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do

i�\ _' peUação, en-l sessão extraordi
de homologar o ac�to do dr. Clari
ct-lefe de Policia, que' deixou cie
c�e ..terrliiriações c'c)n·tidas no offi-

2él, \Jar�a, rnar"sd,ar1do
Uvar--ôff.

por- em

C"� - ....
� le�orLe a .

�,
acaoa

1.'lUL."s (.r::\� o seu gov(.r no �e nor

\ .a 'Jd�) e"Pl!i'o dê J';J.ji.iÇl, cu-
_. !. ..

t n o e l,.Gn-..stifiade.
N3.3 merncrave is campanhas ci ..

"ili�ta, nii1s�a e t!a aHirJnça Lbf,'

)<tl o sr , Olivio AmOlim <la lado

d..; Nerêu Rarcm, portou-se com

iocompai ,:; lei aLoegaçào, deno do
, I

" I

e nespre ienounemo.

No decorrer dessas titanicas

'. l

riv.::;·t.:·,'!O ;1 .itith.'-lO (o no so cLs-

t.ncto r oni+n ar.co sr. rn-jor O�:vio'
1:::1;\1l(1)0 de !-\.:nüiú;l\ operoso e

.J-:-:.u. r, ,i 1 F;(hl'geille prCí"';I[O rrhl11h':lPi)! C c
...
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lIi\i!OpOUS.
No curto pr;.!:o que vem exer-

,

d I' I I )
rendo a chrec,,;ão da e 1 ioaoe üa

c' '):t� r 'J: á demonstrou sobeja-o...;..r-'
- ,

�

.' 1

n.e.vte a sua grande C'lfHl,c:dacle
J," tr::;.baLlO e (Leu provas r xl.ube-
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Sem quaesquer ligações politicas.

PrO�Ot-ietario �-::. [)ir���:':c;tr;,r RAspc)nsavel _J/L'\.IRCi CALLADO
-
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liberdade do detento; uma vez

que a Côrte de! Appellação já !lt�

houvêra manifestado,' julgando-se
incompetente para decidir um

habeas corpus, impetrado em fava
do mesmo russo. Pvsso adiantai"
lhe ainda j4 estar informado de se

ter reunido; em sessão extraor

dinaria, a referida Côrte e h )mc"

gado o meu acto.)

Damos a seguir o offieio do
dr. Chefe de Policia dirigido on

tem ao dr. Juiz de Direito da la.
Vara.

Comprae para vos cunvcn- No. 1533 - 9 de julho de
cer O formidavel e economi 1935, (A's 20 horas.) Exmo.

As. r�uniões da Commissão d::l, CO,mo as i,1eia" social;sta'i do
CO SABÃO lf�DIO. Snr. Dr. Juiz de Direito da 2a.'

MOSCOU, 9 (G)-Reali- ConstÜUiçiio sempre decorrem nu'1 meqUletoPlacldo soorecarregassem Vara da Comarca da Capital. A-
zOll-se, sob a pt''','sl'd,ooncI'a '�o ambiente de humorismo e perfiJia:\. demai:; os cofres públicos 05 seu" d d PJ 'd t b d b ff" d V� '" ,- U

I J
'l 1':, o sr. aCl o argumen a ca o e recc cr um o ICIO e .

senhur Jos'�ph Staiin, a pri-, Fei;l.mente o dr. Adherbal Ra- p:lftó'S procuraram convencê- o .

essa
com esse despauterio: excia. em que- [mnda por elo

meira assembléa dá COlTI- mos da Silva, vem presldin.do o, incoh�rencia, assim rebateu, dispa- -Então é só o, sr. arcebispo liberdade o rll,SSO Wladi�ir u-
missão para modificação da trabalhos com acerto e altivez. ra1aJa rte ite, o relator do capitulo.

que póde metter o nariz e a unha varoff.
constituição da União Sov;c' Ante-ontem foi d�batid() ° -O E,tado t2111 que ser a naquella lrma'1dade. Tenho duvidas em cUlJlprir o

tt'ca � COlTI'Tl'c,,;;O fi' O c.apitulo Ordem ecot10m!ca e 50- mãe de todf) o mundo. O dr. Adh,�lb.,1 I' ',lt·Ül"·,em. ff" d V E' I
.

DECORA OS DISCU RSOS . H, 1,1.,)0<1. X U a '1." _ U ICIO e • xCla. pe as seJmr,-

QUAN DO SE SAN HA lordem aos trabalhos e no- cial, que fôm H�latad() pelo depu- O c."L MlrCO:i KonJei rdige -Deixe do! dizer tvlice5 e tes motivos:

jl11eOLl
12 sub-commisso-e�, tado Placid::> O:y;npio. uma em�nda e entreg'l ao majo� b b

. .

sp- I - A Co"rte de Appe1,I-rão-

P b I
o agens. v, precisa ter m,ilS - t1::r

Commentava-se. flJ1na tdas úh1mas presididas peles srs. Stalin oucos foram 05 a�tigos appn- Tlmgo para su 3:::revê" a ao que riedade. em habeas-corpus, hoje, declarou-'
rrcuniões da Commissão de

C01S:ibli-, M,olotoff Vorochlov .Ka�a.� vados, porque o trabalho do de- este responde: E'lse artigo foi rejcitad3. se incompetente para tomar cc-
(3.0, o facto de serem p:'o!1t1ncJados 't h 'I 't

' 'L ,�

sengrac,ada deputado Placido: -Eu voto com a emend:l, ln1-, J d d'.,. "0 de�o"�rÍos como sendo d� nO'.'l C , Li v!nov e 0l.!ll'O3; Foi appr,wa'Ja uma emen a o nhecimento do pedido, declarando(,:;C(,LOS \.. lA". '"

d f 'rJ t'" Olympio, foi podado qU:i5i toda, nã0 a subscrêvo, porque mac"\co I J!.1 V J J' d dimprüvlso. cs 1na�,as aos raoall1JS pre- 1 I l' L d J
ce. 1'; ucos ,-",00' cr, a lãs e que se trata e' um crime pre-

O cel. "iii'farco<: aoslm:;e ex:m�ssou: paratonos. ficani:lO con?ldarn�ntc mu�ihao, ve no não caf1e ,,� ga ho. J I
.

b' VI',tO n," 1 ... 1' n(". 38 d� 4 d,� a-m. - �
.

A 'I d
. granCle a C3.ilCe ,�provelto, o n-." "'-

---Não condemno essa pr;.>.tica. poís. para ,"f aproveitada alguma coi- .0 ser ventl d o o artigo qu:õ d d'
.

t
-

t J I b 'I d 1935
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o T'>1ml1ndo da Luz Pinto vae toma;' Nom e 8�cao 5a de ui'l. estipula: 110 E tado e o m�nici?io gan o, a� aI

,mnlS racço-:s es a ua fi e

Fe dquer a JUS Iça

h Iá d D'- _ _' , I e mumt.:Ipa a segurarem os seus competente é a e era.
banho, demora. Hma ora. e eco- 1 or decreto' do sr. dr. H.ela u n dos artigos qu� m('- nao pod,..:rao concorrer com a lfl- ,

I E 'h (

di
� 0rra"IOS I - sta C e,ia já communi-

ra os s,el,s S�l1S0; A '4-
Govcmad,Jr do Estado foi receram a?pIovação: «O Esrddo dustria ou a manufactura privada �D 'b t' 'I' - d

.

d WI d' OEu hve ense10 ae ver 15,0... I t D t. r,' b
..; 1 e-se a n3clOna lzaçao os cou a pnsão e a lmir ao r.

C fno<17 s" atYO'''avan'lo no pen-
recen em"n e nonLaao o (l- assegurará a ord�m economica e não se entend:ndo como taes 05 't II d PJ 'd J' S

'

Iorno ,1.:> ... _ I:. ,-,,," "

h 1 rl d D'
. cat>l aes, a egan ') o sr. aCI o U1Z cCClOna.

�,amento dos presentes. o que teria C areIanUO e lrelto Fran - social, segundo os priw:i;)ios de serviço:; públic0sll, o presi,dentê �r.
que foi a unlca coisa bôa que III _ As prisões eHectuadas

acont.:ddo no banheiro do dr. Edmr,m- cisco Gottardi para exercer jw,i_!Ç'l e as suas nece.,sidaeb de dr. Adhelbal assim se expressou pôde�aprov.::itar dos proórammas da pela Chefe de ?olicia. com a dt
(o. com a rresença do ::cel. libiCOS. o cargo de Adjuncto do Pro- vida collecti\ a de fórma q1..!C DOS- a respeito, dirigindo-soe! ao rcatoI Acrão Integralista Brasileira e da vida venia e sem nenhum desres-
o c1�'tAdherbal intervhl em mumento motor Público da Comarca I Sl'�_.",J.I'te ... to· do·s urna e'X'l' êt(·�..C'I'''' d 't I j"d ]C

u o - LI o capl U o em I e: Alliança Nacional Libertadora. pe:tu ao oHicio de V. Excia. só
oPP_o__f·:Ofllrod:em econom'(ca e soc1',1,l" e<t�. de Rio do Sul. d.igna». I' I d AP' O I 1\1

. .

b d I d I C•
."'" a - -. iSO e um a )sur o, em- ce . arcos (:ntlca acer a- po em ser élnnu a as pe a ôrte

tenciaria sería obrigada a lutar mente esse ponto. de Appellação. Fazendo e:;sa ex

com grand:.!s d;!1iculdad:s e os Cootinúa a discussiio sendo posição a V. Exci"., que fatal
detentos ficariam a olhar para o emendado3 uns artigo� e rejeita- mente expediu a ordem sem co.

tecto, espel ando do além a reg�- dos outros, nhecer os antecedentes do caso,
neração. V. Placido idealiza mui- A ses,ão termina com as se· estou certo que reconsiderará a or.
ta asneira. guintes phrases chistosas do major dem de soltura.

Passa-se a discutir o artigo Ar-cacio, dirigmdo-se ao deputado Valho-me do ensejo para reno-

que dderminaría fiscalização do Placido.
.

val a V. Evcia. os protes!lls (le
governo nas instituições subvencio- -V. deve se considerar muito minha alta consideração.

.

nadas. 'f�!iz, por ter sido aproveitada, (a) Claribalte V. de Vascou-
Como tivesse sido lembrado ':lpezar de modificada na redacção cellos GaIvão. Chefe de Policia.

pelo ceI. Marco):, a celeuma It· alguma idéia sua. V. quási que
vantada, principalmente pela be- pediu a municipaliz:lção das pa
nemerita Irmandade d3 Senhor darias, obrigando o governo a for
dos Passos e liospital de Cari- necer gratuitamente o pão ao povo.

r: Gem passando innumeros sacri

j��os,' sollrendo asperamente a,'
, ' 1 11 t dinjunções caqueues mornen 05 e

oppressão e de d;::sgoy,�rno.
Oqhi a sua grande projecção

na actual situação politica catha

rinense, onde a sua palavra pano

P!'(Je'JlamOS ouvir hoje o nosso -E' verdade qu.� o doutor
tada e respeitada, Inda sua ex:;b ,

Cl
' "I T "d 2 V'" .... ' ü;�t;llcio Cf1:J!:,c:rr,,:LO sr. di. ia- Iv!; eto avar.:s, lU]?: a a. ara

� pereilta analyae dos nos-os ho- 'b 1 ,." , L�; f d P I" expediu ontem a noite a V. Ex,
1 ."

...

fi aue tJ!Cl11d'), nete ç o reia
mens e cas no�sas COisa'. Ab .

• - d
.

- � íf
'

1 .l I'
A

'

'I 1 I
50,. L'� a ma;lu.enç 10 la pnsao co um o, reio mane anuo por em l-

o anmversarrante, eai ao extre \V/j I' 'U (f o'crdade o russo ,\,<['Iadl'm','r Uva-
b ' 1"

'

, : �U550 "" ilnl1mr v at ort , a quem � _ .' vv ,

mo, "a�'llhaaor IbnCilqS�vel, POh;,I�' 'I () sr , dr. Mileto Tavares, juiz de roff e não foi attendido no seu

presngioso e so r .tudo honestissi- d' it d 2 I' pedido ).
_ , . .

.

,-' IreI o a íl. vara 18Vla concê- � �l

mo, ser ao Prestadas hoje mecurvo-] d·d I I I, "1 1\1 J',
.

i o ore em ue soltura. -..)im, rea mente. J {ão atten: I e

cas de�nonst,racçõcs di! apreço e Assim se manifestou o dr. Cla- n�m pod'::Tla attendcr. A3 razõe,'i
de estima &5 qua:::s A Gazeta se

I il)"lt�: estão c()!1tict,,� no ofíicio que em

Gerada e cQncisa é sempre aca- assoem com prazt.r. ..��,_.�"'�����..�����..� �3L&

Cornlllissão de
Cor-lsti�tuição

kL�as politicas sempre teve desas
scrnbrado e inexccdivel co-

Salão'"COfn rnercial"
Barbeiro e Cabelleleiro

.At:en1e chamv!os a danüdllos relo
Phone n, 1.284.

Lauro Mendes

data d,� ontem rernetti ao mesmo

Juiz. Pode! lêl-o é" transcrevêl-o no

seu jornal si quizer, pois é um as

surnpto que interessa ao público
e pela d. \ ulgação do qual quero
patentear mais uma VeZ que esta

Chefía não re afastará do respei
tn as leis vigentes, nas medidas

garantido;a� da ordem e segurança

públicas. O incidente não tem em

�i mnis relevo. Qu:r me parecer

que houve uma precipitação do

Juiz da 2a. Vara ao decrdar a

Politica &
Politicos

DEU 1 E FICOU COM 364

em díscurssão.

Apregoav.::m os despeitados que os

colon)s se opporiam ao governo do
de'. Nerêu Ramos.

Slheudo disso o chefe do Exw.1-
Uvo cathar:nense resolveu estabele
cer um accól'do com os colonos e o

fez acerii\.damente. pois. estes ficaram
radiantes e agradecidos.

O governador assim fez o accô1'do:
deu um dia para os colonos e ficou
c�m os 364 cl1a::. do anno.

Venceu mais uma. vez a expetim
da. tino e inte1hgente polítlo do di'.
Nerêu Ramos.

�naritimos

o governo OCCIIPOi! os
vapores

S. SALVADOR, 9 (O) - Continuam em gréve os

operarios da Companhia de Navegação Baltiana. A directoiÍa da
cÓõ:op1nhia dw o prawaté o meio dia de arl1''1nhã para gu::: os ma-
"I ! 'I' d dntlmos vo,ta,sem ao tíaiJal,10 sob pena ê serem emittidos.

O governo do Estado occupou todos os vapores da ,eferi
da companhia.

Roupas
cr'ança só
CAPITAL

para homens e

na CASA A
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Redactor CYPRIAN� JOSE' Ilim. Si não fic�r nisso a noticia. Em J 93il o arroz ,i prc- ,
--?:::�: � .---:- .
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jogo de Godinho, menos (i,� I �O 184 <:"1 ("l'
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Ccnsres ....o catho lico '1�S·iI11· d-'l·�i.,,'lO· :�:';o'" r �',.'(' e .: ":"'; :),;0::, :'05 Ti!r.,�· ''1 'I r, �,� ,\1, ,'. U"e. 'li' ]' ),/, d' lJ,,· "0' L'
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Si Medeiros é mais completo que
- ,A 10 de Agost.o vmdouro �\l.to Pml::n��, 17.019; V'.i',1 -I.=.:'��.,,; A, ::'" C���:('."�'"J ,Á � ,'.";\a._;i:)::.:.'; ..!...._)'.?(,(k!��:::,.� Ana:;),

Caldeira, Calico se apresenta co- r:::ahzar-se em Pelotas u:n congres- ialZO, 34.0:::l3 C /\ r:j';U t:.' ,_ Y: i •. ,.J.�. L ... ' ,.,.ü i .1. I l. "", 'ju""", 0(1) !\.0LJJ� e B-
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de um quadro. Pelasn03sasapre-'lao 25 aaniver,ario da elevação I APC'13S �un i11JI1::::,I:'l I;,; .�"J,.'\._:·Ll�· ,""1 ;;;) �,i.r'r;",,:OCD cL!... ,1�.e S,;V1, Jvsi Ja
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Jogo proxlmo será mUltIs�lmo aper- arcebIspado e da cnacçâo d;)3 blS� m � Q:l arroz slly�n ')1 (i " .• " .
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.r �), , -' l ")J :1 '.i 1';,:,.' j, 'o "L .,.1l-1�: i " C0[i'::.I,Liro J03J
lado e difficil mesmo de prognos" pados de Pelota, Urug:3yaua e 100,00,) saCC03: é Lioj;:;' c: ")I-�"') 'v�'·;'il!<.).

, 'I v0 ("\ '1 "7. "li I �l1·t· �i);' .ln ,1,.." ,,-. n �,..., If)
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tico. Vencerá quem melhor souber Santa Maria. O congresso durará d'.�spach;); em 193'1 :�.I.�
)

vt.. - •. L.:,. ',J d ;",hLL":! íU1,c(l i.LI-GXDl1tl, no

O FIGUEIRENSE E O aproveitar as opportunidades e os tres didS. Durante elle o JC;liltado l'(tlTI a 103.�U5 SélC'.() ,. '}, �'-
Hi:) c;e J::il<.r:,; j ;:.\:<1;) }.,,� L I(,y':.:, l':�c:,L ln mesm:l c;:h-

AVAI-j"Y ·donosda resistcncia, principalmnete Adroald,) Mesquita falbrá sobre glll1c!O logar cab: ti f:,ra�ah(-
d,., a ;.� d." >l;' )')['.) J� 13 i 2, ;? ; :;, l] (LV'/·.0�; jOdLl(;; do P<.!l'; :0
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o thema liA igreja e a farnilia.n lJ3, COil1 82.078 saccos,
� ."'J� ,",u'
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d, :)pi. J r]' tIO. l .,c,i : .,; de) Sc:.; te II 'o.

Boos é o consagrado arqueiro ARGENTINOS X HESPA- Como as cstaçõc;s dI V:1 18}) - )3 D 'i', ?!C-, ' C/.i (J:;;.�J -c). r\: i;r> II v·rk
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Carlos é, sem favor, um grande empataram, terminando o
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d,d�. Godinho e Paraná: este um elevado número de

cortedo-I
_ em sua vidgem pelos pJ:zes

co P,', ia '(.,.} j:F;Lt n aCtO de C'lrid::\de cl�iL rã, todos o::; 'ia"·

l�timo do FigUeirense é sem favor íc5, num total de 300. A pri- Barbara Stanwick deixou a extrang ..:iros.
"entes e co::l1 ci._lcs de 5inllá D;na.
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quer que seja o jôgo. um minuto 55 segundos e 2[5 Repararam em .lImar pro- trativos, quer sobre o BJiiCO �·"""":::�'''"''''''''''=2'2'::�:��·'_'='''=:''�=:3:';P....:<J,'''�·�cr:=

Godinho é8ogador regular. Wal- respectivam'ente. America conta a� hibido a semelhallça de Lon do Brasil quer sobre a Eco

dem�� � Ivo: outra comparação penas 18 ano0s'de ('dade e o'seu Chaney Jor. com o pae, prin- nomia Nacional.
sem IlmIte, tanto quanto a de Pa- tempo accusou record paulista. cipalmente no fim do film. Ao sr. Gerente da fi!iLll

raná para Godinho. Waldemar é quando os artistas ficam ve- do Banco d,) Brasil, nesla ci-

um centro-avante que está de pos� Ath letismo lhos ... » dade, agradecemos a offerta.
se do jogo de Lins, segundo a

sua última exhibição. Medeiros e

Cal<ileira: - Caldeira está cansa

d.o; lnecessitando muito treino e

Medeiros ià está habituado aos

jogos. E' superior. Finalmente,
Piepper e Calico. Este o terror
dos nossos grammados e o mais
completo dianteiro; e Piepper, ma"
cilU�ado, ainda n,10 poude dar
provãs das suas verdadeiras quali
dades. Possue bom' schoot. Ahi PORTUGAL X HESPANHA
estão as nossas observação feitas
rigorosamente e, si o Avahy pos
sue um Jceeper mais completo já o

Figueirense tem uma parelha de
backs mais segura. Si a linha de
halfs do Avahy é mais treinada
e mais solida,. o jogo de Carlos,
médio direito dos alve-negroR, se

salienta em todo ponto oe vista, Natação
para, que uma proximação das
duas linhas médias seja minima,
c?mo o é. Se Gallego supéra as

jnvestidas de Aprigio, Paraná 50-

Ha igualdade de forcas
tre o Figueirense e o

A\V�3hy F.C.
-a-

Não ha duvida que a partida ira- bresahe-se ao
l' .

var-seuormngo proximo, no campo
«A.Konder», em disputa do caro

peonato de foot-ball, entre o Fi
gueirense e o Avahy, será a mais
j:nportante da presente temporada,
Tanto a lide dos 5eO'undos como'" ,

a dos primeiros quadros offerece-
rão bastante enthusiasmo, dada a

11 - J b dCOllocaçao üe am os os a versa-

�anos.
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lor e ut:l:cladc, I,A VO,LTA, DE SA� PAUL? ICoraçOesSera rea!Jzada, dommgo proXI- .

mo, pela manhã, a grande prova
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�:Ít:s�� t�:�: d�ti�e��t�l p:�Íi!ta: Ca .� i ctat � ��ro�3 !
por um elevado número de despOl- ���,.",,;:-;;;;;�-:;;�-.;c:;;; I
tistas de todo� os clubs da capital. DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORt\R os SOFFRI-I

MENTOS DA COMPA�HEIRA DE UM

ITennis POBRE OPt.Rf\RIO
���t'� I��JW�*-: ,

Augusto Silvano, o pobre e 'in{eliz operaria que falleceu em

consequência do horrível de�a,tre occorrido na chata Com17Wildn
te Souza d.'!ixou sua d�3üladi1 com;Janhei,a d. Fril.ncelhnl Vieira
e alguils filhos em completa pobri"z.l, sotf:e:d0 a'l agrura,; do d ;st!"

no, que l�es reservou dias d.:; tristeza, d � dor e do: to:-tura.
Bem comprehendendo esse transe ai1i:(ustioso, porque está

d
.

f I' ,. d 1 1 l' 1passan o a In e lZ companneua o 1onesto, 13Jonoso e

Z.'�
030

ope-Irario Augusto Silvano, A Gazeta abr;; em suas columna�, :1'0':' S'J"

bscripção em favor daguella p""Fcrrima mulher. I
Com esse gesto, assim p�nsambs, poderemos lhe minorar os IIsoffrimentos.

Agente e func.cionarios do Lloyd I 00$000
Por alma de Maria (enviado anonymamente) 20$000]AGvzeta 10$000

;\;'�,íl L;'; Va;;V::i\)"; Dilllc]::;S
arnig,J, desde que aprCs2nte:; 100
xa com 100 balas.

recdjcr.ás garoto
C.JUpOl;S, uma cai-

no

es-

�I- ., r �.J'�ao e l(l,marronaua, Já para ma's de 200 ccu-

pons pr.:;miados fO(aúl distribuídos em::; dias!

Estão disputando um campeo
nato de tennis, as representaçõ..:'s
do tr.nnis de Portugal e da Hes�
panha, cujos resultados verificados
até agora foram estes: Hespanha
-7x5; 6x4; 4x3; ax3; 6x3;
8x3 e ax5.

Dentro de 24 horas � devcl1:r:3 COil1p!Cl<:'dllen
te refoLHado, CG!11 cle"(1'lCía ,O> lJe' f. ·jç;;o<"J'" _"

1 ! 1'_. ai, .

Não csqucça:s O n. do Telcphone I. 4l'�3ATE' QUE ENFIM ...

Na proxima quinzena de ju
lho, vão ser iniciados os treinos
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o pavilhão ca·tharinense

Instrucções aos expositores

-

:- :���._::: -�

l-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento �rara
garantia do transporte.

2-Depois de prompto o mostruário fazer entrega á Prefeilura local para remette-lo segundo
as instrucções que tiver para esse fim.

3-Facturar o mostruario em 3 vias, collocando uma via da factura dentro do acondiciona
mento do mostruarió e enviando a outra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO
CIOS DA FAZENDA, VIAÇÃO, OBRAS PU'BLICAS EAGRICULTURA - Florianopoli-.
A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição do
Centenario Farroupilha, Porto Alegre.

4-Logo que fizer a entrega do mostruario á Prefeilura local. communicar a entrega feita é
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, VIAÇÃO. OBRAS PU'
BUCAS E A�RICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega.

5-Realizando-se a inauguração da «ExpJsição do Centenario Farroupilha» a 24) de Setem
bro do corrente annc, o expositor deverà fazer a entrega do seu mnstruario ás Prefeituras locaes
dentro do mais curto prazo passiveI, não excedendo, porém, do dia 30 de Agosto, para que haja
tempo de sua arrumação nos «stand�» respectivos e para que o Pavilhão de Santa Cf:1tharina possa Eer

inaugurado na data fixada para a abertura do certamen.

18 DE JULHO
COLLOSSAL SORTEIO

E X P O s i ç ã O d O C e n t e n a r i o Jun�e�c��rdO A
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Estado ".,....,,_w_��
ri I a Mês de Junho

Foi archivada, em sessão de
8-6-935 uma acta da primeira
Assembléa Geral Extraordinaria
da Sociedade Anonyma M. S.
Cremer S. 4.., de Blumenau, em

que trato da emissão de um em

preslimo em obrigações ao porta-�••OOO.O--------e.--------,---��OG••� dor (debentures) no valor de r3.

f.� 200:000$000.
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"CREDITO MUTUO P EDIAl"

Premios em mercadorias

I 000!S:S7S
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL. I

A CREDITO MUTUO PRE-
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-a$OOO

Exige apenas a contribuiçac de
1$000 para cada sorteio.

Habílitai-vos !
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reintegração

CANCELLAMENTOS DE FIRMAS
E BAIXA DE CONTRACTOS

-0-
o projecto apresentado á

Câi'"'Y1ara
==�==

Na sessão d.� ante-ontem na i autentica da pelo juiz ao Governo,
Câmara dos Deputados, foi julga- por intermedio do Ministro da
do objecto de deliberação e en- íUS'iç'l., quando se tratar de car

caminhado á Conmissão d� Jus- go [ederal ou nos E.tados, ao

F
.

'! d 1 tica, o seguinte projecto de lei, I' Governador do Estado se de car-Ol cancet a' a, em sess lo (. � :,;

8-6-935, a hrrna "Tert.tschit & regulamentando o paragrapho u,1i-jgo estadual 0\\ municipal.
co do art. I D, das D:sposiçCíes Art. 6',- Os r",clama': "

Transitarias da Constiiiliçâo. jas reclamações forem ach ,das efO-
liArt. I ·-Dentro de 30 dias. cedentes. serão cOll3i::Lrad,» e.n

contados da públicação desta disponibilidad � não remunerada,
Lei, o PresiJente da RepubLca para serem aproveitadas nas va

nomeará uma comnissão composta ria, que se forem dando nos m-s

de cinco membros, sob a presi- mos ou em cargos equivalentes.
dencia do JUIz [e lera], com direito § unico - As nomeações obe
de voto, em ca:la um dos Elta - decerão rigorosamente à ordem
dos, no Distr;c to Federal e no dos pareceres das Commtssões
rerritorio do Acre, dfiIr. de apre- classificada'isegundo as respecctivas
ciar as reclamações a que se re- datas, sendo vedadas as nomea

ft!re o § unico do artigo 18 das ções de extranhos, emquanto não
N d t '125 disposições transitorias da Consti- forem attendrdis as reclamaçõeso. O are. o ,

'x

Data 8-6�935 tuição Federal.

fi que
tiverem tido parecer favora-

§ unico- Onde houver mais vel.
Foram archivados, em sessão de de um juiz federal. servirá o da Art. 7· -- E' de 90 dias o

8-6-935, os seguintes documentos I a. Vara, substituído, em falta ou prazo marcado às Corn.n. sõe,
da Sccicdad-Cooperativa de com- impedimento, pelos das outras na para a solução de cada Cé'SO.

pra e venda da pequena lavoura, ordem numerica. Art. 8· - Não serão torna
de responsabilidade «Barriga Ver- Art. 2·- Quinze dias apóa o das em co' sidõração reclamações
de> , na C�I?�ía Petry-�io_Bo-l orazo ma,rcJdo no artigo anterior apresentadas [óra do prazo hxado
mto, rnumcipro d� Cruzeiro do as comrmssões se reunirão na séde no art. 2· e bem assim as dé
Sul, a saber: ú) acta de installa- do J uizo Federal, incumbindo ao Iuuccionarios r�uc tenham acceita
ção; lista nominativa dos soeios e juiz tomar as provideacias neces- do qualquer nomeação para cargo
os estatutos da sociedade. sarias à sua immeiiata instaiiação, elíectivo federal ou estadual, den-

designar os dias e a hora das reu- tr.o 011 fón do Estado em que s -rNo. do aret. 326 niões que se têm de seguir, e VIa,Data 8-6-935 desde logo convocar por editaes Art. 9· - Não terão direito
publicados na imprensa os inte- a atrazados ou a qualquer outra
ressados a apresentarem suas re indemnização, ainda quando obte
clamações no prazo improrroga- nham parecer favora vel os recla
ve] de 90 dias. !lnantes de gUé! cogita a p�es ente
§ unico-Serv;íà de secretario Jlei.

o escrivão do Juizo Federal, e, se Ar. 10· - Dez dias depoish
. I iA d J f' d " d• ouver mais ce um. o que lor c- ue ma o o prazo lixa o no arti-

No. do arct. 327 signadJ pelo juiz. go 1', o Pre;;idente da Repub:iData 15-6-935 Art. 3·-As commissões se re- ca communicara a Cum .ra a rela-
unirão e Iunc ciouarão com a pre- ção das Commi"sões nomeadas.
sença de qualquer numero, ex- Sala das Sessões, 6 d:: Julho
cepto para as deliberações finaes de 1935.-(&3.) Barros Pentea
que requerem a presença da maioria; do, Aureliano Leite, AntoniJ Pe
e de seus trabalhos se IavraJà uma feira Lirr.a José Cassio de Macedo
acta em livro para isso aberto. Soares. Fabio de Camargo Ara.
encerrado e rubricado pelo juiz. nha, Carlota de' Queiroz, Oscar
Art. 4·-Recebidas as recla- Stevenson, Moraes Andrade, Jairo

mações, serão logo enviadas por Franco, Martinh0 Prado F. A.
cópia a autoridade que ordenou Santos FIlho, Ribeiro jImior, Pe
ou praticou o acto impugnado reira Carneiro, Oliveira Coutinho,
para informa-lo no prazo de 10 Valente de Lima. Francisco de
dias. Mou·ra, Damas Ortiz, Sebastião
§ I'-A fÚa de informação, Domingues, Alberto Sureke, Fran

decorrido este prazo, importa em cisco d� Fiare, Antonio Carvalhal
confissão do allegado pe!(l recla- Austro d� Oliveira, Abib de As
mante. sis, Abel dos dos Santos, Arthur
§ 2 ·-A reguerim�nto de qual- Albino da Rocha, Eurico Ribei

quer dos seus mêmbtos e por dê- ro, p, dro Jorge Miranda Junior e

liberação da maIOria dos presen- Paulo Martins".
tes, poderão as Commi1SÕeS pro- ------------

reder à in lu:.:ção de testemunhas, Paz'exames de livros c de documentos
s a outras deligencias que lhes
parecerem necessarias ao es,:1are
cimento do caso.

§
�

O' 1j" - s mteressaaos ap:esen-
tarão documeatos que tiVéTem CO'1l

as suas reclamações, sendo-lhes
vedado offerecer novos e intervir
de qualquer fórma no processo e

decisão deI!as.
Art. 5 ·-A' medida que fo

rem sendo devidamente instruídas
as reclamações, o juiz as submet
teià à dellberação da Commissão,
e, de accôrdo com o que decidir
a maioria dos present�s, lavrarà
o parecer que serà as�ignado por
todos podendo cada um delles
aditar as razões determinantes do
seu VOtl).

§ 1 '-Sendo vencido o juiz
lavrarà o parecer o membro da
comrnÍssão que primeiro tiver pro
ferido o voto vencedor.

§ 2' .- Deste parecer se re

melterá uma copia dev:damônte

De accordo com o Codigo
Commercial e por ter expirado o

praso social deu-se baixa no con

tracto de "Tertstschit & Ci':l,lldG�-
ta praça.

Cia.,1I desta praça, visto ter sid(,
organizada uma nova sociedade

I com a mesma íirma.

Foi cancellada, em sessão de
12-6-935, a firma Affonso I-1.

I Lepper, da praça de joinville.
Foi cancellada, em sessão de

29-6-935, a firma Zaphinis Ber
sou, desta pr aça.

ARCHIVAMENTOS

Foi archivado, em sessão d<::
,13-6-935, um documento assignado
por Cuido Crubitsch e endereça
do ao sr. Emílio Hottmann, am

bos socios da firma"Guido & Cia"
que grra na praça de ltajahy.

; Vende-se um

Zeitter Win
kelman, novo.

Tratar nesta i edacção .

Por preCfo de occasião.

VENDE-SE uma pequena ca

sa na Rua General Bitten
court n. I j; mais duas pe

quenas e um chalet grande á rua

Duarte Schutt'l, 52.
A tra�ar no CAFE' ES·

TRELLA.

I Banco de
Crédito Po-

J
I

pular e Agri-
cola de San
ta Catharina

Corno o sr. r\l1 aga
ihães Barata vae en
cerrar as suas acti-
v dades politicas
BELEM, 8 (0)- Estamos

seguramente informados de
uma possivel aproximação
politica entre o major Barata
e a facção dominante.
Ao que' se commenta nas

rodas bem autorizadas o
, ,

ma]or Barata teria aconse-
lhado os seus ailligos a Sé'
entenderem com o sr. Deo
dOia de Mendonça a quem
confiaria a sua corrente po
litica, passando esta, dora·
vante, a prestigiar o gover
nadvr Malcher, retirando-se
e_!le das actividades' partida
nas, encerrando assim a sua
accidentada carreira politica

. ,

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edjficio proprió))

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
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A GAZETA
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]. onas e Iilip�_:lrni:�él veis
'í"",

. 't

1 apeles c rr!;!10S

l(OUPé1S Icitas
Sêdas

T·'�3.tr:;-i,,1 (.�-:! U.'H".,í cara cons: j-ll("r;"',!r>.l�� _!o._.�_Ct •. :1 t)Cl ....d t.lc. .... l .\.._�i..JlJ u\. ..... \J ... o ,

( 'ri -nto-íerro (-I'J ""'1"'-"'" �"r'-�crp\", '--"", ',....ortas''__'''.l.1.._ .ltv .1 ....... l '-' 1 V(_lJ.u. .. ;, jt..-�"·b·-IJ ..) i'i:�� ...... ../v

e .i.�!1e!i;13, tiní.;
Canos t��;dv:injzados e pertences
fO(;'i'J('�:; e Camas

u

Louça esmaltada - appa: clhos de jantar - talhe-
res

Linha para ('CIS'.'i' e !:'.crf;,!r
1 ã cm novetlos e mca.las

Material em geral para transmissões: "eí xos,
mancacs, correias de couro e lona
Óleos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FORD I'eças,

sorios, serviço mechcnico
Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER
Material electrico em geral

Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas I n'fr'g sanitari '1 banheiras)!__J':_�"5'L- ,...)1,,(. :. (. .. J(. .. -lJ� i'\o.....!.I ;.:,

Tintas a oleo e esmaltes
A,r;:UíL� de ferro - telas nara todos os

Prcductcs chirnicos e !:harn1.��:,�cnt:cGS
Conservas nacional e cxtranveiras

'0

T-�t!bid �-: � naci 01Jaes e p Y1'!-�1 nnj:lt f;l �;1.-," � ....�..... "'.. �_.I.l�_ll(...,'-.' "'_'J

Sociedade

F L O f{ }'1 r-(

�.,." "if'(l:1 1'1<)0 tem ;:'11 1 O'Tr� dr, terreno na
..... __ (!.�. _ ... 1. �.(. , :s I' .L... s .... ..- ....... 1"_", \, tl

VILLA Bf,LN;::'ARIA procure hojo mesmo o nosso

Escrictorio c adquira U:',,� ou MAIS lótcs. Amanhã
1 •

valem mais. Organzaçt,o nacional de crédito
para a construção da casa propriaI�Ianta de urbanismo moderno cieVlàa!nente �!p:�r('�,J�H:�

r'(!;; !1�'c{çitt:r[l I\'!u�ti(it)(.J de São José, cuja cópi i :::cha-�{..
archivada na mesma Prcfeitm-a. AUTORIZADA E fISCAL1�ADA PEL0 COVÊRl'\O FF�

DE1?J\.L, CUNfOlUvr: () DECRETO DE 23-5 -'-1 9 17ri
SOB N. 12.475 :

E' a unica que garante os seus associados e
ferece a maior vantazern COI11 garantia em

beneficio do Lar

0[-Linàa Vista l'anoi'op'!1ca.
Eepleriõlõc pi ",ICl tii': banhos.

Optlrno nasc'inie oe agua potcvel,
Terrenc.s comp letcrneute plcnoa,

'''_ I

A VILLA Bt:L!'iEflRIPl [)lSTfi a:
1000 mctroa àa í?ünie f-ll'r.iiio L112.

800 óo 6ranJ·z C�u(!r·t::l f\!àeroi, em ccnstrucçõo,
C::,O ao 6rt:po L:!3COior José Boíteux.
fia filZôe da Di5"�ir!a 10rro t?'ES:30a.

Ínscreva-se 1 ,:::. .o�,�, �::I"p'4A,JJ.y-:!���?;. <" � J ee g �."!
c v a: v0 n0J'� m. ".1 O na ""."",:",�, �,,,,.vr-� 1."1) �.�:; •• �iJ2'.)

que obterás uma caderneta pela quantia (\:� 'W$yfJi] C(I�l
direito ti um sorteio pago, .

.

Si a sorte ll.e pi ott'ger no decorrer do sorteio a·[fç]l�jú«
urna casa pela insignificante quantia de.3S>t�m.

1 L' 1 dO" 1 h'l' ,.

pelas mnas e miuous ce 1 onsnopons
Pessôa e Floria;-;opulis - Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$(.iJJt!
A 5critcoccw 512 p.ncol'rcça ôa construcçõo ài." !?r�àio5

Ld lótzs OOC,íJ;riàc!ê, mcàionh? a pClgamento fle uma eritruõc á
v(#:::'ia (! a r esro ie crn pagarn��ntoô rnensuca.

Servida á Jc�o

Realiza-se todos os mezcs. um sorteio cuia ex-
, , ,__ ,'I.. I ..

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

lnf._.rmccões compietas, á Rua C01?selhdro frIafra, 82
'oJ' I

�

PHONE�, 152l
011 com O corrector EDUt\RDO N�COUCH

Fabrica de �1I1oveis Catharinense
o E

�..) � s � lo t.:.";.{ ({'-:: :..... 1 �� - , "" "'�
f C'� 'I:!s." .... !;.......-<" ��,;? _.' � C-�- 'Il m � rJ' ,_. �

DEI'OSn o E ESCRIPTOWO
Conselheiro Mafra, UG -- Esquina Pedro Ivo

r':�'" " 'i6'??1 fiCP/lOl?C !lo 1 Iv�

�
� ifabl<;}�CJ�d@ CC�l1 Oleina

�����lllir.�liT(E�f"''iI �§iXlti'1R'íR'fR!r�aca:;4" W�� �
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A GAZETA

r ;'� �'D8 f:�;i'rC,���ç� L:� flr.7�·��,,:: t!�
r �t'r:-�?�c;: 7.�i6 1$300

3$OUO
r ruzeiro I; 4 L_ilos
f �'� I\r�::1 ·�,4 k11c,�
C :; �,rcii I) 5 c Z Lilos

r'-; ',_�, 'I� �-1: c

Cl.!·i.':';.J

(J9�)COJ
69$O�n
58$000
65$OCC
49$OCC

4$000
30$000
3$000
5$,000
6$000
5$000
;·tQOO
IO:WOO

L..!ontr;�s rnédia ü!D0_
34.'f,OOO (�rf�x� iLn do matio urna

,,-, . "

'_,P\Si.wn CiO CíV;;pO unia

(�é t�;� os nu�dios uma
" ,

1 orco cio filj{tto uma

L�['rr(�tos Ffê.!ld·-.s U:11Ct

ve!�-;Jç.s IT'��tLe:ros kilo
• F' • 1
l"/AOIGO

18f}OJO
1 xl) a dz. 6S,OOOca :� o de /; _j kilos 13$500

\
1.'i _i ., d'2 45 L,,;;; ! 4:I'>:')OC

��!J=f-\O JOII\lVILLl�
C�1ix",:� rt:C!�k'I���3 4:>�!OO

\ i ..', "o cr: �r'!r'< )r',�,di·no1Ii.....-1 ••. A! ... " ô' {I �.l" �'''' '+' ""

FEljl-\O
(P01 SC:CCt.J de 60 !�iZo i)

Preto nevo I 8$000
Q.!,,,,- '-"'=":"1<._'J .•. 1;'�O "-,vpv'--�o
\/'ermelho
l\1ulatinllo

l\lERC:P�DO

23$000
23$000 I

zssoco IIj ...p\.i\JV .

fROUXO
I

rrvrnsos
·14�OOO
4B$üCO
5D�;lJCO
18$000
60$000
35��OOO
45.$000
30$OC()
55�\OOO
6�t·5()O

,
.

� .. � (0.- -ne C .nxa

( :;.:.cE�a c:.�:;a

E:oda Pyran���,-� caixa FARINHA DE MANDIOCA
',�'1 d 1(j-'OI sccro e 5O {(ifos)

r" , I r," :-('\0rma com po .t.,�l; v'
Grossa sem pó I ! .$000

Vfl.s SkiH�['� caixas
v' 11:: T'" '

I_(';"l.l!,:::,y'; r rscner caixa

"f'! .co sacco

·,'f:..Jlo S;,; ... :O

Nll:J�CA L) o FROUXO

\ 'E<1:0 DO FJO GHlj\DE (Por caixas de 60 f(ilo.�)
r ·71 '] T:;,O� 14 5�: cno ':'m latas de 20 kilos 155$000
I rn c]"c;n 03 75::,(:00 '':101 b�as de 5 kilos 1 Sü�)OOO
(-fé em Elio arroba 20��OOC Em latas de 2 kilos 160�OOO

�::::��:;�: 5 �i��,cs ��'. �:�;��: MERCADO CALMO' 11· !IXarque corxões arroba 27$000 Xf\RQUE
Xaique sortidos arroba 25$000

(; 1 ,[ ) I'_

_, I
oor 'r.1 o

Mm"J�,é:] bIZl {Tr::';:2q}�H�H�. I
Mantas Cordas 1 $800 I

reijão preto 5<:,CCO 17$000 fal�s e Mania 1 $500 'I['''',;;2:0 b anco sac-o i 5�.;;COO I,)orbdu regular 1$400

leijão vermelho �&CCo 15$000 l'vlEECADO FIRME

Mil! o S'lCCO 12$000 '

F'atata M,CCO 14$GOO DIVEROSS

I' mendoim sacco 10$000 (por kilo)
I.,noz em casca sacco 9$000 Cêra

r ninha Barreiros 5?,CCO 1 O$CüO

I
Cebo

r "rir,lia COL mum sacco 8$CCD Carne Ge porco

1 ê:i:,;a (k milbo sacco ]1;$000 Toucinho

(;>.�é ern cSeo facca 26$000
li', 1 a Liio $200 Pra�as
h:,n!·a ,\';�o 1 �i9CO 51 Londres
A

1 �/r.!:(';O\J.SSLCill' 8:' osso arroba <+ �, «Paris
Polv;l: o SélcCO 15$000 «HamburO'o
Carne de lJOICO kilo 1 $500 «Itaba

'"

lo"";n_i,.o L, J'Jo 11\500 o I- c ...." '« r ortugL
(êra kilo 6$500

�

« Nova York
Mél de abelha lc!a 17$000
Nozes hih 8$000

6$500

7$650
1$565

COU[{OS

« Hespallha
�< Suissa
« Belgica
« B. Ayr�s
« Uruguay
« Hollanda

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

HefllZ0S re ;;.dos Lio
li ;lpO i }_ c'Jcldos kilo

35;000
2$000

MOViMENTO DE CEREAES 'NO RIO DE JANEIRO
5TOí.'(� em 14-·6 Entra�a5e 5ahiaas

6 a 14-5

12.7 59
20.199
11.356
6.218

Feijilo (suecos)
Arroz ( » )
Far;nha ( », )
Banha (c;:ixa�)
Mdbo (suecos)

� Xarque (fardos

12.298
16.876
11.179
8.645

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.000

(Faltam as sanídas dos depositos particulares.

! ;;-;':dro d. r�.ur.

� Advogado
I

I
i Rua Trajano, n: 1 sobrado j�

Telephone rr 1548' H,---------------------,
-.=--'=. ==-,'

---

==- �� "Exp'ressa Narde.t."
i'

c *"11) Séde Porto Alegre

I Accacio Mo- R EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-

� •
�J, BUS E CAMINHÕES

t re i ra km seu escrip- r� Devidamente Registrada
� �i

li tório de .advocacia á rua iI Director Proprietario SAN'fIAGO �9R�A
t 11

I Visconde de Ouro Preto ,ii linha Porto Alegre - Florianopolis e

� I�!
vice-versa

in.
70. -_ Pho-v- 1277.- i: ��I�{� d�LEGRE

� Caixa Postal, 110. I:' e passando por
OSORIO,

=--==---=-=-- .;; TORRES

� ARARANGUA'
___________________ :_ CRE5CIUMA

ORLEANS URUSSANGA
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS.

THEREZOPOLIS
até 'FLORIANOPOLrS

Viagens semanaes em 36 horas _
'

Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e. meia horas
Parte de Florianopolie ás terças-feiras ás mesmas '��ras

PASSAGEIROS. CARGAS, ENCOMEl\'DAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A� NEVES. 159,,;,,721..
em FlorianopoIis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado. Rua joão Pinto -N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUJAR .'

te te Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotól La Porta

:1
;1

Fulvio Aducci I j
Advogado I

r
1
i
,

i
.-lDas 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

1
!li.

Ferro I
5�

�

�

di�n Ica:

r�t1a João Pinto, rI' 18

(sobrado)

rv1éd�cos

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clínica cirurgica-operações

J

Das :1 horas em diante dia
riamerncnte éi R. Arcvoreste
Pair'u u: I --Phoné'1.613

t�Aude' "�a . . ..

Fesid('ncfa:- R. Esteves fu-

I nior, 1l.9 --Phonc, 1.285

Ler COITI attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e também os convalescentes de moléstias graves, a

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

Xarope iodo ..tannleo
especialmente preparado no Iaboratorio da Pharrna
cia INTEt?NACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas surnmidadcs medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

Fecharn�nto de malas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS�

Na Agência ás 19, horas
No Correio ás 20 horas

_

Registrados ás 19,30 hor�s
PARA:-ITAJAHY. BLUMENAU. JOINVILLE.lcURYTIBA.

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no
Edifh:io La Porta Hotel

Hcmorrhoidas: - Tratámento
sem opu a ;iio e sem dôr

Resid.:- Praç'i Pereira li Oli
veira, 14--Tdeph. 1353

Consuli.:--R. João Pinfo, J 3
TeleF,h. 1 595

Consultas:
das 1 j ás horas 18

Doses: Uma I:Olher aos aI? SOp<.l antes aos refeições.

Pharri)8Cia Internacional

Phco, Luiz à'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

.

. '.
;__' �:;:�jo";7t '::..�':}"''''''�.::'

e����

I Attenlle ,bem !' 1
� A Agencia Móa��n'a
�, de l7ub,;lioa9ões!,,�,!.1Jl ,.���

I
em Sao Paulo, e autonzada e flS....

calizada pelO Governo, F:ed,.êral fi
possue a carta patente n� 112

�

I� EXTRACÇAO com globos de ,c�ystal. _

, �i A MAXIMA lisura e honestid�de, póiS, os sof;

� teios são presenciados pelo, povo _". _�",7..>. ';,!� �
�---iíiliiiiiiiiiii�iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíiiiiiiliiiiiiiiiiii�· • �

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

ExcelIente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermacs na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capi!al, d,_) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando as 16 1 [2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço:

Mais informações: Pensão Machado, Rua JOIo Píntó :n. 29

In,:luindo passagem de ida e volta. almoço
no restaurant do Hotel e direito a �m BA
NHO THERMAL. por pessôa.

RS. '5$000
. \ar� informações e reserva de passagens: No

escnp.ono da Empreza, f\ua Conselheiro Mafra. 82
-Mo�ra Hotel ou peio TELEPHONE 1.521

Refinação de assucâr
--------------------- -----------------....

=de I

João Selva�
Telephone 1441 C�lxa Postal "105
Fabrica Rua Bocayuva, 164

Qapelllo: Maromto, 36

FLORIANOP-O-L�IS--l�t. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UO�g�liiHi1��
wj�s ri!10GOS
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I "e,ra 1936 Fi 'YU a- .... ,�"
� �:;.: '. e,

.

� �'''';.:'; ��
'--

�nr�;_;tr��!�ç:1�j de po�·t:'t aviõ S e Ol1-

las unid�des. para rea:Í7d o prin
';";0 (1, l··�·I .. L:·"lo rj,"II/'\l'l_![., .....'.0 (l�' ,...:'........ I. _�� .t· ......

(' ccmrr.unicado c:h(lJ.l d 1

� 1!C

«De mortuis nil nisi bonum!»
1\.1::'5 não entram neste sábio

proverbio lati;}:.:, os n-ortes «rno

ralmente» , os que sahiram du íOl
dos ho-neus ,'j::níos.

E s�o ai:;u \.) d .sses, (�U� nu"

ma taréla necrooh: la, eu me 1)[0·
• 1

puz desentulhar dos escombros
que ficaram da campanha pré-elei
ção g'wcrnamenta! !em S1'lta
Cerl.erina.

Causará

i '1' J
un ·;1:;\ ar ê. ron j �z,-ni (.1 �.u��rH!��:::;

gG,:.:;rra .�l;���lt;l ;.. l�!�:n pr{)p� r

::)0 d,� 350:0 ��ci ::��1"\ cL:: g,12fi3
)l·,br.i":l, e.n C,)j,'<;im:Ja le cem c

accordo na iéd ��o:-1'.�.LllCL) com a

dom o obiect» manchado ln::;lr.üerra.

Ci menino Adhelbl José; �fíiho
dJ 'Si. Jo,é Santos da Silv3;

(1" sxnhci.iri\a Aurc.:J:a
•

1elio,
filha� do s.;' 'Qiosç:orides Mello; I

atexma. ,s'a. d. Maria Simas:
FI aJ050, e�?'osa do sr. Elpidio I
FI agoso, Filho;,

a exma. sra. d. Maria L. Fer ..
n,m les, . viu va do· il0SS0 saudoso
conterraaeo' sr. J05f! Rodrigues
Ferl;and s�

.

Cornpauheiro-, deve reali sar- :

Se hoje EÍs 1 9 lloras a sessão

dê assend/Ctl geral, alim dê eleger (\
nova directoria, qUé: terá de diíigir '

us destinos do nosso o; 'J:1iê . ."l::J I
• 1

'u

I'sociar.

E' nessesano que nenhum socio ,

I BERLIM, 9 (Gi - Opv:
I deixe de cafDpareC�r a esse et"!;-

I 1� _ 1 ', __ � .. , ...."':j_

6 'I
1 • f(rc.!l1ma ar.err ao (,,:: CUu. lh.�,.,

ate em pro dos 005305 mtercs- o
'r t: b'I',' h:

cidade .. n �,I "r, �,,� � �_ .. �), navae s pa:a l <)j:.J, pU de,tUd .1;)-

Regressara 11 hoje, da ,... �eS, ql!\J \,..,uüà UtU torne «:4., iU,-" ..H • �. �
1 .

.

- l�;e é o Se!:aln�c; d01S c�)ur;:ça ro:
de Lap:es, em compannia do sr. das que a situação a aconse he, 1,' 2' "00" . 'I ,,1 _

.

, ,....... .

I II 1 r., �
,

, -. ú.� 6.\F tone.saas, ai ?li3.uO.-:

Jose da Costa Vaz lazeude.ro, as co iocau: o na direcção da ,.OSoâ
I _ 'I· ,,,L

� l U!�, �:nR·', 'J'd d h'h 'I d' D IU'- l' ,,'.� Ciln,:o�S '_'J,
1 egts:'oJ--te ontem' 1t a�a o scil.onn 'iS A ex:::.n i'mil e

.

dura, mao, compal! lUfOS que len,1am
1 I 1 '1 000 t ,,-' J ..

. ". l' . 1·. 'v f'!j-. d . .....

. I 1 ... -. . ,t' J j_ ,.. "'C\-' .. :... "'-' crUlil�j·,i:'�S o:; v,' o .e.f1 ",
anmv"l'sano natallclO Cia._cxma. az, J iUS <1 eXluas. '::U'Id G. "" Cju31:(A<lCêS ncc,- .. c3."a� �,:\ ,1,

. L." l" . ." 'c ,!., 7[)· Ih
S�la. 'do JNa· I'r G,inme� .?".l-pl....ra, AI' ,!

.

t-' "
'''1 o�1.. a'.1l1CldJ U,,-, Cu",IJ ",'_ � .. , •

.
"" � � - es- 11ce v dZ. com !n'\IS VlgOl .a0<1 !là:c;" _,V

1 1 1
� '5 I 1 , ., ..

I 1 d' 1 � Li stroyê'S ele .IJ_ lJ.� .. ·il..�.i ....,,) cu·

Pesa ao nosso col:eg,1 �e impren- proQ�eSSO s,':mp:e uesceílt � u .. ,1Oê-
.. 1 1 1'"

. ,
.... ._, - C:ll�hÕ�3 Ck' !:. ç �n 1!�

�,a S�. Baptista Pereira, director Encoíltía -se, n,�3ta cidad.::, VH1· 3ii. emiiJad� social. �n,,Jd' L!.�
•

.,
...

,

I Off I d E d L 1:" . r 7. d03 C"II ,Lo li.)d p'i,t� P �;

lia mprensa icia o' �íta o à do d,� Lages" a senborinha y. !..: !l::ceS$�H10 termos a IfellL I d1
.

,

1 lcha nos e5�aL;r JS o:,::" :: o a'1'10

disposição da Prefeitura da Capi- gia Cosia V,d(Jute, LEIa dQ sr. (l() \laSSO orgllni';'no SOC\d., com-
.

1 20 ...
'

_ )" ,.,':"

I d f··· D' '/' '1'1
' h' b

...

rl inaS':'lOO� ·sU:),;I.lí\jJ:J ....h.• -t...lv

t..L, 0:1 e exerce, com pro ,c!enclil. omuigos alente, lHe usí:li:l . pan ::1105 em JnL�ncwna".oo, e· I'

I I' d .. ,.,

d J'. b 11 : 'O"�' iC iS os QUaç, o pi rn,:110
o cr. o

� secretarie. (mpo ,[oe; i\ tra' aliEHem, rara que . � .. �C ,

_ • : .. :. 29 I"
,

.

- d I· .' tOl Dosto eíll se.,' l�OS em. G ...

A V;ltuosa anrilversarj�nte pe- De: BILline:nau chegou, ontem, a n03sa OWilnlZa(/lO .� C '1.,.,,> , t

d d
. l, . ,

d J • 'l" f' 'Junho e 05 fjt:a�5 ';1, �o:mos J ')ks 5t. ..lS eiev.ados çilCs, �e' cora- a scnh0rÍn'la M:;.r;a I:hlsini, fi- conSJ(Ya a a cançar os lUS para " 'I .1' 6 i

rão. e de,' eS1Dirito . é mnito bem- Hi:! d,) sr, CUllrado Bdâni, ca- qw' f�i creada 110ram an:sil.( ü3 a ag'Ja;, s. !10,m;-:t '-C I '.
•

',1,.,5 de 500 tO:lelad,is ;:,: � ú"

l.J,l;,ilU nos' l'lOS50S meios sociaes. [.Jitalista naquelh cidad�. Jmpélllf1erro5, pa:3 a nova'
.

O 1 d.AG' d'
. ! 75 lone a as.

,1 ,neta, respeItosamenle. en- .

D c' ,lfectorn eu i.lprcsento os nomes
. 'I .

•

• remam sempre o ll1egua- I • I f'l�i"l:1-:üe seus cumpnrqenLos.
,..._.....""

aos seguintes VOlantes: P.c ,oren-
� --' lavel f,,� ,�... � �� f}� tino Carminali; Julio Ro;�, 1\10-

',I.,�.<'rF{'J i� ê;--� ,,�I��
fA7...<=,'T1. c''',''-'.-'''''·oc:; ·H•• 01"::'. lO," .. """", ,1 """""tI, d l' 't I I G I CI R_..... '''' � _. � ;.r'�� �J iãO ç /un yOéi. Q�sto a.vão, t'menk '.over�,

João Claudillo, Tmibio Botelho
I Sa'1tos, M!1e:ltri, ROffialino SiI·
va, Teofilo Botelho, QUêrino
C2.lminati, Octav:a Botelho, Lau
rindo ROSJ, R'lul Comicholi, 0- nt;,te E,tado.
ctavio Cardoso, Argeu S;Jva e ENE'ER.nlQ

I Gercino 8otelhu.

I Do velho volante
sAo PAULO 8 (O) - A Sanford

u,n p,mi.W lmtso, p;ngue:n Ui11

pOLlCO de benzina sobre a nodoa
e [riccionem em todos as sentidos,
empregando um rciaihinho da
mesma fazenda. Se não sahir

cotrpletdmenie repitam a operação.

VARc:. .......,·' TT!\ 9 (
......

) c
1. ._,\_j V i' , ll. -

I• ..)'=:>

ANNIVER.5ARI05 ..

extranhesa ",'-. R
, ., .• _

'; . ,-,.� '_' i !:.... � l t. .

26.000 toneladas de mad-ir«, tiva, mas, eu me deb�ar�;.: ,.

destinada á ftihrÍca(;'l!) ',cL fU��,i- "t'.d d fJ se prazer morni o o e ,LO:,,-

'oram export-das, em jU'1ho, d sucitar typos sepultes na Cji:i':.t<d,;
"e.6�io dê Vdn,l p:Jra:\ I\!!_:na'� actual.
'1t1a. O picça da betula �tig·nen... Quero falar de figuras que
tou rccer.temente na Pdonia. E!J foram re!é!gad,ls á vala cornrnurn

\ 934, ,10 TY� informa o orp;Z\o da do esquecimento, deixando cipé'ncl)

:�: .. mera de Co.nrnercio de Vlnn, de sua [JilS33óe;n, uma ta�tivél
\ i\l!enn!,ha não tinha i-nporta- opacidade de intellécto.
do esse prodJcto. Acó::!e-m:! exatamê'1'e a In:-

! ; ,. } I ;!� i\ (I (r) (') -,. 1.L' _, ;L�L\I.,./ ,..1.
,._

" 5 ....
·
...

l11011a, u�n rer50nazem ';'le p.�;n.>·
", - ti' 1 ri

V<�i ') â "CfiilJ ,�m Ü",o;J.n 'I) ,1',:::-

I no vulto, mas por dt� qu��'o co-
ii :.\<. pln i;l ... �Jir o ('xoJu Fa:ü meçar

- Ferr,ira Tv11io.
) '_; �r 1'1_;�;rl)', dO'j oy::rari'l:i e ,;)_;- «Ciddde d� Bium,�nau», o

Cill:;S�iiS aT,;rJ1::'s,

Sra. Baptista Hereira

Usar o SABÃO

Dr. Pedro da Moura Farro

orgão o;)po3i::.io'lista que eeFt;; na

quella cid.:Hle, durante a cou;�

panha eleitcral, tinha um «co : .•

mentari3ta>} birrento e critico ar.é,-

t�nl v·r�Jd-� (L� u-n'). l�;),·t,ql·id. do
\1�n'0;�:íO d,) I�lreri,'r do r�.�ic\�
li,j � p�1 :'XcaJa, a lJ3,Ú' d� 1 (1:
;,::;õ:embro ningu"::l1 por-ie:� cO.l'ra

.:I.'lf c'p,�ra(io;) e e(I)�)i·��:.tdo3 p:lra

CansaI Ç;;fido Zecc/1Í1l

bo.
U,;ava o rseudonvm3 dc\PtI ;:�

, . .

ra Ndto.
Muitas vezes fez�me ,uhir

gW:dqud COU3a á gurg' n'a, p:::la
imprecisão Jas suas afs�rções e

pelo d�sabri!ncnto de seus ata�

q�es.
Não ataca.va, roré:n, pessoai -

, . .

?a·Les e�tra0;.:ii·O-�, S.:!ffi autü:"Jza-

;3.:> eS;)é!ci�l cio D::p.l:ürn::r.to dJ
Trabalho.

d'e C0:8t;;t.itui
çõe�� E�S<ta-

du:::;;.':::::;o,.!'.;;-:,.....::ti ��.,., _".....

Em VIs.ta de inspecçã:1 as co

\onii... s italianas do norte d.) Esta
do viaj0u, hoje, em compúnhia do

jornal!s�a Biagio cl'AlascÍ·.), (' sr.

GlidJ Z"cchin, co�sul da ltal:a
Rua Trajóuo n. 1 (sobr<ldo)

a g _.llii senhor'inha
Britto, sobnnha do sr.

BriuQ;
o %r. Reuato·Ri1la.

da a uma i ')tervenção ci! Ufe;ica,
INDIO quer a �.enho.ánha Or1andina G�rCHL

dizer, economia sobre todos
os pontos de vista. mls5A

Direccão do
�

lholi"

I mente.
,

Divagava wSre a pol:tiC"� g�-
ral, accusando dect�mero�am,�n�c
a actuação do govêrno prOVIW
r;o, a decadencia em que J 1 o

B asi!, a inépcia dos fuiurü5
administradores catharinense5.

Mas esquecia· se do e3senr:ial,
o que aliás acontece a todos 05

opposicionistas -- qual foi o ad:�
afilamento, smão o natural e

consequente gu� nos deJ a antiga
politica nos �eus quarenta al'UIOS

de vigencia?
Os actuaes dirigentes de Santa

Catharina, tiveram o SeU «bello
quinhão» nos commentarios dJ
«Si.» Pereira Netto.

Pro.�j1uig�lÇão

Na fillriz de 55.0 Francisco

hoje, as 7 horas, foi C'Jt,brada a Por motivo de muitos afa-
Esta' se J-ea1,1'zando, f'.'O 1 d 1 f '1'

'"sa 01". zeres deixou a direcção do.' mane a o Uil a:ülaa, a m,,, -

CHE6Àm UNS... RECiFE, 8 (G) - A As· Grupo Escolar "Lauro Mul- krciólro mês de failecimento d;; jornal O Trabalho, orgão drj

E C·,·l 1
semblén Constituinte corduiu a vo- ier"o concurso 'para guardas t,lil"a Mou,J.. Syndicato Ferr1wiar:o Catha-

l1contra-se ne,ta aDltál, ele· I t
- d r' l't' - c1 E' d ri ,. .

d
.

d rÍIPl1S0 e dr s Op",··r 'ias em
J d B" "ç.'''o e \.-ons 1 Ulçao o

• sta o l,a pOlICIa a llanelra ii ;:>.0 acto reI' g:oso co;n;_J::l.feCe- <.; '- )
•

.... 1 di
C 1 'd

.

ga os J(!lntem e lumelÍau .os se�
,.,

'.1' ,'., 1 d A'f d d
.,. r geral, que S'2 erlita em J\1.a- om;Jateu 1 élas, censurou a-

. ', .. : . I - EI H' I que evera ser promu,ra d. no '1 an ega e t"lOnanopo.1S. ram nu:ncros&s pessuas. fgumtes vlaJ�ntes· .rma � sa, ":l�
d' 10.

'"

I.1S�;, everam-se para o ----o
-- era, o sr. Alfredo Pires Fur- dos e CrIllCOU actos...

berto VidJI,' F. de Freitas e Fel- proXlffiO la
Dê l...da lhe valeu!

}ippe Machado. .. . concur�o de despachantes �rec.lsa��� ���?��: ;,�'11a. "ca:a riatti,
-,

tendo assumido a cL-

t _RI�, 8. (G) - NJtlCla; de Te-, �dUan�lrí)S os. srs. �ay�� � p��,a :JJJu�!ía ,,:�.1'��nt;�V P:�,O recção" daquelle ;lOS50 bri- Hoje: «C3pUt mortum!»

OUT"05 D.AR.TEm.. re:nba mformam que c3ia mar- Lameiro e AlcIdes C!Imtno I, S-J:'fd..fastuuJ. d
es!,'<>

!har:te COll'.'�1 o sr. Pompilio Pereir:l Netto - o adJOgado
r. -.; b

• '.. t t;l' a ".. 1 I
.

Cl I RJJens Furtado - escrevia d.)cadd para dia J 6 do corrente Claudio, nã'J havendo incrip- ano.�, t::r as por ca!' S ca ndependencla aue iO;
D�p. João,ife Oliveira á promulgação da Conctituição çãa para o de ajudante de rcdacçao com as inicia�;s J. O. secretario geral do Syndicato seu leito n0 l-bsp:lal Sa1ta 13a�

d E d d h t F"rrovl'ario bel, em Blumenau.,
."., Q sta o., espac an e.

-,
t" •.

Par!!- Laguna seguiu hoje, via Combateu dOente.

tderre�t��l' 2..,dAL.jOãbOI d.eEOldi,;eirla, ·1�;�;::��.J�']�bp�r.�...i��b7l:'�i:I.::��;,t�J��d"'�i:d����d""�·t'���I Quern achou? Eleição Sahiu' daguel!a casa de saudc
cputaao á ssem éa s:a ua e

'ii'
ara a e eza e sau e e seus en es.

r;J1 bom; mas sossoDrou com os ide-
vibrante J·ornalista. â use sempre ;... .

'd r

d f I� Dtm S.&,.�,. S, U L. If!l'J � h &li �� Pede.-nos pessóa. intereSJil.da Reaiiza-se hoje, ás 19,30 iaS qu�: dei} �u, e, o; sep:I to com
).4 ",,'

. 1.� r Gn "íLtts U 1'.11 U fi- "" . 11 'd a sua banca de advoci1cia no ostra-
Dr,'Âdolr..hl/·Kondà}lJ

.

�
I
caso selam encontr3.d1S, no tnJe- .oras, na sua se e, a reumao

r � (:�o:mda do DR. BACHP�ANN) �� do da Photographia Brasil á dos associados d'a União ClSH;_O de �um bucolico reca,lto

Seguiu hoje part�o ·sul :do Es- �. A venda em tod<;ls as pharmaclas e casas � [15 de Novembro, algumas photo- Benificente dos Chauffeurs s�rrano.

t<1do, via terrestre, Q dr. Ado}. �, de perfumanas. ltt I graphias, a fin�za dé� ent{,�gal-a de Florianopulis, afim de
ho Kondf'r, ex.dep�'Jtado feder-ab ������.��t·�.;::'?:.:�:]��;-����'��:a;;1�,:'�:�Xl'�;;,k,,]�� 'nesta reda-:.;ão. ele;:;erem Slla nova directoria. Acylio ficcúcio P. P!;es
P�����;.r-J'AY'Il'!;:\�·������m�2��1S)I1!i'f��r�����",���

:c,..rs'· .)t..
P

Commissão de Coastituição, ten
do apresentado um projecto de

Doá de redacção final da Constituiç.ão.
Clemente foi o mesmo votado hoje. As-

I sim, a p;'::;ffiulgação da Conti
Li �ão terá jogar amanhã.

.A:�ha"ee enfdma no

de Caric1ad�, onde foi

, .

(MARCA REOÍSTRADA

FfiWê3WMét*íW'

cialiaaà (2"

� ..... ·_L ',,'
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