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'Grandioso nlovimen ..to, inspirado pejo arce

bispo d. _João Becker, com o objectivo de neu
tralizar e combater a infilJeraçao de doutrinas
extremistasa

PORTO ALEGRE, 12 (O) o arcebispo metropolitano
I

d. João Becker suggeriu numa série de entendimentos pessoaes com

destacados políticos dos partidos ;ituacionistas e opposicionistas a orga

nização de um movimento de,qn ld)
. a. dAendé'f os fU:ldam;�nto,

christãos da sociedade, arn -açados pela tnfJltraçiio d � d outrrnas extre

mistas. Desligada, até certo ponto, da interlerencia directa do ar

cebispo D. })ão Becker. a idéia fUI esposada por varias elementos des

tacados do meio politico-partidôrio e de fóra dela, que tomaram a

si a incumbencio de concretizar o movimento que se esboçava, para

o que passaram a estudar a� possibilidades de s�� realiz�ç�o.
Desde então as reuniões succederam-se, delas participando 05

deputados Irente-unistas Adroaldo Mesquita da Costa. Camillo Mar

tins Costa e Decio Martins Costa e os liberaes Coelho de Souza,
Antenor Barcellos de Amorim e outros.

------�_.�..•.•.,.>.•_�---------------

San1 quaesquer ligações politicas.

ANNO Florianopolis, Sexta-feira, 1 2 de Julho de 1935 I NUMERO
---------------------- -----------------------

Proprietêlrio e Dtr'E�C)�tC)r F�esponsavel ..JAIRO
I I

CALLADO

Movimento cot+ectlvo, acima das com

petições part.dar.as

li Russia
protesta

MOSCOU, 11 (G) --- A im-
prensa epressa a inigna
ção pela pretensa japone
sa de tentar penetrar no ter
ritorio sovietico, classifican
do a politica japonesa de "pi
rata".

Aproxima-se

Tem-se eHectuado reuniões na residencia do dr. Arrnand i

Câmara, elemento alheio ás actuaes competições politico-partidarias,
° qual vem coordenando os esforços communs no sentido de apres-

sar a consolidação definitiva do movimento. !
Essa organização, nitidamente espiritualista, obedece, em 1

suas bases, a uma orientação superior em relação ás organizações
partidarias, e .tem por fim: como dissemos, cerrar fileir.is em d-Iese n.. a {ft;.S·e� � r� fte ftepcke S.Adas bases chnstãs da socIedade.. . � �a g �U i;J U 'ii

Será, para isso, creado um órgão central de direcção, com J!i � IJ &II §! CO NC E O IDA
séde nestacapítal, qu� orientaráos trabalhos. a serem desenvolvidos .,.,�� B1}eVOfllVereS, i�eil!'lognosJ eS!J1i�7-'gardas d

o d d I' ç t d r'1 �Ii '"'.!ã:
Iíl

I' _&
or em de habeas ..

intenSivamente, em to os os qua rantes (O usa ü. e @�i1t��aS n1EHrl1cafmOI'fÀ�as ifQfl�am rOlltJau8S corpus

Será lançado um man.festo pe�os melian'tes 1 A Corte de Appellação, ��
sua sessão de hoje, resolveu conce-

t d t d t
da habeas-corpus aos integralis-con a as e recon a as 0-
t d C

.

h
'

I· das e anoin as imp ica os nos
rnarn proporções enormes e assassinatos dos aIlid:Jcistas Cid
assustadoras. V·

.

J J Iieira e uventino ung es.
Diziam uns-que uma au-

daciosa quadrilha de gatu
nos, composta de elementos
indeseiaveis nas erandes Ca
pitaes do paiz, e0 chegada à
Florianopolis furtara, durante "GRAN DE POUSO REDON-

DO"a noite, através de innume- O sr. dr. Nerêu Ramos, governa-
ras pcrlpecias, grande copia dor do Estado, recebeu os seguintes
de armas, munições etc., in- telcgrammas:
cluindo-se boa importancia POUSO GRANDE, 9 ---

.

O directo
em dinheiro; outros menos; rio do Partido Liberal deste dístrícto,
curiosos e imaginosos, rela. ora eleito e empõssado vem hypothe-

car inteira solidanedade ao govêrnotarn simplesmente a noticia de v. exc1a•• prestando decidido apôio
como ha viam recebido de ao actual prefeito sr, Victor Buhr,
outrem. Respeitosas saudações. Max Bíschels,
Curiosos de verd.ade diri- presidente; Frederico Navarro Lins,

gimo-nos à Policia Central, vice-presidente; Yícterto Noveleto, the-
d soureiro; Guilherme ; Gleigen, Ordino

.....�
.

l'>IJl.f!l L L 11:1 on C inteiramo- nos do occrri- Custodio, Alemo Herdi Otto Peters,
uO!» marll.IMOS 1M1erfilanOS do. Gustavo Comnck, Arno Síewert, Go

() facto é o seguinte: Hoje, tlib Reíl. Luctnío Fernandes Camar-

BAHIA, 11 (O) - Apesar teçam aos passageiros que viajê\-I aproximadamente ás 5 horas go., Adolpho Donates, �tíIio Gomes,
o

I I h- t· t Jose Salvador do Nascimento Luiz
de já se haver exgotado o prazo rem com pessoal estranho a classe. C a man a, iveram, as ali 0-

V d '.. 'to d t
r

I
.

d d 1·
. o. en iranrm, m en en e.

que a gerencia da Compa:lhia de Palallelam�llte, o governo bai- ri a .eS po.l�laes, sClencia,

I\LlVe�;;\çío B.ihiana concedeu aos xou ·Im aviso de que tripulará os P?r Il1termedio do sr. Anto- TAYO'. 8··- O Directorio do Par
empregados p,ua a terminação da navios com pe.;soal improvisado. nto Cunha, empregado no tido Liberal desh: districto, ora elei

gréve, sob p�na de demissão, os mantendo a segurança dos que
Café Commercial, de I :que u· to, envia congratulações ao govêrno

errlpregado� conti·nuam af,a<tado�
.

.

ma das portas da secção de de vossenda e hypotheca inteira so-
lU � v, � gUlzerem viaJar. I d d d
d

.

J"
.

dI· d ferragem da poderosa casa
i ade a e e apôio vossencia. Res-

os servIços. a esta ann:1Cl"l 'I a saluda os o
o

I C peitosas saudações. José Leno:i. Ed-
O presidente da FederaçãJ dos vapores de Nal.areth e Santo A- commercla arlos Hoepcke mundo Em, Leopoldo AlveI João K1e1n,

Maritimos, passando ontem por maro, com poucos pa;sag�iros. SIA, achava-se;aberta. Caetano SCOl, João B:estoli, Frederíco
esta capital, a bordo do "Raul \ U .2-

• Comparecendo mais tarde C:.-aemel'. Como silpplentes Ludo Reis,
c II d·

. .

·'do d S, I sar o SAl:5AO INDIO qller aouelle local, a Policia, José Esperidio BonHado Graes, Anto-
..JOares, mglU-se a se v o 'r n- d·

.

h. t d
-1

B
d' Ih d

.. lzer) economIa soure o os conseguiu verificar com o
nl0 erlanha Walmor Heidrick; como

lcato, acame an o os grevistas t d 't
� secretario Victor Butzke".

a persiEtirem na gréve, pro:nctten-
os pon os e VIS a. auxilio dos empregados da Commentavam fioje dois polittcos:

do solicitar providencias junto ás Teria sido de ..
firma, que já estavam em ---Reparaste na "REPUBLICA" de

autoridades no Rio, assim que seu labor diurno \) montante hoje a notícia da organização de di-

..:begasse. ciarada a do furto, que attinge a im- rectorios libel'aes distríctaes em Rio

A' última horà, os grevistas portancia de 6:000$000 de doNSuI.tOt 1
A

lA El 't
gUe rra di

o I U o se e: " elos e empos-
annuciaf(�m a seguinte resolução; .

-

merca O�laS. .
sados os directorios líberaes de Pou-

fazer voltar os vapores que se a- Os object?s prefendos pe- so Redondo e Tayó", entretanto·
chi\m no sul do E3tado e mau- A estação de radio "Re- los gatunos toram armas, com o te1egramma é de Pouso Gran-

ter é\ gréve até que o governo ar.· cord", de Buenos Aires. ir- especialidade revólvers em de.

ceda aos seus pedidos. D�dara- radiou, ôntem, ás primeiras I1Llmero de 43 espinuardas rc- Só si é perfídia do Pepê, para dar
horas da noite, a noticia logios e outr�s 'me7-cadorias, a. c�mprehender que a �politka situa

ram, ainda, ao público, que 05 sensacional de que a Itaiia . . .. ctOUisia é um grande pouso re.

mantimos não se responsal:>ilizam teria declarado guerra á Eta-
o

A �oltcla abnu ngoroso
I
dondo,' onde todos fazem roda a�

pelos damno3 que porventula acon- lia. mquento. governo.

-tt'� :...1
��L
\)-�

# •

Salão "Cornmercial"
Barbeiro e Cabelleleiro

Attende chamados a domicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

A GUERRA. ITALO - E
THIOPIA

Após o vultoso roubo de

joias verificado na Relojoaria
Müller até hoje sem expli
cação a cidade, sal vos pe
quenos furtos, �vem atraves
sando uma phase de perfei
ta garantia.

Verdade é, qU2 a Policia
ultimamente tem aprehendido
alguns menores

. meliantes
como autores de pequenas
rapinagens, que agem mais

impelidos por defeitos da
nossa organização ;:socia! do
que, mesmo, por vicio, con-

'i��\�!1
-----l���

tentando-se em furtar cousas l as
de pouca monta.
Vivíamos assim, nessa

athmosphera de soccêgo e li
vre de grandes apprehensões,
quando, esta manhã, a po
pulação ilhoa accordou sobre
saltada. com a noticia de um

grande furto.
-A Casa Hoc pcke fora rou

bada durante a noite!
Era o que ouvíamos de to

das as boccas, pela manhã,
quando descíamos á Praça IS,
i, como sempre, as notici-

.' Sabemos estar encarregado da redacção do manifesto com

que se apresentará públicamente a nova orgauização, o dr. Armando

Câmara. Nesse documento, que já se acha em parte elaborado,

," sido apreciado na reunião de ,ontem, é feita ürna ampla exposição de

_ motivos, encarecendo a necessidade de se congregarem os defensores

da sociedade christã, oppondo uma barreira á invasão de doutrinas

materialistas extremadas que tendem a subverter o regime social que
constitue a base centenaria da Soci�dade brasileira.

Politica &
Politicas

A ETHIOPIA QUER IM-
PORTAR ARMAMENTOS Sua Santidade con-:

decora o presidente
ADDI ABEBA, 11 (C) -:- da França.

o governo entregou, nesta capl- RIO, II (G)·-O presidente
tal, notas ,identicas aos represen- Lebrun foi condecorado pelo Papa
tantes diplomáticos da França,

com o grande colar da ordem de
Ingtaterra, Bdgica, Tcheeslova- de Christo, allirmando-se que esta

guia, Suecia e Dinamarca, pedin -

distincção que é a supre-na ordem
do que estes paizes revogassem a

pontifical, somente é concedida,
prohibição da entrega de muni-

quando existe uma solida alliança
ções. com o Vaticano.
A nota nccentua a necessidade O ministro Marin e o embaixa-

de importar armas para Abissinia, dor francez em Roma receberam
porque o perigo de guerra é im-

a Gr",n Cruz de Pio.
minente e as declarações de Mus
solini e da imprensa lIaliana refe
rem-se claramente a uma conquista
milttar.

Continúa
,

greve

ADDIS ABABE, 11 (G)-
Diminuindo-se, cada vez mais, a

esperança da p:!cificação no cou

flicto italo-abexim, os estrangeiros
residcnt<:.s lia Abissinia resolveram

retirar-se, definitivamente, da E

thl0pia.
Nos últimos dias, varias trens

especiaes transportaram muitas fa·

milias inglezas, americanas e italia
nas para o porto de Djibuti, que

embarcarão para os seus respecti-
vos

. raizes.

Finanças,
Commercio e

Producção
o auginento do pro
ducção de trigo

na Italia

ROTA, 11 (0)-0 mInIstro

da Agricultura e Horestas e o se

cretario da commissão cereédista
estiveram hoje, com o sr. Mus
solini, a quem fizeram entrega
de pacotes de trigo provenientes
de todas as provincias da Italia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As melhores

Cury, capas
. ,.

ralza, . a rua

casemiras, os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca

impermeaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pa.
Felippé Schmldt n. 21 •• José Elias

-�--------------------------��--------
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RESULTADOS DE JOGOS �
No Rio de janeiro: O Bo- 1·1 Vendedores

tafogo venceu o Carioca, que vi
nha se mantendo invencivel, por
4x 1; o America o Flamengo por Fabrica de roupas Iei-

5x2; o Bangú, que assumiu a lea- tas precisa de vendedo-

derança da tabella, o Olaria por res em cada localidade,

Os onze I d F'
,3xl; o Del CastiUo o Edison por para venda de ternos,

p ayers O Igual- 3x2; o Fluminense os Fuzileiros capas de gabardine e de
rense faliam sobre o seu Navaes por 4xO; o Viação ven- borracha, camisas, etc.

encontro contra o ceu o S.C.Baa Vista por 3x1; Optima commissão. Cia.

AVahy Japoema venceu o Sporting por Palhas. Rua Sebastião

-0- 6x5; Cocotá venceu o River por II Pereira, 9-S. Paulo.

Depois de amanhã avahyenses I fazer disse: 2xO; Confiança venceu o Central
e figueirenses farão o mais renhi- f-Confio no meu peseoal e só. 7x 1; o São José tenceu o União
do prélio da temporada da F. C. por 4xO; o Modesto venceu oS.
D. Já ontem os onze litigantes PARANA' C. Anchieta por 3x:2.
do Avahy deram o seu ponto de
vista e hoje os alve-negros se pro
nunciam. Começou.

A estreia de ôntem de
Paixão de Zingaro foi uma

inglória verdadeira apotheose. O Im-
.

-

.,
perial juntamente com o Roy-O BrasIl resente-se )a da luta aI com este maravilhoso

fratricida em que vêm ser em- fíl� marcou o seu maximo
penhado a Acção Íntegralista recordo
B�asileira e a Alliança Nacional O filrn encantamento, se-

Llbertad�ra. guirá o seu curso universal
E mais perto de nós, Santa de malar successo em cada

J

Cat?arina começa a sentir-lhe os cinema que se exhibe.
effelt�s. . .

Esta linda opereta da Fax
"Dlsse�sões, ódios e �nme8, é plena de musicas delicio

vem surgmdo,. numa seuqen_cla �b- sas e embriagadoras, inter
surda nos m�13 pacatos nncço es pretada magnificamente porda terra barriga-verde. Charles Boyer e Loretta

�ãO bastam �s intrigas dos Young, secundadas por ele
maioraes dos partidos. Apparecem mentos de reconhecido valor
agora os siguais dessa estupida Paixão de Zingaro será hoj�contenda, entre os peqLlenos bur- outra vez focalizada pelo Im-
guêzes, perial o seu cinema.

Será crivel que motivado pelo
inconcebivel egoísmo dos chefes,
se chacinem ignóbilmente os ha
bitantes das povoações ruraes?

Santa Catharina está sendo
campo de grotêscas experiencias
sociaes. Procuram implantar aqui,
uma ditadura copiada á que Hi
tler criou na AUemanha; Mus
suline na Italia, e falta somente
a pena de oléo de ricrino...

Semente lançada do Integralis
mo em campo improprio tal é o

meio teuto das noasas colónias e

fórma intoleravel; apparecendo che
fes, que na estupidez correlata á

.
doutrina que abraçam, esquecen-

Rua Trajano n. 1 (sobrado) do-se dos ideiaes que visam,I
t

' .

h" dpARA chamar uma Li- en regam-se a mesqum ez e actos

mousine é sódiscar O nefan?�s·1
I ��� O

. Plinio Salgado quer erguer o
n. ......... UnICO B '1 d

.

dtelephõne das Li�lOusines. rasi , omman o-o com o seu

mando de chefe vulgar, mas es-

quece-se que. o brasileiro não se

deixar mandar e t-m sempre em A lei da segurançasi, patente, a liberdade pessoal.
Si teimar, porém, em salval-o, RIO, 11 (G)-Installou·se hojefa�a-o pelo esforço dos brasi- o primeiro processo por infracçãoleitos, .e tome em conta de pon- da Lei de Segurança contra o

E Saltará da Cama Sentindo-se to
_

capital
.

a questão de raça. polonês caften e ladrão Mauricio
Bem e Cheio de Vida Nao arreguunente em suas colum- Joa'1u:m Lau qu d d. , . ,e, escapan o as

nas, extrangeuos._ policias europeas, conseguiu vir
.

Esta observaça� vem a propo I para o Brasil, naturalizando-se bra
Sito do grande numero de alle- sileiro .

mães integralistas que ha em Blu-
menau, Joinville, Rio do Sul.
O Brasil, aliàs, não precisa d.

d
rão e luto e téctos sem pão,ser mtegra o em nada, pois que

. para que patf nteie a imbecili-
para mtregar-se em si proprio fez d.

d d
ade dessas doutrinas politicasa 10 epen encia e uma sequen-

.

b J d copiadas ao extrangeiro.cla ri hante e revoluções; des-
de a primeira expulsão dos fir-

Santa Catharina já lhe sen-

" 'I I
tir os effeitos: os incidentes veri-

anceses a revo ução pau ista de
22 A d·

ficados na capital; os assasina-
. pesar ISSO surgiu o sr.

Plinio Salgado.
tos de Canoinhas; a ameaça dos
integralistas do Rio do Sul.Apparece logo após a Alliança

Nacional Libertadora. Appareceu
São factos que evidenciamlo

andamento dessa campanha illu·no momento opportuno como anti- .,
Jorge e Artemis Triandaphyllís, Chritina j. doto do Integralismo.

tI

'Luta
Bordolôgou, Calliope Bordolôgou/ profunda- O Brasil, engulil.l a pilula do fim!

que se deve dar um

mente sentidos com o rude golpe do desap- sr. Plinio Salgado. Envenenou-
parecimento de sua sempre lembrada e que- se.

Que se congreguem todas as

rida mãe e avó, d. MARIA TRIANDAPHYL- A acção da Alliança não 'se- energias aproveitaveis para de

LIS, vem publicamente e do intimo do coração rá outra sinão a de interceptar-
um módo maÍs effeciente, pugna

agradec.er a todas as pcssõas que os acompanharam du- lhe o proseguimento.
rem pela grandeza desta abençoa�

rante a molestia da extinta que enviaram flôres, ,corôas, E néssa lcta intestina, tal qual
da terra catharinense, recanto des

telegrammas e cartões de 'pesames pelo seu fallecimento explica a therapeutica, dissolver-
sa patria que ainda sóffre, mes·

e acompanharam os seus restos mortaes até a sua ultima se-ão ambos venêno e antidoto
mo sob as regalias consedidas

morada d' d A e os direito;; outorgados pelo. Clxan o apenas no organismo
A' todos, pois, os seus immorredouros agradeci- nacional, imperceptives traços de sempre altivo pavill�ão auri-ver-

mentos. sua maléfica passagem.
de.

Florianopolis, 11--7-935. Mesmo assim, familias fica- ./lerlio ./lecacio p� Piref

A visita far-se-á, terça-feira,
próxima.

Max venceu I N.uma luta de 1 51 Com rae ara vos con ven-
assaltos entr� Paulmo Ozcudum e

cer O f�rmi�avel e economi
Max Shme�llDg este venceu por co SABÃO INDIO.
pontos. ASSim Max está se prepa-
rando para enfrentar o novo cam- Pornbo prossegue o
peão mundial, James Braddock. "raid"
Os adversarios de domingo ulti- -o-
rno, já se mediram pela 3a. vez. BELEM, 10 (G)-O aviador
Ala. vez Max venceu, a 2a. hespanhol Juan lgnacio Pombo,
houve empate e agora é o que se prosseguiu, hoje, em seu <raid> ,

vê. Paulino. demonstrou inf�riori- em direcção ao Mexico.
dade technica embora não tivesse

sofirido um só knock-down. Sch- Dr. Pedro de Moura .Ferro
melling terá de enfrentar, antes do
campeão, Joe Louis, segundo as

regras internacionaee, o vencedor
de Camera. O resultado da luta
foi o seguinte: Max venceu 12
rounds e Paulino 2, tendo um

empatado.

cT1!.. Ci1a��lg
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'

PERNAMBUCANOSx
CEARENSES

-Preciso dar a entender aos

meus adversarios que vivem a me

criticar de um modo descortez,
que jogo foot-ball quando quero
e princípalmente com poderosos
clubs. Domingo talvez deixe al
guem com a saliva na lingua ...

Em Fortaleza se defrontaram
em match amistoso o Fortaleza,
do Estado do Ceará e o Nautico
Capiberibe, de Recife, vencendo
este por 5x2.

PEREIHA

-Não treinei em conjuncto
mas submetti-me a treinos indivi
duaes. Estou prompto á lucta.
Defenderei o meu arco empre
gando os maiores dos meus esfor
ços para não cahir uma só vez.

IVO EM PORTUGAL

O Foot-ball Club do Porto,
bateu o Betis, de Sevilha, pela
contagem de 4x2.

-Reconheço que não estou
em condições de puxar urna van

guarda, num jogo de certa respon
sabilidades: mas tudo fazerem
para cumprir com o

.

meu dever
de commandante.'

ARNALDO

+-Sinto-me um pouco pesado
por estar engordando. Mas o di
rector do meu c1ub está me sub
mettendo a exercicios physicos,
que me tornarão léve no tempo
da peleja.

Box

CALDEIRA

- Estou habituado as grandes
lides, mas no momento me sinto
fóra de fórma. Só entrarei em cam

pa em vista dos pedidos dos diri
gente do meu club,

FREED

- Pela primeira vez enfrento
o Avahy F. C., em lucta de
campeonato. Conheço o meu leal
adversario atravez das noticias.

No Rio se defrontaram Mosso-

CALICO
pois mesmo os seus jogos não
tenho visto. Adeanto entretanto

que a sua linha dianteira encon

trará em mim uma barreira e
.

um

obstaculo.

-O Avahy foi sempre um

adversario temivel para nós. Qual
quer que seja o score traduzirá
muito bem o andamento do pré
lio, pois o jogo será equilibrado.
Conto e tenho desejo do vencer,
mas no foot-ball não ha logica.-Tenho grande responsabili- Ahi estão as palavras do «onze»

dade na tarde de domingo, dado
I alve-negro, que domingo enfrenta

os comrncntarios que os senhores rá o Avahy F. C. em lide sen
tem feito em tôrno do jôgo sacional.
Agradeço as palavras elogiosas
para commígo e, a missão, está
multiplicada por ter de enfrentar
um adversario como o Avahy
F. C.

CARLOS

MOSSORO' VENCEU

CARIOCA

VENDE�SE uma pequena ca

sa na Rua General Bitten
court n. 13; mais duas pe

quenas e um chalet grande á rua

Duarte Schutel, 52.
A tratar no CAFE' ES-

LTRELLA. 'uta livre

ró, portuguez e Ede, syrio, ven

cendo o primeiro aos 14 minutos
de jogo, numa luta ilegal. Entre
tanto foi Mossoró o vencedor.

Antes de fa{lar Carioca baixou
a cabeça, tiu, e disse-nos:

I Quem é o juiz?
-o sr. Aldo Fernandes.

Bôa escolha. Perguntamos o

motivo da intenogação e disse:
não é protestante é porque elle
catholico.
-E o sco(e�
'-Só entro em campo pensan

do na victoria e por isso vence

remos por 2xO.

P' I Vende-se um

Iano Zeitter Win-
kelman, novo.

Tratar nesta I edacção.
Por preço' de occasião.

Abie Kaplan, campeão mun

dial de catchas-catch-can, a estas

horas deverá estar viajando para
o Brasil, afim de disputar, no Rio,
o cinturão de ouro Cidade do
'Rio de Janeiro. Abie é consi�
derado como o melhor pegador
universal, além de ser formado
por uma universidade européa.
Kaplan é decendente da raça ju
daica.

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

Rua Trajano n. 18
(Edifício proprio)

HAROLDO

Precisa-se comprar uma casa

para pequena íamilia que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a esta

redacção com as iniciaes J. o.

Estudos da estrada
dos Ganchos

O sr. dr. Haroldo Paranhos
Pederneira, que està chefiando a

commissão dos estudos do traça
do da estrada de rodagem dos
Ganchos, convidou os seus colle
gas da Directoria do Associação
Catharinense dos Engenheiros, de
que é presidente, a visitar o local
dos trabalhos.

Advogado

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS

Se está triste e sem animo para viver. nu
recorra aos saes laxantes. etc., na espe
rança de um allivio milagroso. Nada con

•egulrá. Taes remedios estimulam os int... -
tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.
ElIe deve destillar diariamente quas! um

litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente. os alimentos não são
digerido!. apodrecendo noa intestinos e for
mando gazes que farão crescer o seu esta
mago. e o seu paladar ficará desagradavel :
surgirão manchas pela pelle e uma dôr d.
cabeça impertinente o atormentará. Tod.
o seu organismo ficará envenenado.
As pilulas de CARTER são iníalllveil

para activar o funccionalnento do llgado.
Contêm propriedades vegetaes notavei••
Expcrirntnte UEl vidro. Custa pouco. Peça
pUulas CARTER em Qualquer pharIllac!a.

AgradecimentoFoi a mais importante entrevis
ta, Haroldo, como todos sabem,
já vem dando' entrevistas ha dias
Deseja eUe augmentar o seu scor;
já dito anteriormente envez de 4
para 5�0. Confiança em excesso

na sua gente, por certo. Haroldo
accrescentou que comporá um

samba após o jogo com o titulo
de «Os cinco a zero.»

-E Bôos deixará passar .5 bolas?
-Bolas ra&teiras, no canto ...

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

APPRIGIO

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C,C Limitada 5'[. ara.
CIC. Aviso Previ06·(. ara.
Prazo Fixo g.[. ara.

satis- _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��Fugiu, porém para nos

.1

,.�� .

•
i:!'"

y I.: _....··_··_·'....'
....

·

___.:;...;_ ...;... ...;;...

'� .r

f�s-:rz.,â'z�r#l��:��rs';������� I� �
�â'I Para a belleza e saude de seus dentes, �
� use sempre �

ti Pasta SUL B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN) �
� A venda em todas as pharmaclas e casas �
��!:.=::��·�������������I

moços

•

cinemaDe

Luta

Amaravilhosa estreia de
ôntem no Odeon de Vinte
milhões de namoradas, con
quistou de todos aquelles
que a assistiram francos ap
plausos.
Hoje novamente, Vinte

milhões de namoradas, con

firmará o seu successo de
ontem dando mais uma sur

prehendente noite para o Ode
on, que se sente orgulhoso
de acolher em seus salões
os queridos astros: Dick Po
wel e Gmger Rogers.

Está, pois, Florianopolis
de parabéns, porque ha mui
to que esperava films como
estes.

Em acção

., ." c')' '. f l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nossa historia
--------------------------------------------�--

E
"-

d C t e n a r ; o Junta Com-
X p O S I ç a o o e n e mercial do

DIA 12 DE JULHO--S. JOÃO GUALBERTO
�,�-�---I!t�tII:------

1837-0s «cabanos» são derrotados-Os sediciosos
no Amazonas (cabemos) são batidos no seu campo entrincheirado
pelo padre Antonio Manuel �anches de Britto.

1 842--0utro grupo de revolucionarias é derrotado
-O coronel Manuel Antonio da Silva, derrota em Silveiras, um gru

Presidencia do sr. major Edu-
po ele revolucionarios, sob o commando de Anacleto Fcrreira Pinto.

ardo OUo Horn. Presente os srs. Foi este o ultimo combate da revolução libera] d� São Paulo.
Eduardo Otto Horn, presidente, 1865-D. Pedro II em nosso porto-Fundeia no porto
João Octavio da Corta Avila, Jo- do Desterro o vapor que conduzia o Imperador D. Pedro II ao
sé F. Glavam, Roberto Oliveira, R' G d JS'10 ..ran e 00 ul,
Alvaro Soares ele Oliveira, depu- I 869-Alorre O <Poeta do Brejo» -Fallece nesta ca-
tados e João Tdcllti;�o Jur., Se- '1 d" t ti' �,f 11' A t

.

D t Ipita o istructo poe a ca nunncnse 'Y1MCelHilO n amo li ra, a cu-

cretario, é aberta a St5S,�O e ap- nhado pelos Sí!US zoilos 'PJeta do Btej-J. Nasceu na [rezuezia do
1 I ' �

provaoa a acta oa sessão ant nor, Ribeirão, foi mestre-escola ,� deputado provincial.
EXPEDIE:'JTE:---lvlcmnrandl:rn 1905 -Fúflece O coronel Reze,'lde-Em sua residencia,
da IfS[I-\ l!:ina Adelaiie". da pa- no Paraná, Iallece o distincto coronel ]oaTlÍm Rezende Correia de
ça de ltaJah�, remet��.f1do �o�u·1 Lacerda, um dos bravos" defensores da Lapa, durante a revolução de
mentos pa�a serem al� .lvado�nes- I 1893, campanha federalIsta.
ta Repaltlção; a�chlve�s!'.. ��arti;\ J 932-A revolução paufista--Tropas gauchas attingemdo sr. �edro GalO'pela "E. I'ruc- á divisa do E;tado do Paran,�, de onde enviam saudações lraternaes
col.o GalO d� Perdizes, �emeltendo ao povo da terra das araucarias. De Ponta Gro;sa segue para o

a importancia �ecessana p�ra �s [ronl, com grand � enthusiasmo, o 1 3 Regim .nto de Infantaria, com

despezas. do dls!:acto social da mandado pelo coronel Saião. Patrulhas de reconhecimento do Exer
mesm�; idem. CIrcular sln, da cito Sul infiltram-se pela fronteira paulista.
Associação dos Empregados no ----------------------

Comrnercio de Florianopolis, com
municando a posse da nova ad
ministração, com a sua directoria,
Vogaes e Conselho Fsical; idem.
REQUERIMENTOS:--Da Comp.,
digo da "Empresa Brasileira de
Electric:dade SIA", da praça de
Joinville, pedindo para archivar a

acta da assembléa geral ordinaria
dos accionistas da mesma Empre
sa, realizada no dia 25 de maio

p. passado; archive-se. Dito do
sr. Antonio Abdu, agente da

l-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento :para Comp, "Singer, Sewing Machine
garantia do transporte. Cian, desta praça, pedindo para

.

4'-Depois .de prompto o. mostruario fazer entrega á Prefeitura local para remette-lo segundo
I
fins de direito �ertificar se a mes-

as Instrucções que tiver para esse fim. ma se acha registrada nesta Jun-
3-Facturar o mostruario em 3 vias, colIocando uma via da factura dentro do accnd.ciona- ta, de accordo com o decreto n.

mente .. do mostruario e enviando a outra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO 22.104, de 17 de novembro de
CIOS DA FAZENOA, VIAÇAO, OBRAS PU'BLICAS EAGRICULTURA -Florianopolis. 1932. certifique-se. Dito do sr.

A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do ESlado junto á Exposição do Aldmir Corrêia, pedindo para fins
Centenario Farroupilha, Porto Alegre. de direito, certificar se o mesmo

4-Logo que fizer a entrega do mostruario á Prefeitura local, communicar a entrega feita é é negociante faIlido e em caso con

'.sECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA. FAZENDA, VIAÇÃO, OBRAS PU'- trario se foi rehabilitado; idem.
BUCAS E A�RICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega. Dito do sr. J. A. Gomes de

..
5-Realizando-se a inauguração da «Exposição do Centenario Farroupilha» a 20 de Setem- Oliveira, arrendatario dos servi

brD do eerrente annc, o expositor deverà fazer a entrega do seu mostruario ás Prefeituras loca:s ços de luz e força desta :capital,
dentro do mais curto prazo possivel, não excedendo, porém, do dia 30 de Agosto, para que haja etc. pedindo para fins de direito,
tempo de sua arrumação nos «stands» respectivos e para que o Pavilhão de Santa Catharina possa ser certificar se os seus, digo se os

inaugurado na data fixada para a abertura do certamen. empregados da mesma firma, tem
-

os seus títulos de nomeação re·

gistradas nesta Repartição; Idem
�..�����a�� $�� ��.O.Glf Dito do sr. Co�rado Kue�ne, ge-

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORt\R OS SOFFRI-

!lN.- 4.<>.,.,$l>���� �� �
m. rente commercial e techmco da I MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
� .

d d "C 'K h & C' POBRE OPERARIO

I 18
'

,.

D E J U L H O I Lt�:,'� da pra�; d�eJ:�nville, p�� �••�j
:er

.',
• dindo o archivamento,. nesta Jun- Augusto Silvano, o f obre e infeliz operaria que falIeceu em

�
.

� : ta da acta da assembléa geral ex- consequencia do horrivel desastre occorridó na chata Commandan-
:= :: traurdinaria; Archive-se quanto

te Souza deixou sua desolada companheira d. FranceIlma Vieira

� Z a primeira parte do requerimen- e alguhs filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do dcsti-
� � N d" no, que l�es reservou di�s de tristeza, de dôr e de tortura.-.

C O L L O S S A L 5 OR T E I O • to. o que lZ respeito ao cau-
� celIamento dos registros das actas Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está

das assemblea geraes anterioros, passando a infeliz companheira do h:mesto, laborio3o e zeloso ope-.1

.l NA a Junta torna a repetir o mesmo
rario Augusto Silvano, A Gazet,] abre e"l suas columna�, U'llà S'l�

despacho que proferiu no tele- bscripção em favor daguella pauperrima mulher.

gramma do tI. Guilherme Wal- Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

'A J soffrimentos.ter, que é o seguinte;' unta

Commercial do Estado, não tem Agente e funccionarios do L10yd
competencia para affécta a Justi" PaI alma de Maria (enviado anonymamente)
ça. Dito do sr. Zaphiros Berson, AGozeta

desta praça, pedindo para cance-
,._

• lar o registro de sua firma; Cano
----------------------

r.� cefle-se. Dito do sr. Antonio

i Bernardino Pereira, desta praça
pedindo para registrar a sua fir
ma; Inscreva-se. Dito da firma
"O. Co Im & Cia Ltda", suc-

, cessara da "C. Kuehne & Cia
Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na Ltda," por seu representante le-

OREDITO MUTUO PREDIAL I gal, pedindo a esta Junta, para

A CREDITO MUTUO PRE- annulIaro archivamento da acta

D IAL destaca-se das -mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
de 3 de Junho do conente ano

I
' no, assignada indevidamente por

a joia de entrada é accessivel á todos-2$000 Conrado Kuehne e Guilherme
� • Walter; Archive-se.

i I$O�xig:r�a�::J�$s�rt���tribuiçãO de

I.', ta �:!er�ra�o:p;�er��iaj�;i��:
ii :; da questão e sim dc Justiça.
., G Nada mais havendo a tratar

!,'� Habilitai-vos! Inscrevei-vos". o Presiden�e encerrou a sessão.

� _

II
• Secrdana da Junta Commer-

• • cial do Estado, em 29·6-935.

�.G.....·_--------'�-••-------O.....G João Tolentino Jor., Secretario

J

--

Farroupilha
o pavilhão catharinense

Instrucções aos expositores

c

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Premios em mercadorias

:5:575$000
Por 1$000'.

,

".

Estado
Resumo da acta da
170a.sessão da Jun
ta Commercial do
Estado, em 29 de
Junho de 1935

....

í
I

Pela
mi

(Compilação de L. Nazaretn)

Rachel Jacques

ma!�
Herminio Jacques e filhos, Jocelyna Jacques
Boiteux e filhos, Laudelina Jacques Wayner
e filhos, Egydia Carreirão e Adail Luz Perei
ra, convidam aos parentes e pessóas de suas

relações rara assistirem a missa do primeiro
mez do íaüec.mento de sua sau tosa irmã tia

e amiga, Rachel Jacques, que mandam celebrar em inten
ção a sua alma, dia 13, sabbado, ás 7 horas, na Capella
de São Sebastião.

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, 1.416.

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

Não esqueçais o fi. do Telephone 1.41a

Corações
caritativos!

li'

100$000
20$000
10$000

Alerta petizada!
O teu maior divertimento e mais .instrutivo

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada' in
telligente distribue cubiçosos premios e de real va
lor e utilidade.

-

Além de vaJios0s brindes reéeberás rrarofó
amigo, desde que apresentes 100 coupons, u�a cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premios es

plendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz: F�O
Flliaes Biurr"A(;3naU - JOirivilic; f-3ã() Froanc-;isco L;�1gur,a

rViostrL!8 rio pe �-f'-r'''ra reer".�te (:_;'> r''i'''1 Cr-L1:z;eirc,) cío Sul

Secçao de Secção de

em:
Secçao de

{ FAZENDAS:
(1 Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos

�i� Morins e Algodões

I'
Lonas e Imperrncaveis
Tapetes e trilhos

�t Roupas feitas

� Sêdas

�
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias

� Alcolchoados e Colchas

i���
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-nap(ls
Sapatos, chlnellos, meias

R! Depositarias dos afamados

� Charutos «DANNEMANN»

� Ernpreza i'-Jacional de
� Fabrica de Pontas "Rita
�

,

�P�ÂV��4!t���
-��E!�_h!2_ Al l i a n

ç
a
�

d�<=�.��lirr:;:==�f-:=:�:=���: &-=:��II ende§Se��a�r�san� ��61:u�3��n!e�hle�r�
o•• Punõcõo em 1870 ••• 1111 �tlifi ' e�1í.ta��a ��t����uun��o I� rua Felippe Schrnidt 41, rua

5E6UR05 TERRE5TRE=? E .fílARITI!TlO=,? 111_,., ,;�'ri n '" �. ,11 1� t.I r, • . ii
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt com

Incontestavelmente A Prirueira no Brasil fi ,�Esí-'eclCdIUad�s em, Cctrú111LuOS, oonoons, empadas, I duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
r.pltal reali5aOo 9.000:000$0('0

II!
:� conse�vas) vinhos fr�osetc.. I" Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch'ern-

Reseruas mais Oe 36.000:000$000 I � Fornece doces oe todas as qualidades para ca- �
net:elta �m 1933 17.762:703$361 I� sarnentos baptisados e bailes I-p-el-

.•
-------

lmmouels 13.472:299$349 � l.�, . o ,'�'
.

-�=._.==�......."'"""''''''''''-

N d I d dRespon.,abillOaOes cesumtõcs zrn 1933 2.36C:;.93B:432$8i6 J 19 R'-'ç;:rrA'JR A }.1'1' • , ., r. fi, PTP "

). a,�rCBOJÚ. S!MONE S. A.
as gran es uctas que éS 0-

(Estas responsabiIiàaCles referen;-se sórncnte CiOS rnrnoa Õ� I � 'I' fi
,t..._, i t I

,1.\1
� I l\ Lf\ _,j-,.\ i-' nó pruneiro andar n bram no campo da actividade 50-

f060 e TRAH5PORTE5, que 550 os DOl5 Ur-m05 zrn qUE 1\ � "Ln !,J r: O D O D. ('1 F f::' R R J\ � I
.

"

LI"RARI· ..,!<- r.A()[)E-RNA cial ou commercial, O espirita mo-
a fompanhla opérc) 'I � ! �

;. � • t �->' ..... 'O f-'\ i-i
'M '

v ;\.VI J

Agent�s, 5ub-Agenlrzs e Rrzguloilc�(,5 te A.ucriaa zrn toõce ,05 i! ii
.

RUA ,FEU?P SCHMiDT li' 10 (ESQUINA DA II' FunOaõn em 1R86
derno e bem equilibrado utilisa o

Esta005 00 Brasil, no UruglJa" (Su;:rUf"iGl) e nos pr+nclpcias � : t'j F\_tJA TRAJANO) Telephone 1.194 I'
! telephone como a mais inprescin-

praças extrangiZiras

I i � , i, Rua Felippe Sclnnidt rr 8 divel das necessidades I
Agentes em florianopolIs rAmpO:'1 LOgO & riA.

.

-

_. =........_....,._"""�_O' ......J Itir» f m f
•

5 ( b õo) ... . , I
' roixo pcslal1Z9 T\!!. auto 1004

nua. ara n 3 50 rnno .CIXG pOSiO 19
, I Professora norm�

E:c:ll:�:�I�:�l=��=una rz ItajallY 5:��;':���:::m'li 11.......::-1..,.."""'-."-... ''''''''�.
: 'MST''''__�

I!. li Codigo l���;N�d. Telg.
lista -- accei�� alumn�s�

Blumenau g Lages II li � i!'i ft1'" �nR ;� 9 :1 CURSO PRIN1ARIO
II M" __ '�""'����:!i� lii m� i � � S � t; � u

.

� � fi � III Tvpagr:I:lhia, Estereot\,'pl E SECUNDARIO

I
;, Enccüerncçêo. Pautação, Tra TRATAR á Rua Saldanha

End, TeL FI LO N1 ENO I � bulhoa cm Alto Reletlo etr.

Marinho N. 10

F L O f{ I A NO P O L ISS A O J OS E' II fj.�3.�.--------efjIG••�
Santa. Catharina I t"'�� �

Ag,,"tes autorizados da II jj fE.!:!��Q_ L�r Ltct lielA. BRAS. PNEUMATICOS P 1 R E L L I 5;A. I� I -l.i�
I� fi"�f Organzação nacional de crédito iCornrnercio por grosso de Sal, Trigo, Fare!](J,

'I
,; para a construcão da casa propra ��

'V •

C t
��� 7 �

xarque, Assucar, ereaes, e c, � .@�
- �

AUTORIZADA E, flSCALlZADA PELO C OVÊR0:0 FE-
fI:.� 2'5ZZ :R!r:2B' ""rzei'?"1Z1'M"H'íi"'ti' zrr -"",,"-"'e='WT�!

DERAL, CONfORME O DECRETO DE 23-5--1917,
Q������������������� SOB N. 12.475

f�1�
PARA �.CQUISIÇ)\O DE UM BOM I�ADIO � E' a unica que garante os seus associados c of-

I São necessários 3 qualidades �i1 Ierece a maior vantagem com garantia em

r�1 beneficio do Lar

\�
SELECTIVIDADE-SOi\l E MATERIA H:(lMA �j

� '" Es:as: somente são encontradas � f
..

�
(� nos novos typO.-:l de 1 adia

�. ,i�� PHILI�S ���''1
á João � �""'"""..,..-"" ....--."'.. -- �� � S'

".1 {1 P"'ÇAM C \
.

��,.;:!l,,�14 1il.i>� ... 1 a

�
r: f AT f LOGÇJS, PREÇOS, ETC. ',"\\

� �

,�� C�STA & Cí�.-r�UA CONS. 1Vl�ERA 54-- �
P.bml�'-�"':7'" -. ·-;::;;"-�í.7fi.�:::=�Wõ"'�'-� �,n�ti'::![70;;l� r-=""(� ---:2� &:
��t:r-,'!'::;:;r�<\"� ���(t:'\f:'��!:.'�" \',-,��, �"��'1�l� "",,��,� .���r., ��íoLJ!.a.-_' /�:...é-!'ii����' '������ll'ii

Sociedade Immobiliaria Catliarinense Limitada

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;'>!: ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

Um contraclo de compra de terreno da Vi1Ia Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
LlnOa Vista Pqncrumlcn,

Esplen01C1a pt-ele 02 banhos.
Cptima nascente drz agua potnuet,

Terr-enoa rornpletornente plenos,

A VILLA BALHEARIA DI!'3TA a:

t. _
lODO metros Cla Ponte Herdlio Luz_

800 00 6ranôe Quartel feOeral, 12m consfrucção.
600 00 6rupo Esc:olór losé B.oiteux.

Ha séOrz 00 Di5tricta loão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieOaOe se encarrega 00 c:onstrut:ção àe Préàlo9

(la 16te9 adquiri 005, mel'liante o pagamento ôe uma entraõa ó
ur.sta e o resta te 12m pagamentos mensaes.

Preferir o Sabão I

Inscreva-se hoje mesmo na Construilti)ra di) Lar ltdit"
que obteréÍ3 uma cadérneta pela quantia lJe 10$000 com

1· • •

Olrclto a um sorteIO pago,
sorte lhe plOtrger no decorrer do sorteio adquirirá
uma cam pela insignificante quantia de 3$000.

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela LoteiÍa Federal do Brasil
"j

QUALQU�R lNf"ORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
J\Jão Maneei tJ�sciment(t,
que se acha instalJado, com

. c'scriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 25,

�
�4)
•
[_"'.;-1't!.•�

AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo I
•

--�------•••••O�

M,uRII: RUA 11 DE

I de ( uritiba) fabricado com Oleina

é dar vala." ao que é bom, é acamamiCD e r'endôsa

EXPE" IME TE VERÁ é:QUE SUPERI<>�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

CommerciO, lndustria A Gazeta

PreQGS eerrentes na praça d� Limpos leves kilo

F'lorianopclls Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 k�los 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500
C

.

5 2 kil 5$500
Gatos do rnatto uma 4$000

ruzeiro e '1 os 'dO
Indiana 34$000 Lontr�s me la uma 30$000

Graxaim do matto uma 3$000

69$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000

58$000 Largatos grandes uma ::$00065$000 Veados mateiros kilo J 0$000 Das 3 horas em diante dia-
49$000 riamernente á R. Arcypreste
FRIO MADEmA DE LEI - PRI- Paiva n: 1 -- Phone 1.618 i Oro Pedro da Moura Feno

MEIRA QUALIDADE "13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia Residencta:-R. Esleves JU- I

12$000 38$000 /liar,179-Phone, 1.285 I

.13$0?0 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 I I Rua Trajano, rr 1 sobrado
27$000 Pernas de serra lei dz. 28dfOOO,----------- Ii!>

I'! Telephone n' 1548
Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

� ""'...�==

18$000 Dr. Nliguel li ========�i"
lx5 a dz. 6$000 Boa baid I

Clínica Geral -- Vias nrínarías � Accac iO M0-

Hemorrhoidas: - Tratamento I re i ra Id
• tem seu escrip-

"sem oper ação e sem ôr "

� tório de advocacia á rua I
� �
" Visconde de Ouro Preto �

����l�������f���

� Attenlae bem' m
� - _.

.. t��
� A Agencia Moderna �1'� de Publicações, com séde �'.(� em São. Paulo, é autorizada e tis- .

�... callzada pelo Governo Federal e �1
�) possue a carta patente n. 112 �]

�� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' por ��
Ik:� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
� EXTRACÇÃO com globos de crystaI. �
� A MAXINIA lisura e honestidade, pois, os sor- �
�

.

teias são presenciados pelo povo ��
_iiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiMiiãiíiiiiiRiiii....iiiiiiiiiiiii�iíiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiil_IiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii� ·.�f�m�rl���r����f&t���

.'

griculturae
1$800
1$300
3$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de Dl) kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 ki!os

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 5$000

5ac�o de 45 �ilos 13$500 I Sarrafos l.

MOldo de 45 kilos 14$500 '

M�rC!aàO do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 1 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho· 23$000
Mula�inho 23$000

MERCADO FROUXO

SABAO 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 1 8$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
Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 J $000
Côco sacco 55$000 MEI�CADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por !-;acco de 60 kilos)

24$000 .

7$500 Agulha EspecIal 40$000
. Agulha Bom 37$000

G�ampos p. cêra kilo I $400 I japonez EspcClal 33$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japon,z B' .

'lO onone 011 .<,.0$ J

Phosnhoros Pinheiro lata 21 0$000 Bl'C' c· . �pu a amua 25$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 28$500
Arame farpado n. i 3 rôlo 3 I $500

Vélas de cêra kilo

L

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 1 '38$000
Em latas de 2 kilos I 60$000

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

N1ERCADO FROUXO

,.
- VINHO DO RIO GRANDE

145$000
75$000
20$000
22$000

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

Xarque corxões arroba
XaJ que sortidos arroba

,,"v.:pvvv

27$000
25$000

Mercado da Florianopolls Mantas Gordas 1$800

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

Feijão branco sacco 15$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 12$000 .

Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
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 14$000 Toucinho 1$600 ICafé em côco sacca 26$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 P�aças 90 dlv á vista '

Banha kilo 1$900 5{ 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 « ltalia 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 ki!o 3$000 « Uruguay 7$741
Limpos pesados kilo 2$000 « Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
STOCK em 14-6 Entraoase 5ahiôas

6 a 14-5

12.759
20.199
11.356
6.218

Feijão (saccos)
Arrol ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)

. Milho (saccos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6� 120

14.0QO

12.298
16.876
11.179
8.645

(Faltaw as sahidas
.

dos depositas particulares.

, II"Dr .. Fulvio Aduccí
Advogado

Indica:

I Refinação de aSSUC8f4
1- ._

I

Médicos Advop"ados�;,

I
I
�
'I

"

r cJ

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRASJ
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás 19,30 horas

PARA:-iTAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La Porta Hotel

Dr. César Avila

Rua João Pinto, fi' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirúrgica-operações

"Expreeso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CAMtNHOES

Devidamente Registrada
----

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Advogado

Resid.:-Praça Pereira � Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, J 3
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

n. 70, - Phoo-: 1277. -
'

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
SahhuJo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEiROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianapohs: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMOES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão lv'ló.chudo, Rua João Pinto n. 29

I
Caixa Postal, 110.

===-�

A SaudeI!!.
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambern os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, oífcrecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc,

=de=

D05es: Uma colher ôos ôe SOpll antes õcs refeiçõrzs.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua BGCayuv8, '54

Deposiio: Mercado, 36
---�::l--

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZESCaldas da

Iniperatriz
Todos os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

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

Parte desta Capital, d.i largo da Alfandega, ás 9 e

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

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

. RS. 15$000 :

.

Para: informações e reserva de passagens: No
cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

( ,.,
,

.'iI::
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SERAO FECHADAS
RIO, 12 (G) - Em sua

quinta edição de ontem, o «Dia
rio da Noite» adiantava a noticia
de que, em reunião das altas au

toridades do paiz, ficára assenta
do o fechamento da AlIiança
Nacional Libertadora em todo o

Brasil.
t;::'Isso lôra o pensamento domi
nante ao fim do conclave que ti
veram o presidente da Republica,
o ministro da Justiça. e o chefe
de policia.
A medida vai ser tomada pe

lo governo, sob a allegação de
que aquella aggremiação vem in
cidindo em preceitos da Lei de
Segurança, cujas sancções serão ap
plicadas no caso.

A reunião a que se referiu a

quelle vespentino realizou-se de
facto, tendo sido consequencia da
ultima conferencia entre os mem

bros de todo o ministerio.
Em vista do resolvido, as medi

das a tomar sobre o assumpto se

rão immediatas. O ministro da
Justiça ordenará aos chefes de
policia dos Estados a agir nesse

sentido.

A. N. L. AO POVO

RIO. 12 (G) - Os mem

bros do dírectorio nacional da AI
liança Nacional Libertadora resol
veram lançar longo manifesto, qu�
assim finaliza:

«Povo brasileiro, de pé, pela
Patria e pela Liberdade!

Democratas sinceros, deputados
e senadores que se não queiram
reduzir ao indigno papel de "paus
mandados", brasileiros de todas
as profissões, partidos verdadei
ramente republicanos, unamo-aos,

para defender as liberdades de
mocratas, os direitos do Homem.
Unama-nos contra as tyranias,

contra a reação brutal e sangui
nana e contra a brutalidade e o

obscurantismo fascistas!
Operarios, vós que vos ergueis

pela melhoria das vossas condições
de vida, lembrei-vos que o fecha
mente e a «illegalidade» da A. N.
L. e dos vossos syndicatos será a

mais negra oppressão e a mais
terrivel miseria, lembrai-vos ta il

bem que, pela gréve e só pela
gréve podereis deter os passos da
reação,

De pé, companheiros contra os

bandidos imperialistas, em defesa
da Patria e da Alliança Nacio
nal Libertadora!

Forças armadas do Brasil, her
deiros das tradições gloriosas do
Exercito nacional, o V')SSo dever
supremo é a defesa do povo e da
hberdade !

Povo brasileiro, a reação fas
cista ahi está prompta para o bo
te. Na defesa da nossa Patria, de
nossa liberdade, todos á postos,
com demonstrações de protestos,
com gréves em massas.

«No Brasil ha de haver liber
dade, conquistada na rua por nós!
-(a.)-O Directorio Nacional.»

GOLPE COMMUNISTA
CON fRA O BRASIL

RIO, 11 (G) - O capitão
Felinto Muller assim falou aos

Diarios Associ"das:
-O Partído Communista dada

a situação adual da Russia, que
se v� apertada entre duas poten
cias,-a AlIemanha e o Japão
entendeu opportuno não mais des
dobrar as suas actividades maxi
mas na Europa, mas deslocar,
como medida necessaria e imme

diata, o centro das agitações com
munistas para a Ameri�a do Sul.

E, na America do Sul, o palz

todas as sédes da A. N. L. no paiz
GSb��'�"

para todo o povo brasileiro, no

sentido de declarar a greve geral
caso seja effectivado o crime de
se violarem as liberdades garanti-
das pela Constituição. AHHIVER5ARl05

Povo brasileiro, de pé pelo
Brasil e pela liberdadel
A Co:nmissão Executiva Ns

cional da Alliança Libertadora."

Prefiram sempre o inegua-
-

laveI SAElAO
IND IOde Curityba.

A medida foi tomada sob o

fundamento de que essa

aggrerniação vem incidindo
em preceitos da Lei de Se
gurança· O manifesto da A.
N. L. -- Um golpe
nista.

commu-

visado e escolhido, de preleren
cia, pelos chefes do communismo,
para a implantação e futura irra
diação de suas doutrinas, foi o

Brasil. A Policia vem acompa
nhando, ha muito tempo, essa

actividade extremista, entre nós,
e tem obtido, como melhores e

maís seguras fontes de informa
ções, as proprias directivas do
C. C. (Comité Central) para o

Partido Communista Brasileiro.
Uma dessas directivas, traçadas
em meados do anno de J 933,
tem para nós grande importancia,
pois nellas vem deslindando o

plano de assalto no Brasil. E' esse
um documento de grande significa
ção e de grande importancia para
nós, repito, porque n03 dá a cha
ve e a explicação de tudo quanto
se vem registrando entre nós, no

decorrer dos ultimos doi. annos.

dando margem, ainda, a que
possamos prever o que seria leva
do a termo futuramente, se não

fôra, no caso, a acção vigilante e

energica do nosso Governo.

capitães do
Exercito

Prêsos

RIO, l2 (G) --- o general João
Gomes, ministro da Guerra, informa
do pelo general Paes de Andrade, das
respostas dos ínterpellados officiaes e

em face da negativa dos �capitães
Costa Leíte e Trifino Corrêa, julgou
se rsemptos de pena. Não concordan
do, porém, com a justificação apre
sentada pelo capitão Cordeiro Oest,
o ministro da Guerra determinou ao

chefe do D. P. E•• a prisão desse of
ficial por 20 dias, mandando appli
car igual penalidade ao caprtão Amo·
rety Osorio por ter publicado um ar

tigo assígnade em um jornal matu-]
tino.

O castigo disciplinar applícado aos

referidos officiaes o foi de accôrdo
com o no. 74 do artigo 338 do R.I.S.G.

O capitão Amorety Osorio cumprirá
parte da pena no quartel do lo. R.
C. D., por se achar em transito e o

résto, no quartel da sua unidade para
onde deverá seguir com urgencia.

O capitão Henrique Cordeiro Oest,
tendo seguido a serviço da Justiça
para São Paulo, cumprirá o castigo
que lhe foi imposto em um dos quar
teís daqueUa capital.

o DESDOBRAMENTO DE
UM PLANO SOB O CON
TH.OLE DA 3a., INTER

NACIOEAL

Tudo quanto temos assistido
aqui nada mais é do que o des
dobramento de um plano precon
cebido e executado sob' o controle
absoluto da 3a. Internacional e

que se encontra, em linhas geraes,
no valioso documento n' 39,
intitulado "Plano de acção com

munista' .

A ALLIANÇA NACIOl\lAL
LIBERTADORA

E' exactamente esta a organi
zação actual da Alliança Nacional
Libertadora. Basta destacar o que
está dito acima para deixar pa
tente que a organização naciona
lista que obedece à chefía de
Luiz Carlos Prestes nada mais é
do que a pelle de cordeiro com

que se vestiu o Partido Commu
nista de maneira a que se pudesse
agir mais livremente entre nós.

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

A voz DO POVO

rNo;;;�víd7� IO�O=:::i:U.
�������� ���:t:���J "Adler"

nu"
Esteve noje em visita a nossa

redacção o sr. Hans Werten, acti
Cheg,:,u, ontem do sul do Es-

vo gerente da Companhia Paul,
tado, VIa terrestre, o sr. dr. de Blumenau, o qual em agrada
Adolpho Konder, ex-deputado fc- 'vel palestra nos demonstrou as bo
deral por Santa Catharina.

Dr . .Adotpho Konder

Sra. José Bom

sr. Ru
do mu-

Anniversaria-se hoje a exma.

sra d. Gualberta Guimarães
Bom, esposa do sr. 'engenheiro
José Nicolau Bom.

Rudolpho Koffke

Faz annos hoje Q sr. Felix

Marques Brandão, Iunccionario
da Secretaria da Assembléa Cons
tituinte Estadual."

as vantagens que apresenta o no

vo autornovel Adler, que é repre
sentado neste Estado pela referi da
companhia.
O automovel .J1dler, é um car

ro modernissimo, co.n provei
tos que os seus congéneres, de
outras marcas, não possuem ainda.
Fabricado com aço leve e resis
tente, não tem eixos, differen:ial,
nem molas, é puxado pelas Iodas
dianteiras, o que lhe lacilita Ia-

Chegaram ont em de Blume- zer as curvas sem diminuir a ve
nau os seguinte s viajantes: Heitor locidade.
Ferrari, João Romano, Reynhold Além disso é muitíssimo eco-

Krauk e Antonio G. Silva. nornico, gastando sómente u-n li-

OUTR05 PARTEm: tro de gazolina num percurso d�
J 5 kilometros.

F�steja hoje o anniversario na'

talicio do sr. major Pedro Au

gmto Carneiro da Cunha, ex

director do Thesouro do Estado.

Faz annos hoje o' menino Mar
cia, filho do sr. Oscar Ramos,
engenheiro da Directo.ia de Obras
Publicas.

Acha-se entre nós o

dolpho Koffke, prefeito
nicipio de Dãlbergia,

Está nesta capital o sr. Luiz
Abry Junior, presidente do dire
ctorio Liberal do municipio do!
Hamoni'l.

Para Porto Alegre seguiu, on
tem, via aerea pelo avião da Pa
nair, o sr. Alfredo de Semoni,
proprietario do Restaurante La
Porta.

Segundo nos informou o sr,

Hans WeTten, as vendas dessa
fabrica tem accrescido considera
velment-, devido as interessantes
introduções no machinismo, o que
torna o elegante automovel Adie r
economico, seguro, com facilidade
e firmeza de manejo do volante
e embreagens,

fAZEm AHH05 H01E:

o sr. João Gualberto da Sil
va, telegraphista aposentado;

o sr. João Gualberto Melchia-
des de Souza;

o s .. Waldemar Luz;
a senhorinha Nair Dutra;
a senhorinha Othilia SIlva.

EHLArE

Realizou-se ontem ás 1 8 ho
ras, o consorcio do sr. Abelardo
Cardoso, com a gentil senhorinha
Olyvia Mendes, filha do sr. Ma- Nomeaço-asnoel Mendes.

para Sa�ta
Catharina

�.*�
�u llr*]

RIO, J 2 (G)-O sr. presiden-
te da Republica nomeou, a pedi
do, o agente fiscal do imposto de
consumo no interior de Santa Ca
tharina, Manoel Affunso de Albu
querque para identico legar no

interior de São Paulo; o sr. 0-
ctavio Ígnacio Silveira Filho, in
terinamente e em cornmissão, inspe
ctor de estabelecimentos de ensi
no secundario em Santa Cathari
na; a pedido, o agente, fiscal do
imposto de consumo no interior
do Amazonas, Miguel Savas, pa
ra identico lagar em Santa Catha
rma.

Transcorreu ontem o anniver
sario natalício do jovem Waldyr
Busch, filho do sr. WilIy Busch,
do commercio desta praça.

por distribuirem boletins
subversivos

o ai r"Y"\ irdnte
Protog�nes
pernancerá
no minis
'terio

EHfERmQ

Foi operada hoje no Hospital
de Caridade, o nosso jovem con

terraneo, academico Carlos Bü
chele.

CHE6Am UH5 ...

dep. João de Oliveira

Regressou, ontem, de sua via

gem ao sul do Estado, o brilhan
te jornalista dr. João de Oliveira,
deputado á Assembléa Estadual.

ml55A

A familia�Carneiro da Cunha
manda celebrar no proximo dia
1 5 na Cape lIa do Asylo de Or
phãos a missa de 7' dia, pelo
fallecimento de d. Leonarda M,
C. Carneiro da Cunha.DENUNCIADOS

A A. N. L. REALIZARÁ
COMICIOS

RIO, J 2 (G)-Foi distribui
do o seguinte comrnunicado:
"A C. Executiva Nacional da

A. N. L. determina a todos 05

directorias estaduaes e munieipa
es que realizem no dia 2 1 do
corrente-comícios e reuniões em

defesa da liberdade ameaçada
pela reacção fascista, em defesa
da Patria cada wz mais pilhada
e roubada pelos imperialistas.
Nenhum democrata sincero, ne

nhum brasileiro digno desse nome

deve negar o seu apoio ás ma

nifestações libertadoras.
A A. N. L., não recuará de

ante de nenhum obstaculo no cum

primento sílgrado do dever de
defesa da Patria, das liberdades
democraticas, das ultimas garantias
constitucionaes.

Com a Federação Syndical
Unitaria do Brasil" ella appeUa

RIO, 11 (6) --- O procurcêor criminal õc Republlca õenun
ciou as communistas que aistribuiram boletins subuersiuos na quar
tel ao primeira Batalhão aa Policia militar, como incursas na arti

go la, letra B, ao Lei ae 5egurança.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPiTAL

RIO, II (G) -- O almiran
te Protógenes Guimarães decla
rou, ao sahir do Palacio do Ca
tete:que o sr. Getulio Vargas não

acceitou sua demissão.�Assim, a

crescentou, não é mais ministro
deanissionario. NegadaATTENTADOS

-

NOMARANHAO
5. LUIZ DO mARAHHÃO, 11 (6) --- O gouernaaor offi

ciou ó rhefatura ae Policia oraenanao apurar as aenunclas apre
sentaôas sabre attentaaos que se teriam ueriffcaao na Interior ao
EstaOo e manaanao punir 05 responsauel.

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

EXCLUIDOS
EXERCITO
RIO. 11 (6) --- O general Eurico 6aspar Dutra, de actOr

a-a cam o quisa" na. 98, I1xclutu ao Exercita, par motiuo ae Interes
se publica e conueniencia aa disciplina, cinco soldaaos e um cabo

que participaram ae comicios em rampa 6ranae e Elutros lugares.
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A politica e a
os militares

DO

o CORONEL MOREIRA LIMA
VAE INFORMAR

humena-
•

gem a

de julho
9

RIO, J 2 (G)--Tendo o co- BAHIA, 12 (G) --, A maIO-

ronel Felippe Moreira Líma feito ria da Camara rejeitou' uma mo"

uma publicação inconveniente pe- ção da minoria de homeTiagem á
111 imprensa, o chefe do D.P.E., data de 9 de julho, appr�van ..

de ordem do ministro da Guer- do outra fundamentada nas ra

ra, mandou um memorandum a zões de não ter sido a r-=volução
esse official, interp�II\Odo-o sobre paulista constitucionalista, mas sim
se é de sua autoria a referida plutocrata, separatistas, sem idea 1
publicnção. de especie alguma.
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'1.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




