. Govc:rnador do

rem pelas linhas da Estrada de Ferro S. P. Rio Gronde, e obser- Estado. ° corpo da indit03a vi··
varem, h2.o de vêr este caso singubr; madeiras medindo pollé'(�adas ctima serà embaL.:llnildo e deoC- �

ingle�s, ma pm�gu�u e ace�imclros, que não cmre�ondcm a ��������������������������_�iiiiiiiiiii��������������.��-� ri h�e para J�n�lkou São
nenhuma daluellas med:das, para satisfaçào de cacb impoIt?dor Francisco, �nde serr: �epu:i:ad(>.
que, muitas vezes, senão sempre, vê nessa diversidade cl� medid3.s de 5 de J u I ho !

A noticia, que fundamente nos

um meio de lesar o fs:o e até os indust!'iaes. . . consterna, demonstra a exhalta-
-Levalda nossa terra algum" impressão s3tisfac�Ofja? ção partidaria qlie lavra no; ar-

-De Santa Cathrrina e da sua gente labori033, a minha ím- f<iiaes da Alliança e do ínteg:·ab-...... .,.,......
7

M msWs 5'9i!!'?llPib'FF?B"Mg;qr;���
pressão é a melhor possivel. Eu lh\cs digo co:n a m3.ior franqueza mo, que se defrontaIo como dois
que atravessando as linhas di visorias do meu Estado, tive a inlj)ressão inimigos implacaveis, fazend0 as

d(! estar no Paranà, taes as semelhanças do seu povo e das iniciati
vas populares. Aqui, em Florianopolis, pela acolhida sympathica e

affectuosa que venho tendo por parte dos governantes e de todas as

correntes sociaes e até, poque não dizer, politicas, onde se alistam
velhos amigos, sinto-me inteiramente captivo. Paraná e Santa Catha
rina são dois Estados que Sê completam. Devemos, pois, uni-los cada
vez mais, realizando, pelos sentim(lltos e na defesa dos seus inte
resses, a velha aspiração dos que sonharam com o grande Estado
do Iguassú. .

O Governador Ribas passou, depoi�, a falar s6bre a defesa I
das populações atacadas pelas verminoses e todas as doenças ende-

'

micas do lit�oral paranaense, lembrdndo a necessidad� dos governos
exercerem, com assiduidade e energia, o papel de educadores e de
fensores das populações abandonadas e incultas do interior. Saúde e

Educação é o de que ellas precisam e, depois, um encaminha:n�nto
intelligente e methodico dessas populações para a lavoura, para as

industrias e para todas as actividades productivas? Num paiz, como
o nosso onde tudo é incipiente, cábem aos governos a tarefa d:fficil,
mas necessaria, de orientadores até da.s actividades individuaes.

O Sr. Governador Ribas, d�pois de longa e agradavel palestra,
[lOS deixou, pelas suas idéIas e pelo seu vasto conhecimento dos ho·
mens e das coisas nacionaes, a melhor e a mai:; grata impresõão.

S. Excia., pelo seu empolgante cavalheirismo e por suas ma

neiras naturalmente democratlcas, collocou-nos á vontade em toda a

palestra, mantendo�nos pres;Js, porém, á sua irresis1jy".j seducção
pessoal.

Depois de abraçar-nos, o Sr. GO'lcwador Mano(;� l{íb&s retí�
rou-�e, em companhia do sr. João de Oliveira, vibrante e talentoso
deputado à Assembléa Constituinte e director do nosso destemeroso
.ollega Correio do Sul, da Laguna.
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Heróes de Copacabana!
D �zoito da àrrancada subli
me! Os brasileiros ele cora

ção, de sentimento e de hon
ra, cultuam a vossa memo

ria, fazendo, de vós, os nu�

mes tutelares deste grande
Paiz, que é a Patria que
idolatramos .

Os 18 de Copacabana! ginoso governo da Compres
Ptlgilo de bravos e de he- são e do Sitio! Esses titans
ró:;s! -Insculpiram no bronze do destemor e do patriotis
da nossa Historia, a mais mo, não podendo redimir a

bella e a mais fulgurante epo,· Patria escravizada á tyram
péa de heroicidade e bravu-I nia da politicagem, entrega-
ra.

.

ram-se em holocausto á res·

.

I plandescencia
do idealismo

Foi � 5 de Julho, no cah- que os animava.

suas primeiras vic:timas, numa ex�

plosão de odicsidc1,de e de cderi.1.
O Brasil está á beira d� um

precipicio Lla1: ou a democracia
brasileira se defende heroica-
mente ou será tragada !1c.'·5it vc

f3gcm t -ctlknda de nartiuürisrr,o
cxtrE.mâdo e furibundo.

Que Deus se arnercÍe dit nos

sa Pat;-ia, salvando-nos da desgra
ça e zelando pela segurança dos
destinos naciona es.

.'

O melhor sortimento de
artigos para homens só na
casa a CAPITAL.
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A secretaria
da minoria

parlamentar
RIO, 4 (0)-0 dr. Walde-

mar de Vasconceil05, foi convi
dado a acceitar as funcções d,:
secretaria g-etal da monoria P=f
lamentar, cujo e�criplorio fic'" .i
venida Rio Branco n. 163.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III
DEVEIS; CONTRIBUIR PARA MINOR4R OS SOFFRI-

nlmo MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO

r-3���_�
���.��

A�gl1sto Silv�no, o pobre e infeliz operario que falIeceu em

RIO, 4 (0)-- O projecto consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan
do salario mínimo dosíbanca- te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira
rios estã ainda na cornmis- e alguns filhos em completa pobreza, soífrendo as agruras do desti
são de Legislação Social on- no, que l'ies reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

de certamente se: á rejeitado Ben: cO,mprehend;n?o esse transe angustioso, porque está

de conformidade com o pa- pa�sandü a inlehz compannena do honesto, laborioso e zeloso ope
recer elo seu respectivo rela- rano Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas eolumnas U'Il' 5'1-

,.

f 1 I
' Cl

tor.
.

I uscnpção em avor daque l� pauperrima mulher.

Friedreneh, que se acha na S,abe�se que esse projecto .

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

Capital da Republica, defenderá sera vivamente cornbat.do soffrimentos.

mais uma vez as côres do Flamen- em plena rio pelas bancadas Agente e lunccionarios do L10yd

go, tomando a meia esquerda, cu-
dos grandes Estados que Por alma de Maria (enviado anonyrna-ncnte]

ja ala é com Jarbas, um dos me-
contam com a solidariedade A 'azeta

lhores pontas do Rio. O centro dos deputados classistas em·

será Alfredo e a ala direita per- pregadores e dos represen- H,'.mauecerá a mesma, ou seja Sá e
tantes do funccionalismo.

A nadadora nacional do Gua- Beijinho. Esta linha dianteira do Estes pJrem parecem di-

No proximo dia 7 de Julho nabara do Rio de Janeiro, supe- Flamengo é uma das melhores vididos em consequencia da

se baterão os pugilistas universa- rou c record continental 'e não dos cariocas. Os tearn terão as
inhabilidade do deputado

es Schmeling e Uzcudum, em sul-americano como foi noticiado seguintes constituições: Flamengo: classista sr. Adalberto Ca

Berlim. A Emissora AlIemã de dos 400 metros nado livro, que Germano, Carlos Alves e Marim; margo que na Commissão de

Radio-difusão irradiarà todo o de- havia sido batido por Jeannette Allemão, Barbosa e ReynaIJo; Finanças, votou acintosarncn

senrolar da lucta, por intermedio Campbell, no tempo de 5'47" Sá, Beijinho, Alfredo, Fried e
te apoiando o véto presiden- AO J UIZ DR. ALFREDO

dos seus tres melhores speackers 415. Sua perjcmance Ioi de S'37fl Jarbas. America: Walter, Vital e
cia! ao augmento do íunccio

TROallemães, p:ua todo o universo. 1 [5, e a sua passagem pelas baii- Cachimbo; 05c.arÍno, o, e Pos- nalismo publico.
' M POWSHY

Preparam seus radias para a es- sas fôrarn assim registradas: 100 sato; Lindo, Clovis, Carola, Ís- -��-

�������@1�.,"",
metro;: l' 1 7"; 200 metros: 2'44"; mael e Orlandinho.. Se II'"ii «li P (II li i", . D"�o, a se�uir o ollicio diri- 'Fernandes, ex -socio dessa Co,po-

�
"<!F'�"<!P����"",,>W' --------------.OG.�G.G�.e ...1 gldo ontem peio Syndicato dos ração, dando uma sentenca Iun-

I�I}) �
,. UOS OperarIos em Coostruc.ção Civis damentalmente criteriosil:J o que

�i$ -Aillx��ia�or� d' � S A
� � ��sr. dr:�lfredo'�íompowasky, pelo seu aspecto jurídico, mere-

I ....

. M � m I lU! 'a re Ia 9 I. ti[i Os mil tae rs que 1mz de direito da I., vara da oa- c eu approvação plena da Mere-

� _ _.._ ..._.... r"_mA "mM '_'"""","","_' �""������"'!".!'!:=�. ! �.ncn·poasrecertem � Ct0- pJt�:xmo snr dr Alfredo Trom tissif�a Corte?e Appcllaçãdo: CíU�

�
�.�

__

� 1,.1 I ex rem!s as
.. ..

-

con irmou aSSIm o seu vere rctum

� �. powasky, DD. }J.Íz de Direito da offerecendo gal!he de causa e,'rl'
� �L�NO "A" 1 V d C

;; .- """ • RIO, 4 (G)- ° eomman-
a. ara a omarea de Floria' favor da viuva e filho, do indi·

�r. lO.a. Distribuição no Estado de Santa Catharina em 20 de Junho de 1935.
�� d3nte da primeira região mi- nopolis. Syndicato do, Operarios teso trabalhador da Prefeitura

d I,. Antigu "dado I litar baixou novas e severas ��. �:���U�,��. ��;si��al:dsa.od.!açj�.� MuC�:pa}e�neos,FI���I:opo!'ps�rarios
:f�

v r;,1)i- d,eterminaçôes declarando d d I M

e��'" que em defesa da ordem e da rdI IcaTrecbon11hecl ladPe 0. InIsteno que somos, dizer a V. Excia.,

� Contracto No. P � C d

['f!'iJ.,.
ontos i'ii.' lei os officiaes e praças que

o
.

r a a ,10,
f

n ustna e .om· a nossa !.!"rande satisfarão em

��
� ,

J

merclO, com sed.e nesta CapIt.al, constatar,'nos que J'a' avu:Jltam na

r.� 13 Max Heríel, Blumenau, 10 000$000
w compareceram a comícios ex·

�.)� 14 LUl'Z Schwa,'z BI
: , � tremistas e -'d por. seu Secr.etano-Geral, abaIxo magistratura Brasileira J'uizes dI'-

:IIi:
umenau, 3 :000$000 (parte)' �

s rao pUI11 o s.
�mgnado. mt,,�rela.ndo o 'eu- gno; e integro,. procedendo como

ii 2. Emprestimos sem Juros I � "Ira. ;� 1iíia�o�a v:mco�;:;��:;ei�:: Y;riid�ade c�:,:;e::Ç!:n�d:Pd;
� 1.008 Wolfgang Ammon, São Bento, 25:000$000 3.213 I lU ii IB men�e á ho�ra da pr.esença de V. dar á causa dos fracos e pp.

� 832 Mariano Agostinho Vieira Florianopolis 20:000$000 3.211 •

I Ex.ela.
por m!erm�dlO do presen- midos o apoio que emana da mais

747 EIsa Lima Teixeira, Florianopolis 7:500$000 3'024 O reglmen te mstrumento, afIm de externar sagrada Justiça.
201 Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000 2.991 l ti iiierisia o SeU mais sincero .reconhecil11e�-1 �om as affirmativas do nosso

609 Edgar Schneider, joinville, 15:000$000 2.936 'A
to e a sua sympathIa pela maneI-! maIOr acalamente apresentamos a

693 Urbano Oern, joinville, 9:000$000 2.935 rilla:mento appre- ra altamente judiciosa e profun-l V. E�cia., os
.

no�sos pretestos;
hend I do e nume ro- dam�nte humana com que V. de SIncera estIma e respeitosa,

3. Emprestirnos a juros de 60io p. a. sas prisões ExcIa. houve por.bem amparar a admÍiação.
causa de accidente no trabalho SAUDAÇÕES TRABA-
do mallogrado operaria Hercilio LHISTAS

n�o reali.zará' hoje o comi
CIO previamente annuncia-

Comprae para vos convens do
cer o formidavel e economi·, ���-----

., co SABÃO INDIO. Estam?s informados que a Alliança Nacional Li-

4.020 Francisco Reuter, Rio do Sul, (resto) 8:000$000 ��

D d
bertadora deixa de eff t h'

.� �.� evara �
ec uar oJe o comicio que estava

� Destinado ao sorteio a realizar 10.000$000 �
Giil1 r�arcado, rememorando a grande data que em todo o Bra-

• 3. Maioria de pontos G pelos tnbarões sll �e commemora, visto a prohibição da Policia, que

• G deSIgnou para local d� para�a, o ,Larg0 13 de Maio, quan-
� SERI E .. I " e MILÃO, -4 (O) - Uma oc- do a mesma se deverIa realizar a praça 15 de novembro

! 4.022 Paulo Deeeke Blumenau (resto) 13;000$000 $ oorrenoia tragica foi pre,enciada enfrente ao edifieio de sua séde.
'

; 4155 Eugen io A. Boehm, Jo in v í IIe, (parte) 6:000$000 1.370. pelo, banhi,t" em Susak praia _

Entretan to, lodos os a Iiiancistas poderão assistir a

ifo SERIE "II"
G d� ba�hos situada perto da fron- sessao clv�ca, que se realizará na sua séde, ás 20 horasr•

X
rG tena Italo-yugoslava que viram f�lando dIversos oradores, como a sessão será internal,

:: 5.030 Alfredo BeIla Fischer, Rio do Sul, 7:500$000 416 � uma jovem nadadora tcheco nao se fará a instaIlação do microphone como era do

w 5.042 Richard Knoch, Blumenau, 10:000$000 411 e slovaca ser atacada' por tubarõe5 programma da �commemoração.
'

:.'� 5.011 Han� Kegel, Blumenan, 5:000$000 381 �•..
� diante de seus olhos. Depois da sessão não haverá passeata popular.

•
5.118 Frederico Sanchez, Blumenau, (parte) 6:000$000 373" Dois enormes tubarões tinham

• NESTE ESTADO jA' FORAM CONTEMPLADOS 176 SOCIOS NO I; sido a�istafos tendd a occ?rrencia I ���������:a���:����au�d"'e�d�e�s'*e�u=s"!";?!!;..d"'::"e::m:n��t�e"'s�i f'
I' TOTAL DE RS. 2.888:000$000 � ebxceh�clOna causda.? .paOlco nos

Al
��

',®j� an Istas que se mgIram para a orI! use sempre
•

rw

,�,
G praia o mais rapidamente possi- .. P t S

��

� Livol,'1ius & Oia O vel. � as a U L B I O L�,
M1 � Cd' f I'

. >l.iI (Formula do DR'. BACHiUrANN) �.J ;

'(� � omtu o a In e IZ Jovem estava oro
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. Correspondentes �.'!l2,)" demasiado afastada da praia e li

A venda em todas as pharmacias e casas ��
e i foi apanhada pelos monstros, antes'� d f

. lffI

_O..-•.----- ...-----------.HOO�I& de podor alcançar a praia. l,...",..,:...:.:::.:�:é""""',_�""__...""...ooIl
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300 metros: 5'1211 e 115. Final
-400 metros-S'37" IIS. A sua

pass;lgem pelos 300 metros, nado

O ..t
D livre, superou o record sul ame-

espo r Iva '

.�ic�:o actual, o :ual dev�rà, �e
Redactor CYt'fUA�O JuSE' I a�c?rdo com as Iegras, ser reg�..

-

-:,=r:em""""""_"" _ __'2rlR !""'í!�1I'!'r�")1I,ii.#nr,Qj�" ado.

Tamandaré X Iris FLUMINENSExFUZILEIROS FLAEMNGO X AMEfÜCA
Defrontar-se-ã() dominzo as NAVAES

'"

equipes do Tamandaré e do Íris, Em revanche se baterão, do- Pela tercei. a vez se encontra-

que pelejarão em disputa do cam- mingo, no Rio de Janeiro, as rão no proximo domingo o C. R.

peonato da cidade. Salvo modi- equipes de foot-ball do Fluminen- do Flamengo e o America, do

licações, de ultima hora os clubs se e do l�egimento de Fuzeleiros Rio rte Janeiro. No primeiro pre

deverão entrar em campo asstrn Navaes. No último prélio os FU· lio houve empate de um gúaJ, no

constituidos - Tamandaré: Cardo- zileiros levaram a melhor e vens segundo venceu o Arnerica 10 no

so; Pinheiro e Ribeiro; Adalber- ceram nitidamente pOI 3x 1; mas I terceiro ?

to, Parafuso e Piegas ou Numa�; d�sla vez o Fluminense leva a IMagnnho, Sabas, Pernambuco, campo o scratch paulista, que está FRIED JOGARA'
Walmor e Pedrinho; lris: Me-j �ssim constituido: Batataes (pau
tralha; Pavão e Antenor; Casti- lista) Ernesto e Machado (paulis
çal, Nizeta, e (?); Mirinho, Se· ta); Marcial, Brani e Orozimbo

cura, Dant'�. Damata e Sarará. (paulista); Sobral, Russo, (pau
Os juizes escalados foram: para lista) Vicentino e Herculos (pau
a lide dos primeiros quadros o lista},
sr. Agapito Velloso e para a dos
20s. o sr. Eduardo Eustachio.

BOX

SUPEROU RECOl�D

9 1 O Hans Augsburger;
114 Erich Muschellack,
636 Alcides C. Taulois,
470 Francisco Wuerges,
947 Emilio Rossmark,
618 Alcides C. Taulois,
608 Select Tennis Club,

Blumenau,
Joinville,
Florianopolis,
Blumenau,
Blumenau,
florianopolis
joinville,

10:000$000
30:000$000
5:000$000
5:000$000
7:500$000
15:000$000
10:000$000

2.928
2.910
2.900
2.888
2.887
2.874
2.857

PLANO "B"

3a Distribuição
I. Antiguidade

4.021 Raul Deecke, B1umenau,
Sorteio

(parte) 6:000$000)
2

para os bancar! os

100$000
20$000
10$000

ENT

prisões.

Iliança Nacional
libertadora'

BERLIM, 4 (O) - Amra

ç.ado o regime nacional socialista
é o que declara um jornal do
Reich, affirmando que no séde do

periodico «W05waerts» foram en�

contradas 12 metralhadoras, 50
carabinas, 44 pi<tolas automaticas
I O mil cartuchos e urna caixa de

bayonetas.
A policia effectuou numerosas

A
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A GAZETA

Junta Com- E X nos i � ã O d O e n t e n a r i o
merciai do__to _Y õ1iiiF.ãiiiiiii-_�iii!iiiiiB_�iiiiiliiiiiiiliiiiiiiiBliiüi����;;;a;;;;;;-

Estado
---

-ffarrô u ii i I h"ii
--

Mês de Junho

De Pedro Gaio e Emílio Truc

colo, brasileiros, commerciantes,

residentes em Perdizes, municipio
de Campos Novos, sacias compo

nentes da firma uE. Truccolo &

Gaio", resolvem, de commum ac

corda, dissolver a mesma socieda-
Attendendo á solicitação de

de recebendo cada sacio, nor

saldo de seu capital e lucros: a. I-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento para garan- digno presidente dr. Leitão da

d transnort

Cunha, a directoria de I-lygiene

t· d rs 13,282$340 hcan- tia o ransporre.
quan Ia e . ., ,

. o 'do
.

1

d·
. d fi 2--D ....nois de prompto o mostruario fazer entrega á Prefeitur � local. para rernette-Ío segundo lO

avisa aos srs. me \C05 residentes

o o activo e o paSSIVo arma.
VI: '. •

.
G c ,_. a - E d 60'�

d
. P d G·· as mstruccões que tiver para esse fim

neste sta o, que o Lon-

a. cargo o SaCIO e ro Jato, o
• ::t '.

•

•
•

• •
ç' W 'di P A

.

I b· di id 3--Faclurar o rnostruano em 3 vias collocando uma via C1J factura d�ntro do accondiciona- gresJo j e [CO an - tnertcü-

qua se o IJga a pagar as IVl as ..

�

1

' "
� •

I

...,

....
� •

11 d

e fazer as \espectiva� cobrança
..

e
mento do mo�truano e envrando _a outra factura a ;SECRETARIA DE E;:,TADO DOS.NEG�-

tio será insta ac o no proximo

vencendo uma cornrmssão de 2 l-
CIOS DA I AZENDA. VIAÇAO, OBRAS PU BUCAS E AGRICULTURA - Flonanopoll�. d_i_a_I_4_de_J_u_lh_o_. _

sobre as transações. CA 3a. �evFerá ser '�hnderpeçada Aaol
dr. Antonio Botini, representante do E�tado junto á Exposição do

Vu I toOsO Amea�a
..JlIo

.
.___ entenai 10 arroupn a, arto egre.

Y M

Prefiram sempre o megua- 4-Logo que fizer a entrega do mostruario á Prefeituro local, communicar a entrega feita á IIe se isão

lavel SABÃO SEeRETARIADE ES!APO D�SNL.�OCIO�.DA FA�ENDA, VIAÇÃO, OBRAS PU' contraband -A

� NO IOde Curityba. BUCAS E AG�ICUL1 U�A, pedindo ao sr. Pr.efeIto um ,reCibo �ue docu�ente a entrega.
O sll.uacionis

':::_::=--=-��---A-----'
5-I�eahzando-se a Inauguração da «Expo3lção do Centenario Farroupilha> a 20 do setem- de café mo naue!;st.

Pede-ao
a pessoa que, toi bro do corrente anne, o expositor deverá fazer a entrega do seu mostruario ás Prefeituras locaes r II'

vista �etirar um�
bolsa I dentro do mais curto prazo possivel, não excedendo, porém, do dia �e de Agosto, para .que haja S. PAULO, 5 (G)-Foi

de senhora. preta, �e �m I tempo de sua arrumação nos «stands» respectivos e para que o Pav�lhão de Santa Catharina possa descoberto 'um contrabando de

banco no )ardlm. Olíveira ser inaugurado na data fixada para a abertura do certamen,
\ 50.000 saccas de café, sendo pe-

Bello dommgo ultimo, entre
did

.
-

.

d
.

17 e' 18 horas, entregal-a à I p"-
I Vende-se um Dr. Pedro Je Moura Ferro ;. a a pnsao pr�ventlva. o� im-

e 11' Mafra 84 E
I �n ft Zeitter Win-

plicados, dos quaIS o pnnCIpal é

Rua onse lelro·
.

' ia! g U
" J 'M' 1

c' t'f' d
MPREGADA· -- Preclsa- k"lman ne>vo Advogado

o corrector ase Igue.

.)era gra \ lC(\ a.
•

� , .

__

�---------:-..

- se de uma-Praça Ge- Tratar nesta) edacção.

pARA chamar uma LI- neraI Osorio, 38. Por preç.o de occaslão. Rua Trajano n. J (sobrado)

mousine é sódiscar O �.�GOemG
O.--·-----O�.OO.�

n. � ..222 ..
O unico O

•

tclephone das Limousines. I 4 D J U L H O I
---------�a

O

Quern achou? •
•

�
o

Pede-nos pessôa inte- �
�

ressada, caso seja encontra-., C O L L (I «:! S A L S O RT E I O •
da uma certidão de casamen-

� IM'

to de Antonio Vicíorino An

tunes, entre o trajecto da

Ponte Hercilio Luz e a Pra

ça 15 de Novembro, o obse

quio de �entregar, a mesma,

nesta Redacção .

•

loo� Exige apenas a contr-ibuiçao de I
O 1$000 para cada S'lor·teio. �

-

-

�
.

i Habílitai-vos! Inscrevei-vos! i
� • GG.�.G----------O oo.o...�

II

DISTRACTOS

No. do Regs. 1457
Data 8-6-935

De Ernesto Perruchi, Max Phif

fere e Friedrich Perruchi, domici

liados na cidade de Blumenau,

socios componentes da sociedade

commercial de capital e industria,

sob a razão social de nperruchi

& Pfiffer", resolveu, de commum

accordo, dissolver a mesma, rece-
o.

bendo o sacio Friedrich Perruchi I

a quantia de rs. 6:500$000, por
conta de seus haveres e os sacias

Ernesto Perruchi e Max Pfiffer a

quantia de rs. 500$000 cada um,

ficando o cornmercio e industria

de bombons e caramelos a cargo

do socio Ernesto Perruchi. Dão-se

quitação reciproca.

No. do Regs. 1461

Data 15-6-935

Banco de
Crédito Po

pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soc. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16

(Edifício propri�)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ele Limitada 5'1· ara.
ele. Aviso Previ06·1· ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

o pavilhao catharinense

Inst.�'lcções aos expositores
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"CREDITO REDIAL"UT

Premias e�n mercadorias

5:5

Por 1$000
eom esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAl-!

A. CREDITO MUTUO PRE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-

a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOD

3

historiaPela nossa

(Compilação de L. Nazaretn)

DIA 5 DE JULHO-S. ATHANAZIO
W�·J---'�:I��,,--_

1785-0 general Lima e Silva--No Rio de Janeiro
nasce o general Francisco de Lima e Silva. vulto notave] c!o !1:n do

primeiro irnperio, e do principio do segundo, no qual chegou a re

gente. Commandou as forças legaes enviadas contra a Confederação

do Equador, em 1824. No dia 7 de Abril de 1824 como cornman

dante das armas, a sua adhesão á causa do povo, teve efleito imme

diato sobre o animo lo Imperador, levando-o a abJicar.

Fez parte da regencia trina, e depois foi o unico regente do

imperio, até a passar o cargo ao padre Feijo,
Morreu na mesma cidade, a 2 de Dezembro de 1853, ten

I do recusado o titulo de Barão da Barra Grande.

1831-Deputado nomeado Ministro-O deputado Dio

go Antonio Feijó é nomeado ministro da Justiça, pela regencia, car

go em que revelou grande energia, prestando grandes serviços ao

I
governo.

1841--Uma convenção secreta-O general Bento Gon

çalves, chefe dos republicanos rio-grandenses, assigna uma convenção

secreta, sobre auxílios reciprocas, com o general Fructuoso Rivera,

então presidente da Republica Oriental do Uruguay.
1878-Fallece O frei Vital de Oliveira-Em Paris,

r fallece frei Vital Maria Gonç«]ves de Oliveira, bispo de Olinda e

I
um dos tres processados pelo gabinete do visconde do Rio Branco,

por desacato ao poder temporal. Nascêra em Pedras de Fogo, Per

nambuco, a 27 de novembro de 1844.
1900-Pallece um grande latinista-Morre em S.

Paulo, o afamado latinista Fralilcisco Rodrigues dos Santos Saraiva,

que em tempo, fôra padre. Viveu muitos annos neste Estado, tendo

sua residencia em Picadas do Sul, do municipio de São José. Santos

Saraiva escreveu o Diccionario latino poriuguez, obra bastante elo

giada.

Congresso Adheriu
'Médico

á
minoria

RIO, 4 (C) - ° senhor Si!
vestre Góes Monte:ro e a banca

da de Aiagôas acabam de des

ligar-se da miaria parlament,ir
ingressando nas fileiras da minoria

SÃO PAULO, 5 (G)--
Commis:.ão de Constituição
Assembléa manifestou-se contr

ria á. criação do Senado.
A proposito da votação, p

alguns situacionistas, em favor

eleição indirecta do governad
que constitue a abjuração de u

dos pontos essenciaes do progra

ma do P. c., noticia-se que
sa attitude envolve uma manob

politica, da qual resultarà tI

inevitavel scição no situacionis

rCClsa-se comprar uma casa

para pequena familia que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a esta

redacção com as iniciaes J. O.
Caixa Postal 25.

Não esqueçais' o n., do Telephone 1.418

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

CHAPELARIA, CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

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

Alerta petizada!
����.m�.�����__�-.s������o��_��

O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás coIleções nos albuns da afamada bala HOL

LANDEZA.
O posto CHIe, o preferido pela lJarotada in

telligente distribue cubiçosos premios eOde real va

Iar e utilidade.

.

Além de vaJios0s brindes receberás garot
amIgo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai

xa cOm 100 balas.
Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas n

POSTO CHIe, porque cada caixa traz premias es

plendidos.
o

Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuídos em 3 dias!

.
'
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A QAZETA

Commercio, Industr;a
e Agricultura

Freças correntes ria praça de Limpos leves kiJo
Florlanopolls Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos

.

44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
Indiana 34$000

1$800
1$300
3$000

PELES

ASSUCAR

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto urna 3$000

69$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos gra�des u�a .3$000

49$000 Veados materros kilo 10$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bl) kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
EnClpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
Sacco de 45 ki!os 13$500 Sarrafos l
Moido de 45 kilos 14$500

M®rcé.5�Q do RlI)
FEIjf\O

(Por secco de 60 lei/os)
Prdo novo J 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

SABf-\O jOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

DIVEnSOS
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zéél Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 leilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha EspecIal 40$000

G k'l' $400 Agulha Bom 37$000
rampos p. cêra 10 I J E' I 38<r

C· M' 16$500 aponez specia
' ,pOOO

imento aua sacco J B
. .

I 2 0$000 aponez om 28$000
Phosphoros PmheIro ata I' Bic" Corrida 25$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 28$500

Q

Arame {arpado n. 13 rôlo 31 $500 MERCADO FROUXO

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE :(Por caixas de 60 'cilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$0001Vassouras 5 fios dz. 22�000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L,V4'VVV __

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xalque sortidos arroba 25$000

(por kilo)
Mercado da Florlaf1opGl�s Mantas Gordas 1$800

Feijão preto saeco 17$000 Patos e Manta 1 $500
1

Feijão branco sacco 1 5$000 I
Sortida regular 1$400

f Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 12$000 .

Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por lei/o)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$500

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 1$500
Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho 1$600
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 1$900 51 Londres 91$000 93$500
Assucar grosso arroba 7$000 {( Paris 1$260
Polvilho sacco 15$000 {( Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 1$500 {( Italia 1$565
Toucinho kilo 1$500 {( Portugal $853
Cêra kilo 6$500 {( Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 {( Hespanha 2$605
Nozes kilo 8$000 « Suissa 6$225

COUROS
{( Belgica 3$215
(.( B. Ayres 5$020

Refugos pesados kilo 3$000 {( Uruguay 7$741

Limpos pesados kilo 2$000 « Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6 Entra!3ase 5ahiàas

6 a 14·5

12.7 59
20.199
11.356
6.218

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijã.o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (sacc0s)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0QO

(F-altam as sahidas dos deposites particulares.

I
1:,\
,

5

A&&wq_

Médicos

r-e(.,;hé.�rlí")AP n-'to de rnalas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRASl

"

Na Agência ás 19 horas
No Correio as 20 horas
Registrados ás 19,30 horas

PARA:-lTAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLf,'J:CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

_.,

Agência no

Edifi ''''ia L_a Por�·t(:s� r-iatel

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 Taboas de lei est, (3x23) duzia
12$000 38$000
13$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 I27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000 ----------

Fôrro de pinho 16$1)00
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
"

1 x5 a dz. 6$000

�rldica:

Rua Trajano) rr 1 sobrado ��"""","'j,Z'C""'Jl"�,,"��,

Teíephone n 15"18

"Expres$O i1j�El'dldesie"
Séde Porto Alegre

--------_ .• ---- -,

EMPREZA DE Ti<ANspornES EM. AUTOMOVE!S, OMNI
BUS E CAMiNHÕES

Devidamente Registrada
------

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Dr. Cesar Avi la

Linha Porto Alegre - Flortanopolls e
vice-versa

SahimJ n !la
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORJANOPOUS

Advogado
Ex-assistente do

I�ua [cão Pinto)
..

(sobrado).
1'1" 18

até

Viagens scrnanaes em 36 horas
Parte de Porlo j\!egre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de FJorianop�is ás terças feiras ás mesmas hOPiS

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Ínlormações em Porto .L\lêgre: �i:de RUA A. NEVES, 159--22/
em Florianopolis: Portaria do I-lotei La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29 .

A�ente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: iRMÃOS SIMõES-Hakl La Porta

Mais inlorrnações: Pensão �.'1c.chado, Rua João Pinto n. 29

Dr.' César Sartori
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horasClínica cirurgica-operações

Advogado

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

=d�=!

João St�lv��==

Das 3 horas em diante dia
riamernente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 .. Phone 1.618

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Resid(�ncla:--R. Esteves [u
nior,179-Phone, 1.285

r-ahrloa �UI� Bq}��yuva, I 54

Dspc:3it�: M®rc;ullo, 36
--::';:�---

FLORlANOPOLIS Est. de Sra. Caíharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

C)r. r-,/] igual
B 'd("':}.2.� ba i

Accacio Mo ...

. "',

f!' ,';1.

,

.:.;.

Clínica Geral _. Vias urinarias
Hemorrlioidos: - Tratamento

sem operação e sem dôr I re ira tem seu escrip-
I

�: :.
" • .t
,

.
,

; �
.

tório de advocacia á ruaResid.:- Praça Pereira € Oli
veira, 1 4--Teleph. I 353

Consull.:--R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 15 ás hor.lsl8

; Visconde de Ouro Preto

t n, 70. - Phone: 1277.-

I Caixa Postal, 110.

���==��============

J-� Saude r ! !
Ler com attençáo

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a-·
dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus beneíi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, ?- formula simples OLl compostas con

forme o estado do paciente o

arape iodo ..tannlco
especialmente prepar ido no laboratorio da Pharma
cia INTE1�NACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moles tias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher aas àe sopa antes õus r .. íeições.

Pharrr)acia Il'""'<,"ter'nacional

Phco. Luiz drAcampo-a
ESTF�EITO STA. CATHARINA

Cé�ldas da
Imper-atriz

Todos os ,�omingDs=
Um passeio idcal-üptima estrada de rodagem

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

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

• regressando ás 16 112 horas, um coníortave!
Ornnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Insluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel c direito a um BA·
NHO THERMAL, por pessôa.

RS .. �S$OOO
Para informações e reserva de passagens: No

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

1
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� Filiaes em:

�� Secção de
FAZENDAS:� Fazendas nacionaes e extrangciras para ternos

Morins e Algodões
Lonas e lrnperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositários dos afamados
Charutos «DANNE,lv1ANN»
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Lages l�
��l�11.�
r}'1({�
�",',1MACHINAS: [,fq

Machinas de beneficiar �m3.deira �\j
Machinas para oiíicinas mechanlcas ��;
Machinas para latociros rij

� )'':-..
Machinarios em geral para a lavoura: [arados, �.�

grades, cultivadores, moinho etc. rt;
Locomoveis, lv'lotores de. csplosão, Motores �}��4

clectricos
-

r/�\l
��Material em geral para transmissões."eixos, riJ

mancaes, correias de couro e lona f�'J
Oleos e graxas lubrificantes �Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- ��ljsodas, serviço mechanico �\�,�
Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER' �Material electrlco em geral �

�

I
!lr,J: L I �<l",A�,'\i1;,,"r.� . .

, 'Ç "2IJ!'*"
� . ,m ral �hrd..'

Blun-�enau - .Joinv'iii�� São ��rancisco Laguna
l\l�ostrL!ario f:>errT"lar,ente err, Cruzé-;iro do Sul

Secçao de Secçao de

Matriz:

FEf�RAGE.NS:

Material em geral para construcções:
Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
C�lnOS galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada- apparelhos de jantar - talhe-

nlS

Louça sanitária - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceutícos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e E'xtrangeiras

Se ainda não tem um LO'TE de teneno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e ádquira U!'y� ou MAIS látes. Amallhã
valem mais.

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

Um contracio de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. tJode hrindar seus filhos.
Linaa Vista Panorarnic:a.

Esplrznoiaa praia iili' banhos.
Optimo naóiCIzntrz àrz agua potauel.

.

Terr .. nos completamentl:' plano�.

���·"·::i?'A"'II: �;:;:�{..�'/��#;í.!�"'�,� l�f':<��<i��T�;'".k" zw.m.: 1J'..11W� . .t\��MIII

-C Orn-p a n h i aA_-fli a n c a da, B êl, !1Ta �I'
"'..

.."."'"J�ror�,, �,
" :I-'��

II Ve�� f.� él7-t,,' '1�,"','��: �asas ,1;;�rua "Cons.::71h1dro�

'-=� �lln���:- "';- 1�70 -===--=---="==--� .1 Confeital�ia Cfr�iquinhg "I �u�w��;;��:�:,r;et�ép����cf���dt �1, �Ll;�
5E,6UR�5 T"ERF\E5TRE� E .mAF\lTlmO� "

: r , II Pedro Iv? 11, 3, e um k:;'eno na rj� f-el'ppe Schmídt c�rn
Incontestavelmente A Primeira no BrasIl

"

,

Especlabda,J�s em. c�ral11ellos, bonbons, empadas, 'I. duas casll1ha�, _e a fa3nca de r:10Vel�
,

?a" rua Conselheiro
epitol reali5a�0 9,OOO:000$D(:0 conservas, vinhos finos etc.

..

.

Mafra, para tnrorrnaçoes com o propnerano Paulo Schlem-
��ese,ruas mais à� 36.000:000$000 fornece doces de todas as qualidades para ca- per

.

Receita ern 1933 17.762:703$2H">1 tos b r li b 'la' ---------

Jrnmoueis 13.472:299$349
samen aVI apclsa os e at ....S.

-"'-_.- ....=�..------ "'VIF'C-

N d i d do blüõ à lõ � as gran es uctas que éS 0-
nesponsa urco 2S assumi as em 1933 2.369.938:432$816 REsrI'AllR � ',)1' A I 1\' C' IYTE' .., d: PASCHOÁl S!UwÍ'az S.•�. 'I
(Estas rr.spon5abiliàaOes referem-se somente aGS r-ornos Ôl< i-l.l� , LI"!. l\ \ no pnmell o an ar í bram no ompo da actividade se-

����p�nTh��9���?RTE5. que são 05 DOIS Ut-m05 em que T H E O D O R O F E R R A R I i LIVRARL<\ MODEl�NA � cial ou couimercial, o espirito mo-

Agl:'ntes, 5ub-Agentes I:' Reguloõores ae Aumias em tO�05 05 RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA I' f. demo e bem equilibrado utilisa o

E j a a 8 'I U ( ) Furiõoôn em 1836 r. 1"5'0 05 o rusn, no ruquc- 5ut:cursal e nas prinripa .. s ,l RUA TRAJANO) Telephone 1.194 :; telephcne como a mais inpresci»-
prnçce extrcnqetrcs

� I Rua Felippe :::�d:midt n: 8 ',;' diveI das H(:L,':.sidade:l!
AglZntlZs em fIorianopolis enrnros L060!l� llA. �-""",-"""",,-�;;;;;,-�m;;.......;;m;;;;;,,;;';;;;�__'�;;;;;iiI!iU;;m;;;';;;;;;_'��;;1

TI:'1�9u:, �iLV�l�aÇf�r 35 (aobrcôo) rai}\c;.�I��:�.1 /'683 � I ����.::';;il�,��oC;�·n��Jt'�:�q� Professora norma-
r�---�������������� I -� �

I' �

Earrlptor-loe em Lagl!na 12 I�oiahy Sub-Agentes em �, II' i SIMONE li l S La m-. accc: i" a'urnnos.

J���J_"�� II' fi�olneno ia � III1 r"po.:]i·:nhil1, EEtl:'rrzotypi
� CJRSO .P}�Iv�Eê��,DAmo

Enm(icrr:açõo, Pautaçãn, Tm :I;��iI 0(111105 em flito Rl1'i�\JO etc. � TRATAR á Rua Saldanha
Sociedade Immobiliariu Catharinense Limitada I

End. Tel, FI LOM ENO "'"'_,.-=���-="""-�-�"..,._...-�_.---""""'. l\larinho N. lü

Villa Balnearia FLORIANOPOLIS - sAo JOSE'

A VILlA I3fH.l"lEARlA DISTA a:

lODO mlZtros aa Ponte Herdlio Luz
800 ào 6ranàe Quarte! f'eàl:'ral: em rOn!3trucção.
600 ao 6rupo Escolar 105� BoikuJ<.

Na séàrz ao Dislrirro 10ão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaàe SIZ I:'nrarrega àa construrção ae Préài09

0.3 lótl2s aàqlliri àos, meàianle o pagamento OI:' urna entraàa á
ur,sta e o resta tI:' 12m pagamentos mlZnsm:s.

á João

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
"""""'=�=-=-=-=-====------ -==-====��.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRlPTORIO

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

,.
I Preferir o abão I

p�•••-� �,'*�,�•••��(â;-..�tq}-�.���'� ----------- \t.ti' 'o� ,Jfp �'!i ��tl,��
�� �)
r%",J, C d Ba It' Ltd. ��

I' i�) �������-��=���=���_=m ii
�@ �
� Organ' zação naclon;::�i de créd ito �Commcrdo' por grosso de Sal, Trigo, Farellc,

I
� para a construção da casa propr a �Xarque, Assucar, Ccreaes, etc. f�� �

I AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OlfÊR!,lO Ff- 'fl'1"."",_. _....

,r.::'''I''X'';:''''''-;;:;'''''rh..--:4�'''�'''--�������'�-'''''_''''''''-''__�«'�
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5 --1917,

�(����N!��f�������i';�M�J�� SOB N. 12.475

[� PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO � E' a unica que garante os seus associados e of- II� São necessarios 3 qualidades � ferece a maior vantagem com gMantw em

�\;<?;.J ,""�1 beneficio do Lar
�� SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA &') I
�1 Essas, somente são encontradas

�� 1..;1.;;",'�.,
nos novos typos de radIO � �

Inscreva-se hoje mesmo na C��lS�ns�tm'l'l d� t:rrl" UCR;;ilj, ��
P H I L... I P S �. � que obterás uma caclf:'rnela pda quanlia lJe Ht${l::l)O com $�:rj

�q
_

PE� PR;;S, E�C. � f,j Si a sorte lhe �::��t;é/ n�md:����� �;:�rteio adquiIirá ;�
t!] � _ C1-j uma casa pela insignificade q�B.n:ia de3l$lY(,lo,
�, COSTA & Cla.-RUA CONS. MAFRA 54 �
�!f�l������l:;-P!,:;;-......-:;�.;,;",,"l!l��"".:i�:���'��l�&&� -='�� ,,""",,��IIf�]��.d::!(�JA;,""':> ,�����e..Js�

,

Santa Catharina

Agcnies autorizados da

elA. BRAS. PNE.UMATICOS PJ R E L L J SjA.

é dar valor ao que é bom, é economiCD e rendôs®

EX I ETE VERA QUE É �SUPERIOR

t

\ :I
� 'l ..

"

�, ..�._----�,- ---.._----�----------------------------------------__..'-'-------------_.......�
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melhores casemiras, os mais modernos ee legantes chapéus da afamada marca

imperrniaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Ps
Fellppe Schrnict n. 21 mm José Elias

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

Politica �. 1_____ -_._l__ UPoli ricos1�'_'Kn
__• =----...�

I
'

I
" 0_distincto clinico catharinense dr Miguel B:�baid pede-no,

a publicação do seguinte: "Illmos. 51'5. membros do Diredorio Esta
dua] Provisol'io da A.N.L., nesta capital. COflsideran::lo cue ° me

dico gosa duma situação previligiada dentro da collectividade.
,,' C()nside�ando qu: o pertencer á facções politico-partidarias

crêa-Íhe, por mau elevação com que se processem as lutas de idéas
um ambiente de odios e resentimentos, incornpativ-], portanto com

I
o desempenho de sua altruistica profissão, o abaixa assizncdo resol

: ve pedir demissão do quadro social da A.N.L., afastdndo-se defini
: tivarnente das actividades pattidarias, dedicando-se exclusivamente
aos seus misteres profissionaes.

Saudações cordiaes (a) ML:�UEL BOABAID."
------

As
Cury,

!11.1

ralZO,
capas
,.

a rua

EC

que faltam ser

constituclona ...

lisados

voz DO

Armas e rl'"1u··

nicoes eni

casa' d�?: ur(')
deputado

IEstados

BELEM, 5 (G) - A po-
licia procedeu a uma busca na

residencia do deputado Annibal
Duarte, ali encontrando arrnamen-

*�.*-NOS ENVENENA-,
MEI--rTOS-- 'Deoe-se provocar
immediatamenie o vomito para

desembaraçar o esiomago do fo

xico nelle contido. Consegue-se to e munições, Esse procer é

facilmente excitando a garganta
cunhado �o major Magalhães Ba

da creanca com o dedo indica- rata, raz ao p�rque se affirma

d' que estava sendo preparado uma
ar.

II - E DEste processo, entretanto, é su )leVaça? ntretu?to, o sr. u-

util somenie em se tratando do I arte, ouvido., pela �mprensa, de

ioxicos não causticas como se-
clarou que Ja havia telegrapha

jam: [ruias cenenosas: etc. do ao _presidente da Republi,ca
:J{_os casos de envenenamentos co 'TI subsiancias acidas ou para dlzer-I?e q�le a busca feita

causticas, convém neutralizar ou precipitar os toxicos com certas em sua residencia, em nada se

subsloncias oariaoeis conforme o veneno; a seguir daremos uma pe- justificava, porquanto seus inten-
.

tos não são os propalados pe-
quena lista:

Sublimado corrosioa-r- clara de ooo !J.lIida cm agua.
los seus inimigos, a cuja prova-

d vel denuncia attendêra a policia.Soda ou potassa=: agua com um pouco e vinagre.
fieMos diversos (acido phenico, etc.)-solução de bicabor: Disse o constituinte liberal que

c.: d b somente foram encontrados pe-
nato de sadio, agua de Vichy, ou na falia esta, agua com sa ão.

las autoridades em sua residencia
O ll!ile administrado a seguir, emquanlo se aguarda a che-

gada do medico, é uma medida uli! em todos os casos.

De
.

cinema

Madge Evans, Una merkel
Floríne Me. Kynne e Phi!lips
Holmes são as estrellas que mais

o Secretario do Governador
Ribas. em Florianópolis.SEXTA-FEIRA _I o leitor conhece esse calunga que uma vez, apparecerão na téla do

ali está. de bochechas e topete ?... Não Imperial hoje ás 7,30 horas,
é o dístíncto moço dr. Eeclydes Chi. numa exhibição elegantíssima em

chorro, official de gabinete do sr. Belleza á Venda.
--0--

lVIanoel Ribas. no Govêrno do Paraná, RIO, S. (G)-Faltarn ser cons-

E', símnlesmente, o sr. João de OH-
p'

. 'titucionalisados apenas tres dos 2 J
veira, deputado á Assembléa Constí- assagenos ao trem para mais E t J d F d· - b
t

'

t
.

te" 1
.

I' d
.

_.s a os a e eracao a sa oer:
tum e. que serviu, nes a aprtai, sensaciona viagem e nossa vida. R' d J

. M�' r:
.

como secretario particular do preclaro .

P
. 10 � aneiro, atto 'Jrosso e

assageiros ao trem que pas- R' G· d d Ne empolgante governador paranaense, .. I:> I I'
.

7 30
10 ran e o 1 orte. Quanto ao

7.T eh t: t d P li
, P f'

sara no voyai, 10J�, as . . ,

b , .

na ela ura e, o reta, na re er- !
' . .' pnmerro, JU se sa e que nOJe durá

+ rra Til!' micípal no Quartel Ia FA noras, para assistu os mais es- .

T
'

.G mh I 1 -. a 'orca
tI'

entrada no ribunal SuperiorElei-
Pública. na Assembléa Constituinte, 1 an 10S acontecimentos alravez I
nas redacções dos iornaes, no restau- uma noite louca. E' o 1346, o �olra .

a pap;)fiad�. restante para, o
rante "ESTRELLA". na Deixada deti'

. JU gamento deíirntivo, o que se Cia-
. rem que evava em seu interior ,

té di IS
.

dCoqueiros. nas praças públicas enas· d d
ra a e U la ,o rnars tare ar

. d
uma Jovem amor aça a por um N M G

.

.:asas commerClaes. on e quer aüe
I d PdS'·

o tocante a atto rOS30

fosse o sr. Manoel Ribas. ia também e eva o reço e tlencLO. h'" dnão a notIcia, Ignomn o·s� gllan-
o seu "SECRETARIO" em Floriano-

I do terminará o caS0.

Festeja hoje ó seu anniversario Encol:�,a-se em Florianopolis )oHs. deputado João de 01ly�lr.::.. no A allucinante e féerica revis-

natalício a exma. srá. d. Araey I o sr. Jacob Tavares, operoso pre-
---.. �

habituado já estava o sympathico, e ta da Warner Cavadoras de
Relativamente ao Rio Glande

Vaz Callado, esposa do 'omalis-I feito municipal de TijuC3S. ('..... ...-..�'::" m

popular governadOí" com a compa�l�ia Ouro desacatará hoje no Ode-
do Nor�e, o �ribu�aI Region�lJ ,_O rn .,...".

-mO do ardoroso parlamentar OPPOS1C10- vae c.nvlar ao ...;upenor cs rlà,oels
ta contertaneo sr. Jairo CaHado, --

�" -.! 9 d .tIl h- h on, ás 6.34 e 8,30 horas c')m
"

r;;lcao L., e e' .aiS.a, que, ogo pe a mau a. ao c.e- para Julgamento dos recursos in-
directol deste jornal. Esta nesta capItal o sr. Do"

J'U i t�l ,...., em I
gar de Caldas da Imperatriz. S11(1. suas canções e bailaios excen-

terpostos, devendo tudo isso ficar
A Gazeta cumprirr.ent�·a, gelo Goss, tabdlião em Concor- 's'

-

,� I
Excía. mitndava immedíatámute cha- tricos. Dick Porvell, Rubv h,d- ,l

dia. ãO PaU!o mar o dr. João de Oliveira. afim de, ler, Joan Blondell e outros se
concluído até.) fim do mez.

_

-- com elle. iniciar as suas visitas e d.::ncarrega.rão o successo.

OUTR05 PARTEm .. ! RIO, 5 (G) -- Partirá no
os seus passeios.

O governador do Paraná. C01110 sa
dia 7 proximo, para S. Paulo, bem. tem a "mania ambulatorÍi1......
uma caravana de deputadosda O seu prazer é andar. democl'a- Resma.'nderá �n;tl15'Jl...JlfiR\minoria, que vae ali participar tieamente, por toda parte, observlll- r �� !li ogU UW

das commemoraçõ�s de 9 de ju· do uma coisa e outra Já viajou toda

lho. Esses parlamentares serão a Europa e revela-se. em tudo, um

homem de profunda experiencia da
os srs. Bapti;;ta Lusardo, Bias vida. E' um philanthropo de tão
Fortes, Pedro Calmon, Jose Au· grande sensibilidade. que não occul

gusto, Arthm Santos e l�Acurcio ta. nos mínimos detalhes. a StH RIO, 4 �(G)- ° sr, João
Torres. Durante as solemnidades inclinação pelos Íracos e desampl- Neves da Fontoura, "leader"
commemorativas da data estes rados. As crianças. por exemplo. o da minoria da Câmara, fala-

f II
comovem tao facilmente, qiíe chega rá segunda-feira, naquelJaproceres a arão ao povo ao ponto de chorar... O governador

E' certo tamb�m, que a ban- Ribas é um co:acão "do outro mun-
casa legislativa, respond(�ndo

cada constituci::malista dç São do...' ao discurso ali pronunciado
Paulo vá ir.corporada ao seu Acompanhando-o por toda parte, o pelo mmistro da Fazenda.

Estado, afiM de participar das nosso empoIgaute tribuno da opposí- Sabbado, O sr. Sampaio
d 9 d

.

lh ção affelçou-se tanto ao emerito para- COírêa tambem occuparà a
commemorações e e JU o.

naense. que o deputado Placido OHm-
pio. ex-secretario do Interior e Jus-

tribuna para ferir igualmente
tíça. no governo do cel. A1'istíliano, a.lguns pontos da oração do

dizia. ôntem na Assembléa. aos seus I sr. Arlhur Costa.
collegas da minoria:

-- Vocês sabem de uma novidade?
Já temos mais um trânsÍi1ga:--E' o

João de Oliveira...
E como todos se entreolhasem. num

mixto de espanto e indignação ante a

affírmatíva. o sr. Placído. mordaz e

desembaraçado. explicou de pl'ompto: Já quando estavamos com o \
---Tenho ceiteza que elle adheriu .

r& g Iii 9 -li L ao Ribas. E adheriu tão abertamen- jornal paginado chegou-nos a no-

�II 11'11111 HIIUO UZ te. que vai proferir. no plenarío. um RIO,5 (G)-- O comman- ticia de have'!' soffrido um accr-
discurso formidavel. fundamentando dante Cascardo, informou á dente, no trapiche do Thesouro

Domicgo proximo os as- o seu requerimento de transferenda imprensa que será, hoje, lido do Estado, o sr. Tolentino San-
saciados do ii Club Nautico para a Assembléa••• do Paraná. no comicio da Alliança Na- tana, macninista da lancha a ga-

Roupas para homens e Aldo Luz promoverão, em Usar o SABÃO !NOIO quer cional Libertadora um mani- 2'Olina da Capitania dos Portos

criança só na CASA A Coqueiros, ;uma succulenta dizer, economia sobre todos festa do sr. gel. Luiz Carlos desta cidade, do qual resultou a

Está nesta capital o sr. Segun- CAPITAL feijoada. .
os pontos de vista. Prestes. fractura de uma das pernas.
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AHHIVER5ARI05 I do DaIla Costa, prefeito do mu

nicIpio de Concordia.

um revolver e algumas balas.

Apesar disso, porem, annun

cia-se que a policia apprehendeu
tambe;:n material do Exercito.

Foi aberto rigoroso inquerito.Sra. Jairo Callado

Sra. Achylles Gal/otli Mai�anhãG
estáFesteja hoje o seu anniversa

rio natalicio a exma. sra. d.
Beatriz Vianna Gallotti, esposa
do sr. dr. Achylles GaI!otti, capi
tão medico do Exercito.

I,
)
..Seguiu ontem para Tubarão,

pelo fispirante V\[olscimenfo a

senhorita Lucilid Wendhausen
AvilIa, acompanhada da sra. Emí
lia Avilla, esposa do sr. Leão
Avilla.

Regressou
tal do norte

Paulo DutH:,
deste diario.

ontem a esta capi
do Estado, o jovem
auxiliar da gcrencia

ao ministro da
zenda

Fa-
RIO, 5 (G).-O sr. Victorino

Freire, ex-secretario geral d.; Nla
ranhão, dirigiu novo telegramma
ao commandante l\1agalhães de
Almeida affirmando que a situa
ção no Estado é de completa in

tranguillidade, tendo até deixado
de funecionar a Assembléa. Dizia
em seu despacho que foi dissolvi
da a antiga guarda-civil para dar
logar a uma nova, da qual parti
cipain elementos nocivos. O sr.

Victorino Freire concluía infor
mando que permanecia a censura

no telegrapho e que "no interior
reina terror".

.

fAZEm [91'1H05 l-imE:

o n. Celso de Almeida, func- EHfERmQ

ciona< io do Moinho de Trigo
Joimille;

a senh:.lIinha Idalina Souza;
o sr. Gustavo da Silveira Fi

lho, cirurgião dent�sta;
o jovem Nelson Machado;
o sr. José Athanasio de Frei·

No Hospital de Caridade 5Of
freu, ontem, uma intervenção ci

r:':sica o jovem Savas Lacerda,
estudante de \1edicina.

ffl('['El:.'lmEHTO:

Falleceu, ontem, no districto
de Santa Philo:nena município
de São José, o sr. Ernesto Kret
zer, commerciante naqueIla loca�
lidade e filho do sr. Germano

tas;
o jovem Walter Wendhausen.

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

CHE5fim UHS .. ,

�r
'

ornara

posse
Dr. Ferreira Leite

Kretzer. RIO, 5 (C) - Está defini
tivamente resolvido que o sr. Bor

ges de Medeiros tomará posse ama

nhã, de sua cadeira no Palacio
Tiradentes.

Soffreu
accidente

ManifestoEstá nesta capital o competen
te engenheilO sr. dr. Ferreira Lei
te, directOi da podero�a compa
nheira Cobrasil.

mlS5A

No dia 6 do corrente serà
rezada uma missa, na Catbedral

Metropolitana, ás 7,30 horas, em

intençã0 a alma de d. Alexan
drina dos Santos Gonçalves.

Paulo Dutra

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaae"
de eizel.& Cia••• Joinville (MARCA REGISTRADA
- P*i'PiIP mz 'fi ...
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