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Milhares cie pessõas

to, São José, Biguassú e arrectores da Cf3pital
pedem a V. Excia. que seja ton'lada medida sa

nadora, para que SL!aS casas <3 as r
....

lJaS onde
transitam não per�maneçarn ás escuras.

'd �

resl· er1'LeS no Estrei-

Proprietario e Director ResPC)ns.avlf�1 ,);.6"IRO (:';AL,t_ ..t:\.DO

ANNO I I Florianopolis, Sabbado 20 de Julho de 1935 I NUf\l1ERO 273

-----------------------------------------------------------------------.----------=�� ,�-.--------------------------------------------------------------------

Vão ser disiJensados
__r.!i__

�

Os {.j.ffí("'�iaes reformados
rnaic)res de 68 annos

RIO, 19 (G)-Existindo grande' numero de officiaes relor
madcs maiores de 68 annos exercendo luncções, nos diversos de
partamen.os do Ministro da Guerra, em conllicto, portanto, com

o n. 3 do art. 170 da C0nstituição da Republica, sabemos,
com segurança, que os mesmos vão ser dispensados dessas .hlnL
ções.

-----------__--------_._-----------

A VOZ co POVO Sem quaesquer ligações politicas.

•

ermo

civil

mo, 19 (G) --A Cornmissão incumbida do reajustamento dos vencimentos do [unccione
lismo civil, presidida pelo ministro da Fazenda dr. Souza Costa, embora, seguidamente, solicitada pelos
jornalistas se esquiva de fornecer informes, pedindo mesmo silencio cm tôrno do caso. Sabemos, er.-

SI T tretanto, que SlI.:1 tarefa jà estã bastante adeantada.

I �

,

'Conseguimos h�bilment� deei�rar o my�ta;�" sabendo segurament� que a comn1iSsã� e o

C li
· l-'ropno sr. Souza Costa nao desejnrn divulgar sua actividade antes de concluida por que o reajusta-

NA.'
-

i Im. meut? lonfge d.", rel�resendt�r um augrnento r azo para todo o funccioralismo. corno muitos pensam con-
-

--------e� ternpla o uncciona ismo � ispar, com maiores ou menores quantias, conforme a tabeiia d� ministerio

A
.

ã �f{ itã A B 1 para ministerio.
9r1S O aó capt o mo, proletario ernardo , G:1feia, dis- i'v ,!;tu, em vista d,� se ter pro-

rety tribuindo aos que aI,I' trabalham '1 1 ' ,

,
Assim enquanto alguns serventuaiios terão majorados seus vencimentos de mais de cem mi

• I '" nunSEl, o sympattuco ao mtegra- ,

h
'j b J J

réis outros não c egam a ser augrnentaclos de cincoenla.
RIO, 19 (G)-O Ministro da panr etos su: versivos, incitando o·, ismo.

operarios graphicos para lima P:1- M difi
�

O' sigilo dG commissão é para evitar as intervenções politicas qu� prejudiquem a justiça com

:� Çuerra r�soIveu ôllte� interrorn-
d I f O I rcaçoes nos altos com- que está sendo conduzido o trabalho.

'�per a pnsão do capitão Carlos Ta e gera como pr�testo em ,ae::: mindos , "
,---:-.-------------------------------------

Amorety Osorio, a partir de tres do acto governamental a que acima
.' II fie� t� � � �do �e I�e L��..,.� IIHI�m.S

dias antes do embarque desse of- a!ludimos. A gréve servia igual- RIO, 19 (G)- Esta,uo; inlor f,�'�-=�11ó;1
�.

!li" '<-j;,g(.i��" .

iil '�� ruh�t'nQHGliU �v
...

íicial para a região a que se des- mente para hypoth�ear. soliJarie-1 �ad,)s que no despacho �o Mi- I Mudança de I� I-�"_""_"''''''
, .... ''''''''''''".'__�'''''''''<..,ze-r .

"""'" ....... -..

tina, afim de que o mesmo possa
dade aos chefes alliancistas, mstro da Guerra, de hoje, serão

. lt
.

-

g

I O �. t d fi· ••

viajarem liberdade. cumprindo o
Prêso em f1agantecomas pro- assignados 05 decretos exoneran-

COnSLJ OriOS ploJec O O SaiariO m!nlmO
resto do castigo na unidade a que

vas de seu delicto, Bernardo foi do os generaes José M,�ira J.;

pertence.
conduzido á Chefatura de Policia. Vasconcellos, do comrnando da
Inquirido, declarou elle que diffun- Es_�ola Militar e' Raymund'J Ro-

Fracassada a gréve dia os boletins por orderndo dr. jrlg;_j<':s B:ubos'\, da 1 a. Sub-che-

S. PAULO, 19 (G)-Con- Dyonelio f,,\achado, presidente dil fia do Estado Muior do Exercito
. .

I'
A. N. L., neste Estado, da qua' \� o coronel João Baptista Mas-

tmuam os operanos a vo tar as
se confessou membro. carenhas de Moraes de directorfabricas, fracassandoa ssim as amea-

d Detido igualmente o �dr. D]o- geral do En.;ino da- Escob dê
-ças e gréve geraI.

•

nelio Machado em virtude das Armas "! nomeando: os coroneiôPara Baurú seguiu, aeompa-
h d d declarações de seu correligiomrio, Jc)ão Ba,l)tista Ma�carenhas de
n a o e numerosa força, uma

d d não negou o chefe regional allian- Moraes, commandante da Escolaautori a e superior, para conter

I cista a pror:edeneia das affirma- Militar e JT;)sé Marcellino Ferr�ra
os p anos extremistas junto aos

f
.. ções de Garcia. Confirm,:llldo es- e Silva, director geral d'J Ensino

errOVlanos da Sorocabana e da
Noroeste. tas, o c1i. Machado chamou a si da Escola de Arrnls.

a responsabilidade da autoria d03
boletins espalhados na Livraria d>J
Globo e aecrescentou hav(;r sido
quem convidára Bernardo para RIO, 20 (G)-A Gazela de
fazer a distribuição respediva. [}.[olicias destaea as pala 'Iras d0

Reduzidos a termo os dfpoi- sr. Pllilio Salgado, offen,ivas ao

mentos do dr. Dyonelio e de Ber- presidente da Republica e (lO mi
nardo, ambos foram, ôntem, enea� nistro da' Justiça, pronunciadasminhados pelo dr. Argemiro Ci-

num dos ultimas difcUJ sos do eh:::-
dade, delegado da Ord;;-m Poli- fe integralista.tica e Social, á Justiça Federal, Dil, á certa altura, o �:, Plínio
com o p�did') de prisão prev,�nti-· Salgado: "S,)m,�nte os chicaneiros
va, por se acharem os dois incur- .

do Congresso Nacional e os rá
sos no artigo n. 19 da Lei dr; bulas do Ministerio da Justiça en-

S�gurança Nacional. kndem o que seja isto."
O' dr. Dyonelio foi levado á

A Gazela por fim diz qw�.
ChJalura d� Policia. onde per- afinal, parece chegada a hora do
noitou, s�ndc hoje pela manhã

governo acabar com o integíab-recolhido ao quartel do 30. Ba- f AI'mo, como já o ez com a Jiança
talhão da Brigada Militar. Nacional Libertadora.

A

RiO, 19 (G) - O presidente da Camata dJS Depute
d03 recebeu o seguinte telegramma de bancarios cearenses:

«03 bancários abaixas assignados vêm sokc.tar de Vossen
cia valiosa interlerencia para evitar seja 3.tlP;'O'/J.::l) qU3Lp �r porje
do d,"! lei sobre saLuios rninirnos qi.L'! não tenha pJ! DEe capital
de cada banco, unico meio todo, poderem viver d�}1tro d� suas

(.,_ ..

Pho'le n. 1.618. possibilidad.;�. Projecto. em disc1lsião n1 Ca'mara d')3 D�?utado�
_

.

DETERMINAi�A' FECHAMENTO TODOS OS BANCOS
�"""�"'""�-�'.-������'(::.-�"' ;)EQUENOS DO PAIZ, IN(LUSIVE 03 BANCOS O�DE
e Industriaenviou [Jota a l:llprcn� TRA8ALHt.\M()S POR FALTA DE LUCROS QUE. POSdizendo que se precavênham a�; SAM FAZER FACE TÃO GRANDE AUGlVIt:NTO DE
c!ass,'s conservadoras contra o DESPEZA. Contando que V. Ex. attenderá ao no�so ju ,to p.::.
surto extremista. rd' Ih da!' o,anteCJjH:TIOS n05SOS m� ores s:qra �::;mentos ê aprêsentainJJ rcspeí.

tosas saudações. -- Funccinarios do Banco dos Importadores: Adauto
Maia Pereira. Joôé Augusto TorrêS Portu3al, P,acido SOU:':;l Coe.
lho, Mozart Perdigo Pereira, José L�oeddlO Vasc0ncdlos, Flavio

RIO. 20 (G) -- O desembar- Cunha Prata, Daniel Amorim Pessôa, Waikirio Mlia, Jusíta Maia
\Jador Arthur 50ar,:,s, recebendo Pereira, Juracy Costa Liina, Valdo Nunes de Oliveira, Francisco
a qu,:;ixa-wme oHerecida pela I Mozart Freiro. - Funccionarios do Banco de Credito Caixeir�: A ..

• � ff:�
Allimça Nacio!1al Libertadora tanio Rodrigues Oliveira, Clovis Ramos Jueá, Waltt>r Sá Cabral, r l'
contra o caíJitão Felínto Muller, Maria Celia Sidou, Edilh Guanabra, H. B. Pinheiro Vasconcell03,
proferiu o seguinte despacho: José Clemir Ramos, - Funccionario, do Bloco Auxiliar dos Mer.
lli\utmdo, seja o querellad'l ceeifC>s: Ignacio Costa, Vicente Nogueira SaBes, Manoel Feruawie!',

ouvido no praw de 15 dias, ex- \.':ordelia Cunh.a Maia, jlv1aria Costa Alencar, Helio Paulo Souza.
pedindo-se � ordem nos termos José Façanha,�- Funcciooarios da Casa Bancalia J. F. Alves Tti.
do artigo 479 do Codigo do xeira: José Alcantara Picheiro, Omar Barroso, Fernando Bfitto Ba�-
Processo Criminal". t05, Nobia Alcantara Silva, Manoel Rodrigues Brasil.»

Os Drs. Arthur Pereira e
Oliveira e Cesar Avtla rmda
ram seus consulto rios nara á
R111 Traiano, 5!, onde 'contl-

I uuarão a attender díartamznte

I das 15 h:Jl1S em diante.

Jornalistas prêsos

S. PAULO, 19 (G) - Na
manhã de hoje foram postos

.

em

liberdade os dirigentes e redacto'
res do jornal A Platéa, orgão
alliancista destà capital.

Grave conflicto

Uma phase do sr. Piinio
lntim �do o c1.pitão Felinto

Salgado Muller

RIO, 19 (0)-0 general Jcsé
;\rIeira de Vasconcelloõ, será exo

nerado do commando da Escola
RIO,20 (G)-A Federação

d:tS Associa�ões do Commercio

Declarações do general
Flôres da Cunlu

o commandante
GJascardo

MACEIO', 18 (G)--Na ma

drugada de ôntem registrou-se um

conflicto, provocado por elemen
tos extremi"tas, que tentaram f'l"
-zer uma gréve geral. Os �yndi
catos integralistas não adheriram
ao movimentu, o que provocou
tiroteio em Jaraguá, sahindo di ..
versas pessôas feridas. A polir.ia
permanece de promptidão.
Prêso O chefe alliancista

PORTO ALEGRE, 19 (G)
-Ontem os mantenedores da or-"

dem publica surprehendel am no

interior da Livraria do Globo o

O general Vasconc3110s in-
tegralista Federação das Associações

do Commercio

PORTO ALEGRE, 20 (G)
-"Todos aquei!es que dentro do
Rio Grande-disse o governador
gaúcho à imprem'l-agirem como

o dr. Oionelio M:1chado, soffrcrão
guerra sem tregua do governo, c

para os mesmos não haverà pos
sibilidade de accofcl-.)S ou enten
dimentos.

-�--
Vêm para S;''!;)�lta Catharina

-�-
RIO, J 9 (G)- Sabemos que ainda amanhã, o comm3n.

dante Herc,olino Cascardo será Q:;3igoac]..J capitão do perto em
São FranCISCO, no Estado de Santa Catnarillé\t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c SA eUCH de Guilllerme Buch
Florianopol is

Especialista
• Rua COI"selheirD Mafra, 78 • Sta. Catharina

Semente de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,
em: .. Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda -Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc. Etc.
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� Ga&f!b�la
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'

tiçal. O juiz pune penalty contra

o Marcilio e Odavio manda pa
la fóra. Reinou franca camarada
gem entre os litigantes, tendo o

juiz o sr. David actuado com

imparcialidade. Sua actuação foi
digna de registro. A directoria do
lris, por n03SO intermedio, agra
dece a do Marcilio Dias,o aco

lhimento que lhe dispensou.

Dansarina Concurren .. De cinema
•

ela
Só dia 31 do corrente ás Filmagem de uma

15 horas, na Capitania dos opereta nacional
Portos deste Estado serão RIO, 20 (G) - Està con-

recebidas, abertas e lidas, as cluida a
: filmagem da opereta

propostas para o forneci- "Cabocla RmitÇl," que deverá es

mento aos estabelecimentos trear ainda este mês da Cinel n
navaes durante os rnezes de dia.
Agosto, Setembro, Outubro e O jornalista Estevão Ribeiro,
Novembro, do material cons-. fazendo a respeito do cinema na
tante da relação affixada na cional, considera "Cabocla Bo
secretaria daquella Capita- nita" o inicio de uma éra de in
nia. dependencia e confiança de nossos

artistas e da propria industria ci
nematographicn brasileira.

IRIS

. Deverão disputar a ultima col- ARGENTINOS x

locação da tabella do campeona- URUGUAYOS
to, as equipes principaes dos clu-
bes Tamandaré e Athletico, ama- Num encontro Internacional
nhã, ficando assim encerrados os entre a Argentina e o Uruguay,
jogos de turno. A partida offerece registr?u-se. um .empate de I xl.
certo interesse por se tratar de A. assrstencia fOI calculada em

collocação, sabendo-se mais que
30.000 pessôas.

o Tamandaré pretende fazer frente
ao Athletico com um quadro já OLYMPIADAS DE BERLIM
mais orientado. O juiz do prelio
oflicial será o sr. Aldo Fernandes.

Completamente núa

Juiho 27, 30; Agosto 7, 16,
21, 28; Setembro 7, II, 20.
27; Outubro 1 e 9. EXCURSÃO DO IRIS

PARIS, 19 (G)-A dansarina
núa Joan Warner, que se apre
sentava em completa nudez foi
accusada de attentado contra o

pudor publico, foi condernnada
pelo tribunal a 50 francos de multa.
Ao empresario Fautrin, respon

savel pela exhibição da dansari
na, foi applicada a multa de 2')0
francos.

Como se sabe, o processo da
dansarina, iniciando na semana

passada, fê>ra adiada para hoje
pela justiça parisiense.

DELAMBERT & CIA.
A melhor lenha por

preço.
igual

Tabella de campeo- TAML\NDARE'x
nato do returno ATHLETICO

(TREINOS)
-0-

FIGUEIRENSE

Julho 23; Agosto 1, 10, IS,
23, 30; Setembro 3, 10, 19, 26;
Ou.tubro 4 e 10.

PHONE 1.100
Prefiram sempre o inegua-

-

laveI SABAO
IN 2:) IOde Curityba.

JOGOS FUTUROS

VENDE-SE uma pequena ca

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

quenas e um chalet grande á rua

Duarte Schutel, 52.
A tratar no CAFE' ES

TRELLA.

AVAHY

Julho 25; Ágosto 2, 6, 14,
24, 3 J; Setembro 6, 12, 21, 28;
Outubro 2 e 12.

Confórme haviamos noticiado,
damos a seguir alguns informes
interessantes sobre a excursão do
lris á ltajahy, gentilmente forne
cidos pela sua secretaria: «A
chegada da embaixada deu-se ás

13 I JO,45,hs.comapresençadeeleva- OS HESPAHOES VEM AO
I 7' do numero de desportista e dire-

,

ctoria do Marcilio. Achava-se tarn- BRASIL
bem o esforçado presidente do O combinado hespanhol querubro negro, aguarda�do os seus

I presentemente está na Argentina,commandados, sr. MIguel Da�x. ! embarcará em breve para o Brasil,
Ao entrar em ca�po a eqUIpe

I dependendo unicamente _o seu em

rubro. negr� que fOI sauda�a pela barque da chegada de tres joga
a as.slstencla �u�erosa, tinha a dores para reforçarem mais a equipe
�egumte constituição: Metralha; alludida.

.

Leleu e Antenor; . Dante, Octa-
_

vio e Castiçal: Sarará, Secura, TICO-TICO
Nizeta, Damata e Sau!. E a se-

guir o Marcilio da entradá as- Procurou-nos o jogador Tíco
sim formado; Lauro; Lico e Lau- tico para nos declarar não estar

rinho; Bepe, Pequeninho e Bibi; conformando com os gestos desa
Carlinho, Chaves, Setito, Eick gradaveis que lhe vem infringindo
e Tidinho. Mesquita, que subs- a direcção do sympathico Avahy.
tituiu a alguem, marcou o I o Tico fala sobre o ultimo jogo,
tento, após Metralha fazer má quando diversos jogadores fôram
jogada. Foi terminado o lotem - chamados a campo, deixando
po sem mais alteração. A 2a. elle na cêica. Não há duvida
phase quando Chaves marca o nas palavras de Tico, pois até

terada quando necessidade impe- 20 tento e a seguir marca o 30. aleijado jogou no seu lugar. O
riosa exigir. C. José, C. Techni- Tidinho conquista o 40 ponto que haverá de verdade com o

_co__d_a_F__.C_._D_. n_u_m_a__in_t_er_v_en_ç_ã_o_1_·n_(e_h_·z__d_e_C_as�-�le:s�fo�r:�ça�d�o�ír�m:ã�o�d�e�N�u�m�a�.s�?�__���������������������������������������

Os Estados Unidos oííerecem
como phantasma das Olympiadas
de Berlim dois gigantes negros que
estão assombrando nas provas de
athletismo, batendo todos recordes
mundiaes. Seus pulos em distan
cia vêm sendo registrados de 8 a

9 metros. E nós aqui o que es

tamos esperando? A vespera do
embarque?

Nomeado

TAMANDARE'

Julho 26, 31; Agosto 9,
22, 29; Setembro 4, 14,
24; Outubro 3 e II.

I

COMBINADO SANTOS-SÃO
PAULO x VET. URU

GUAYOS

Foi nomeado 2' tenente de re

serva de I a. linha do Exercito
Nacional, o nosso estimado con

terraneo sr. João Domingos da
Silva, que ontem prestou, perante
i\ Chefia da 10a. C.R., o devido
compromisso.
A Gazela cumprimenta-o.

��"1�:�)���J��!'���

� Religião I
� �
����t�� ����

Para constru r a nova
Cathedral

Pelo revmo. d. Pi0 de Freitas.
bispo de Joinville foi aberta a

concurrencia pública, afim de se

rem apresentadas propostas para
a construcção da nova Cathedral
de Joinville.ATHETICO

Precisa-se comprar
. �ma casa

Os uruguayos que haviam per- para pequena íamilia que não

dido por I xO no seu primeiro seja afastada de centro ur

jôgo contra os paulistas, venceram bano. Offertas por cartas a esta

ontem por 3x 1. redacção com as iniciaes .J. o.
�����������

Julho 24; Agosto 3, 8, 17,
20,27; Setembro 5,13,18,25;
Outubro 5 e 8.

Brevemente - Estreará nesta Capital, o
Grande Circo Theatro

Julho 28: AthleticoxIris; Agos
to 4: FigueirensexTamandaré;
Agosto I 1: AvahyxAthletico; A�

gosto 18: lrisxFigueiff�nse; Agosto
25: Tamand1uéxAvahy;Setembro
I .

vago. Setembro 8: Atheticox
Tamandaré; Setembro 1 5: lrisx
Avahy; Setembro 22: Figueirense
xAthletico; Setembro 29 vago.
Outubro 6: Tamandaré x Íris
Outubro 13: AvahyxFigueirense.
NOTA: A tabella acima será al-

Sul Americano
30 - Artistas de ambos os sexoS - 30'

Espectaculos divididos em duas par
tes CIRCO e THEATRO

Fino repertorio de dramas e comedias

O Integralismo é um movimento que operando no Brasil,

Oha apenas dois annos, já conquistou tal rythmo e força que um

seu adversario, o chronista Costa Rego, notou-lhe caracteristicos de
um phenomeno natural.

Tratando-se duma verdadeira revolução, na acepção de
Alberto Torres, de uma mudança de altitude em face dos .

problemas, não é justilicavel que pessôas de certa responsabilidade
façam juizos literarios sobre esse movimento, como o de affirmar
que o Integralismo é a negação da Democracia.

Democratico é o regimen, diz Miguel Reale, no qual se

realiza uma permanente e cada vez mais perfeita correspondencia
entre o systema dos processos sociaes e o systerna das normas ju
ridicas.

Integralismo e a
I

,

,r

J , •

D e mto c r a c i a�.i'l

M. MAFRA

Bryce define vagamente: democratico é o governo onde o

povo impõem a sua vontade em questões importantes de classes e profissões, tanto mais amorpha se torna a massa eleitoral e co, cultural e ethico, essa, fôrças vivas, naturaes e permanentes
Democratico é o systema que idealmente pretende fazer o tanto mais Índef:::za fica á m�rcê d is novos poderes, dos chefes de devem raalizar-se no Estado.

governo do povo por si mesmo. O ideal politico de qualque regimen, partidos que ditam ás massas sua vontade, em todos os meios de O Governo que é o orgão essencial do Estado, e o povo
o imperativo moral de qualquer systema deve ser orientado para a coacção espiritual, que luctam entre si com methodos ignorados e que Iórma a Nação, devem identificar-se, por isso o Integralismodemocracia pura. Não devemos confundir o mundo real com o ideal; incomprehendidos pela massa e que exprimem a opinião como arma não considera os partidos e os syndicatos inespressivos msa: a
a democracia pura é um ideal, um ponto de reíerencia, um systema para atacar uns aos outros.» Iamilia , os syndicatos profiscionacs, as sociedades scientificas, re:
do dever e não do ser. Ultimamente surgiram tentativas para estatização dos par- ligiosas e artisticas e as corporações.

Do exposto segue-se que um regímen é tanto mais democra- ridos, isto é, querem os racionalizadores da liberal democracia que Dahi se Jegue que a fórma�mais democratica que, o systema
tico, quanto mais perfeitos e efficazes Iôrem os orgãos que põem em a funcção representativas seja feita em nome de determinado grupo] que realiza mais perfeitamente os desejos e aspirações populares é
contacto os governantes e os governados, quanto maior lôr a cones- de eleitores e não do povo inteíro. Mas esta medida não resolve o lntegralismo, por quanto é nelle que a Nação se represente
pondencia entre as leis e as aspirações populares. de fórma nenhuma a questão e 05 que pretendem racionalizar a li- mais eílicaz, idonea e concretamente 113 Estado, no governo.Na LiberalDemocracia, esta correspondecia não se dá de beral democracia esquecem ainda que 05 partidos são vegetações Mussoline fala nisso claramente: «O fascismo tem feito o

forma nenhuma concreta e idoneamente. Censiderando a sociedade parasitarias que nada representam. que o antigo liberalismo e a mesma democracia, haviam sempre
como uma reunião de individuos isolados, sem levar em conta os Na Social Democracia, orientação que seguiu a nossa descurados; aproximou-se do povo, penetrou entre 'os colonos, 05

grupos naturaes (familia, syndicatos, associações scientificas, artisticas Constituição de 1934, apezar de levar em grande consideração os operarios, os agricultores, 05 peqeunos burguezes: aproximou-se
e religiosas) e creando para substitui-los os partidos politicas, orgãos organismos economicos da Nação, não se resolveu ainda o problema, das crianças e dos moços; tornou-se o interprete das necessidades
artificiaes, formados heterogenemente, o liberalismo tem negado e des- já por não considerar o syndicato como um orgão de Direito Público, do povo, educou-o politica e moralmente, organizou-o quer sob o

moralizado os systimas democraticos isto é, reconhecido pelo Estado e munido de direitos e deveres em ponto de vista profissional, e economico, quer sob o ponto de
Para mais clarear o assumpto devemos. citar aqui as pala- relação a elles, e já por admittir os partidos politicos. vista. militar, cultural, educador e recreativo.»

vras do homem que teve a visão mais profunda da historia, dI) no- No Integralismo, considera-se Estado como a Nação or- Aliás, o Integralismo nesse ponto é bem mais profundo
taveI escriptor da Decadencia do Occidente, Oswaldo Spengler: ganizada (Estado indentificado com a Nação) "e dahi concluimos e como em muitos outros avança muito além do Facismo Ita�
«Quanto mais a fundo ficam eliminadas as espontaneas articula!,OOs que sendo a Nação um organismo não só politiclJ mas �conomi- liano .

...::..: -,
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i ç ã o d o C e n te n a r i o A guerra
italo-ethlopia

Farroupilha

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

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

3 - Facturar o mostruario em 3 vias, collocando uma via da factura dentro do acondiciona
menta do mostruario e enviando a o.itra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO
CiOS DA FAZENDA, VIAÇÃO, OBRAS PU'BLICAS EAGRICULTURA -Florianopolis. i
A 3a. deverá ser em.ereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição do I
Centenario Farroupilha, Porto Alegre.

4-Logo que fizer a entrega do mostruario á Prefeitura local, communicar a entrega feita é
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA. FAZENDA, VIAÇAO, OBRAS PU'
BLYé{\S E A.JRICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega.

S-Realizando-se a inauguração da «ExpJsição do Centenario Farroupilha» a 2� de Setem
bra d\l corrente annc, o expositor deverà fazer a entrega do seu mostruario ás PrefeIturas locaes
dentro do mais curto prazo possivel, não excedendo, porém, do dia 3� de AgostD, para que haja
tempo de sua arrumação nos «stands» respectivos e para que o Pavilhão de Santa Catharina possa ser I
inaugurado na data fixada para a abertura do certamen.

A GAZETA

Expes

pavilhao catharinense

aos expositores
o

Instrucções

"CRE ITO
NA

UTUO . PREDIAL"

Premios ern mercadorias

S:S7S�OOo
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

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

a joia de entrada é accessivel á todos-a$GOa
o E' b.f� xlge apenas a c9ntri uição de •1$000 para cada sorteiO. _

I ;
I Habilitai-vos! Inscrevei ..yos!:o •
�

-

.
�.OO··---------••�-------"D"•••

DIA 20 DE JULHO-S. MARGARIDA
---r,}���----'���1J,---

1 501-- Terra de Santa Cruz-El-rei d. :Manoel,
Portugal, escreve a0S reis catholicos dando-lhes con�a de todo o E

cedido na viagem de Pedro Alves Cabral, d�scob�md_o a. fer�a
Santa Cruz, na qual achou gente núa, como na pnmeITa m,a�CIa.

163S-Chegada a Laguna do Norte-O exercito �

nambucano, do g�neral Mathias de Albuquerque, chega a Lag
do Norte, (hoje Alagôas), onde se reunem as forças do conde

Bagnoulo.
1839 -Da id Canaóarro-As forças republicanas

r�io Grande, ao mln-h ,i,) '··'ré)']·1 I) .".,.j (>-In,)I,�r.·,), eh ..J')''' ,;

ra do Cun� ::.:ho, F:O ono a L,,; "j '. •

181-2-0 co <rlh» d: \Ir tis í"73
hesitará em derra nar o "cU sr: d 1accão o i-n.ierad» "-

gEuel '. c�so f.ej� .m;�eSjéh�O, . p',.�a de�ta data a p:e,l'leildâ J) c .u "i. :0.1"" ,

L,1:0�la e pela mÚetJênU-:uCJd GO
oabinete.

paiz."
-

1854 -Nasce Dom Alberto Gonça! es �Em P·l1m:::

EXIGENCIAS E'itado de S. Paulo, nasce D. Albert.) JOié Uonçaives, actual 81
HUI'-.�ILHANTES de Ribeirão Preto e Conde de Santa Sé.

1897-A Academia de Lettrass.Ss» a presidencia
Machado de Assis, secretariado por Joaquim Nabuco, installa-se
Íernnemente, nu Rio de Janei:'o a Academia Brasileira de Lettras

ADDIS-ADEBA, 19 (0)-
Em discurso pronunciado perante
os membros do parlamento e no

taveis, reunidos depois de ser

passada revista á guarda impe
rial, o imperador Hailé Selassié
daclarou: uE' prelerivel morrer li
vre do que ser escravo. Solda
dos! Segui o exemplo de vossos

maiores. Velhos e moços, uni-voo
em Irente ao invacor. O vosso s:'

berano estarà c J:lW0S"O e n::,)

O soberano disse aincL: ilHa

quarenta annos que a ltalia ali
menta o desejo de conquistar a

Ethiopia. Estes desejos se intensi
ficaram desde agosto de 1 934 e

depois do ataque á escolta ethiope
da cornmissão anglo-ethiope em

Ualual, em dezembro ultimo. A
ltalia pede reparações humilhan
tes. Se uma solução pacifica não

puder ser encontrada, a Ethiopia
entregará o seu destino nas mãos

de Deus e lutará até ao ultimo
homem. Rejeitamos exigencias!
humilhantes mas annunciarnos ao'

d
'

mesmo tempo a nossa gran c

vontade de nos submetter ao ar

bitramento e de aceitar a decisão
de qualquer tribnnal imparcial' ,

5

Pela historia

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

Rua Trajêmo n. 16
(Edifício proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

nossa

(Compilação de L. Nazareth)

RECEBE DEPOSlTOS

QUEREIS fazer do vosso terno velho \m cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTU1\ARIA E

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

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

Não esqueçais o fi. do Telephone 1.41a

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
Cle Limitada S·I. ala.
CIC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

Vende-se um

Zeitter Win
kelman, novo.

Tratar nesta I edacção,
Por preço de occasião.

[Corações
1 carítativo
DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR A.R OS SOF

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO

������U�S...

Augusto Silvano, o I obre e infeliz operario que falleceu
consequencia do horrível desastre oecorrido na chata Comman
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma V'
e alguns n\hüs em completa pobreza, soflrendc as agruras do d
no que 1'1es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.,

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque
passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso
rario Augusto Silvano, A Gazela abre em suas columnas, u-na

bscripção em favor daqueIla pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe

soflrimentos,
Agente e hmccionarios d'o Lloyd

_

PÓI alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

Piano

Sorteios de
Jurados

O teu maior divertimento e mais instrutiv
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 valiosos brindes receberás garot.
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma caí
xa com 100 balas.

.

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas DI

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premios es

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

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

Sob a presidencia do snr. dr.
Mileto Tavares da Cunha Barre

_I to, JUIZ de Direito da 2a. Vara

I da Comarca da capital, de Fio
\!, rianopolis, procedeu-se, na sala

das sessões do Tribunal do juri
no Palacio da Justica, o sorteio
dos 20 jurados que têm de servir
na 3a. sessão do Juri do corrente
anno. Damos a seguir os nomes

dos sorteados: Americo Gomes de
Meirelles, Armando Cuneo, Car
los Francisco Sada, Carlos Lange,
Ciriaco Atherino, David Silva,
Dionizio Damiani, Demingos José
da Silva, Emidio Cardoso junio,
Godofredo Entres. Hyppolito Pe
reira, João Moura Junior, Mario
Moura, Orlando Simas, Orcar de
Oliveira Ramos, Roberto Resckett
Pedroso, Roberto de Souza Pe

reira, Turibío Silveira, Teodoreto

Avilla e Walter Meyer -.

Alerta petizada!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prc"Ços eerrentes na praça de
FlcriancpLli!s

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
C

.

5 2 k'! 5$500 Gatos do rnatto uma 4$000
ruzeiro e 1 os .

I d· 344\POO Lontras média urna 30%000
n iana ',' J G

.

I
.

ASSUCAR raxairn (O mrtto uma 3�sOOO
(' 9&.000 Graxaim do campo uma 5$000
) '+,u,-... 'd'69$000

I....-atetos me 110S uma �$,OOO
58$000 Porco do m:';tO uma )$.000

65$000 �.;1r:';d(1tos c,rf:c1es lk1:'j'J. 3$000

49$000
v eo.- os maten JS Oi o 10$000

SAL DE CABO FRIO MADElr�A DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 T"boL's t�e leic3t.(3x23) duzia
12$000 38�OOO
134'ono

. I

•

--+' V Ta602s 12ila;�. 3x�1 d..:. 5!S)000127$000 Pem, s de �f' a lei di. 28%,000 ---�-------

Féhro de piobo 16$000
T,DO; � c'e qe.Iidade 2x23 dz.

1&�OOO
,

1 x5 a dz. 6$000

Commercio, Industrma
e gricultura

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800 ----
1$300
3$000 Dr. Casar Avila

PELES

Extra
Dimnallte
Christa]
Moido
Terceira

Saeco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enclpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kiJos 13$000
Sacco de 45 ki'os 13$500

I Sarrafos �

Moido de 45 ki'os 14$500
MerCiU.10 do Rro

FEIJAO
(Por Sl?CCO de 60 I?ilos)

Prelo novo 1 8$000
Branco especial 23$�00
Vermelho 23$000
Mulatinho 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�OOO (Por sacco de 50 kilos)
IVélas stearina caixas 45�000 Fina com pó 12$500
� Zé", Mays Fischer caixa 30�:)OOO Gros3a sem pó 1 1 $000
Côco sacco 55�6000 N1ERCADO FROUXO
Farello sacco 6')500
Farellinho SêCCO 8��500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por sacco de 60 h/os)

24�OOO A II E
.

I 40�,OOO
Vélas de cêra kiJo 7$500 A5u11·1a Bspecla �

Co]' ia om 37$000
Grampos p. cêra kilo i �j < 00 J

",'

E '1 38$000
Cimento Maná S2CCO 16��SCO lapol1e� B· specia ')8$000

P· h' I 21A<O"0 ,aponeL om -

Phosphoros ln l (:IO ala U � l; B.-- r' ; d· 2 jt:. $OOfU'
d 12 / I 2n, se"

rca v.crn la

Arame .arpa o n. roto O:� v

500 NlERCADO FROUXO
,Atame farpado n. 1 3 rôlo 3 1 �

BANHA

(Por caixas de 60 /;,ilo�)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 1 58$000
Em btas de 2 kilos 1 60$0001

MERCADO CALMO

XARQUE
(lJor k;lo)

VINHO DO RIO GRANDE
Em qunitos 145�:UOC
:':m decimos 7 5�;COO
::afé em grão anoba 20�<)00
Vassouras 5 fios dz. 22t'JOOO
Vassouras 3 fios dz. ,,"v,l)vvv

b 27?'QOO,{arque corxões arro a �o

Xalque sortidos arroba 25!tiOOO

Mercado de Florlanopoils Man�as Gord:-s 1 $800

:'eijão preto saeco 17$000 Patos e Manta 1 $500

:'eijão branco sacco 15$.COO J
Sortida regul"',r 1 $400

:'eijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

1ilho sacco 12$000 .

latata saceo 14�:000
\mendoim sacco t 01,000
\ffOZ em casca sacco 9�OOO C&ra

h B· 1 O�OOO C�bo:ariN a 3.IrO[OS sacco .p

arinha (;ommum sacco 8$000 Carne ele porco

,ninha de milho sacco 14$000 TOJCif�O
-

afé em C()CO sacca 26�000
rvilha kilo �200 PI � s

anha kilo 1 },900 51 Lord, es
,ssucar grosso arroba 7$000 « Pé io
olvilho SélCCO 15$000
ame de porco kilo 1 $500

'oucinbo kilo 1 $500
êra kilo 6�500
.él de abelhaslata 17$000
Jzes kilo 8$000

DIVEROSS
((:)0: k"o)

COUr.OS

« H '1 bJrgo
« L"l;.
« POL.':.)
« Nova Ycrk
« He-p: rl-.a
« S.'i�sa
« P"lgica
« B. Ayres

3$000 « UrJ�uay
2$000 I « Hollandaefugos pesados kilo

.mpos pesado�, kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14-6 Eníraôose 5ahiàos

6 a 14·5
12.759
20.199
11.356
6.218

ij&o (saccos)
,roz ( » )
,rinha ( » )
mha (caixas)
\ilho (saccos)
arque (tardos

12.298
i6.876
11. í 79
8.61;5

. 50.556
73.l iI
25.324
12.577
6.120

14.0QO
(Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.

Ex-asslstente do

Dr. Casar Sartori

�ndica:

Advogado ...

l�ua João Pinto,
(sobrado)

n: 18

I Clínica cirurgica-operações

I " "I
.,.

I'uas .� ioras em diante c la-

riamemcnte á R. Trajano.Sl
Phone 1.618

17 horas
DJS 10 ás 12 c das 14 ás

N

f
������..:::���� ...:��

�
I: iJr. Pe�ko �a M ..mr� Ferro �
;. �
r �

r' �

II Advogado i
IIR 1�" 1 b d

�

I.i l ua rajano, rr so rar o

Ili
ii Telcohone n: 15�'�ti
t, •

P !
I! .o:Li..-.....-:�-:-..:;;....=.::.=,;.;••;;;;�� ....��-;-....;;;:,_" J

I

Resid,·;nc;a:·-!? Esteves [u
nior,ll9-Phone. 1.285

=--""'�-"-=="'�-===---=-==i
! /0C'C'F"'r;{� I!\.�Io-l!! li li. Cb..... '''''' �v� �

� �
" . �

li re � ra tem seu ;:scrip-I
�

I>.

� .I' •

I

� lona de ad vocacía á rua

�
� Visconde de Ouro Preto
i
I n. 70. -_ Pho»> 1277.-

�

i; Caixa Postal, 110.

t

Clínica Ger;tI -- Vias urinarias
I-lemorr!101dos: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

Consuli.:�-R. Jeão Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

;8... Saude! !!

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

dulíos I,U crianças de ambos os sexos, oííerecemos
ao respei.avel publico, sem exajerar os seus beneli
cos eílcitos, e sendo já conhecida por disíinc.os clien
tes da Capital, a formula simples 0[1 compostas con
forme o es.r do do paciente o

-

Xarope fodo eatannlee
especiaimenLe prepar,1do no bboralOiio da Pharma
da INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos d_; fraqueza
pulmonar e poderoso reconsti;uinte nas convaleS
cendas de molestias graves, eíc. etc.

"

,

Ler com attenção

Doses: Uma colher ôas àe sopa antes àas refeições.

Pharmacia I?"�tet-nacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Irrlperatriz

Todos os dcn<'�iitlg0S=
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

ExcelIente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 4'J ""fi ács

c:;

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

regressando ás 16 I r2 horas] um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

P reçO: Iw:luindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pcssôa.

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

escriptorio da Empreza, r�ua Conselheíro Mafra, 82
-lVloura Hotei ou pelo TELEPHONE 1.521

.

,�

� '.

6$)00

! ���� ���_.,�,..�"����....�_�����.�,�"�",��"""�"".",,....,.......,, rrcmoo.... ,,,.s;y;:.""I

1 �1600 ICAMBIO
90 dlv á vista '

91$000 93$500
i�260
7:·)650
1�565
�853

19�,)O I O
2�605
6�225
3�Q15
5:\;020
7:1)741
12:0930

Fecham�·nto de malas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Icegís.rsdos as �19,:0 horas

PARA:-ITA,l AtiV, BUJN,ENAU, JOINVILLE.�CURYTla.A,
SÃO P '\ULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

t:...d i"fi ('" ia l_a Por··t�:j Ho·tel

g ; '"4lJ4

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

I

"Exoresso rilordesie"ãi

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEI2, OMNI

BUS E CAMINHOES

Devidamente Registrada
Director Proprietário SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Ploríanopolls e
vice-versa

Sa�lndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
.

ANNITAPOLIS
THEREZOPOLIS

FLORIANOPOUS

II

a�é
Via�cns sernanaes em 36 horas

Pcr(e de PortO A!e::;re "OS S;�bbaclo� ás 4 e meia horas
f' rrl.e de Fio;i�'nopolis <Í.s terç:d.:oiras ás mesmas horas

PAS;:-,AG�IlWS, CAfWp,S, ENCOMENDAS E VALORES
lnlorm. çõcs em Porto AI�'g! : l>6de RUA A. NEVES, 159--2'2'7

em Florianopo : Portaria do Hotel L'1 Porta
ou Pcmã.o iVl "é1do, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« <� Capital: IR1\11.40S SIMõES-Hote! La Porta

Mais informa�ões: Pensão Máchado, Rua João Pinto n. 29

�'----------------- ---------.----�--�

=11&=1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Ihscayuva, 154

Depilsii�: Mercado, 36
---�----

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

__ o

" J'

�. '

... t,

:J�t(/ '�{;�' ��t:··,
''r:

-_.,}" .. ",

'1
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s.\ll�Â9'ÂV�������;������l����f:����l��..g�:,::r���lN�l�§7AVÂV�VÂ��.
. �

I �1�II ��
�-"."""."".,.,��.... �

l�1 ��
ennl.

BlurrH9í,aU - .Joiry\,dlle Sao Francisco L�ag;Lina Lages �
Mostruai-io perrnar.ente e Cruzeiro de) Sul 'íJl.,

_""

FAZEN�rCÇãO de Secçao de Secção de �,:>1.:'.Fazendas nacionaes e extrangeiras cara ternos FERRAGENS: !v1ACHINAS: RJ
Morins e Algodões

r-

Machinas de beneficiar madeira ��
Lonas e Impermea veis Material em geral para construcções: Machlnas para officinas mechanicas �:21
Tapetes e trilhos , Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �k4

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados, �Z\i
Sêdas Cpanos gahC'3inizadOs e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

r

�\i},
Linha para coser e sergir ogõcs e amas Locomoveis, Motores de: esplosão, Motores ���""Á

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos" r�;Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:' eixos, �\
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona '�

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes K(�
Toalhas e guarda-nap{ls Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �:.�.�lSapatos, chinei!os, meias Productos chimicos e pharmaccuticos sorios, serviço mechznico �,L�

Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangciras Pneumáticos e cantaras de ar GOODYEl� �
.

Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extranneiras Nhtterial electrico em geral ���

Ernpreza Nacion'a! de Na\/egacão "I-h::-_)e,��cke:]'.��var.)ores "Cari Hoepcke", "Anna" e "IV1ax" �1
Fabrica de Pontas "Rit8 Mari,aH - Fabrica de Geio "R1-ta i\llE:'H-iel" .. Estaleiro ".,ô..rataca" ��

����� f;L�AVA� �i� �1?;���;�������������i!���l�?�����;p'�����
tom p a n h i a A II i a n ç a d aB a I, i a i �- ....."''''"..,,,,-=-==

"''''''''''''''''''''''�'''.''''''
..,,',...,

....--I V, . '. �I � '. ,a� casas na rua Conselheiro
-- ._. " .----=--=_".... _ ....._•.- I i", .e a:� ,3' ��, �. ,l

'" ,I, enU e-Serlflafra I:. 126, 13?: e 71a e

0-- f'unôaôa em 1870 ---

"I
�Dnl1e;�Joarla ��1�.qUlil!!fiO I

rua Felíppe Schrnidt 41, rua

5E6UR05 TERRE5TRES E mARlTlm05 . , I _ I Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

Incontestavelmente A Primeira no Brasil . I Esp�c:ahdad�s em.
1 c�ra:neLos, bonbons, empadas; duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

cpltul reulianõo 9.000:000$000

I con�eFI vas, v,ndhos, :1l:Ü;', e'de .. , 1. d
I f1 Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-

Reseruas mais ôe 36.000:000$000 ornece oces de (Ü as as qua Ida es para ca-
per

Rrmdta �m 1933 17.762:703$361 sarnentos baptisados e bailes. __

.

- __

')mmouel9 13.472:299$349 ' __.,........,..

N d I
R2spon<:oblliôaôe9 .o.ssumic)as cm 1933

.

2.369.938:432$816 .

REC'TAl P) t\NT A LA' CAPTE no primeiro andar PASCHOAL SIMONE S. A.
as gran es uctas que desde-

(Esrce rasponsobtltõcões referem-5e somente aos ramos àl? u) ,,' 1 \ Lram no campo da actividade soo

����p�nTh�:�;:a?RrE5, que são 05 DOiS UH!('Q5 em que

II T H E O D O R O F E R R A R I LIVRARIA MODERNA cial ou commercial, o espirita mo-

Agente5, 5ub-Agentes e R�gulaàore5 õ

e Avarias em tOÔ05 05 ..E RUA fELlPP SCHMIDT IJ' 10 (ESQUINA DA demo e bem equilibrado utilisa o
-

I
f'unúaõn 12m 188(1

Estados 130 Bra5il. no Llr-uquov (5urrur'501) 12 nas prinripa29. í.l HUi\. TRAJANO) Telephone 1. J 94 telephone como a mais inprescin-
praças extroriqztrcs � . Rua Felippe Schmidt n' 8 divel das necM5idades I

Agentes em f'lorianopolis CAmpO�:3 LOBO & riA. �,..=<_"",;"""",...,••"".�..........._ __ _. __ to!

Rua C. mafra n' 35 (sobrcõo)- Cclxo postal 19
Caixa postallZ9 TI!I. auto 1004

Telegr. ALLIANÇA Teleph, 1.083 g:___""'�""""""",_. AR _mm _"".li Codigo Ribeiro End. Telg.
Esuiptorl09 em Laguna e

ltOjahY. .
5ub-Age.

ntes

e.
m : III f'>..m ti,l. .

.' .""

li � SIMONE
Blurnencu e Lages . ) f' � Am· ,ftn� � � �

�Ê���_�",-;:�.��'�'-�=�-�'=�'�-�-��,"",�-§-:�,�""",_,,-�

II
i U

. H � y , � ti iii I til
T'vp oqr-nph!u, Esterrzotypi

•
Enco õer-ncçãc, Pautação, Tra !

E d TI F" LO J\tI ENO bclhos em Alto Releuo dr.

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada wn • 'ei. � s'it '

'-' ---��...,.-<=.......

Villa Baln(:�aria

I
FLORIANOPOLIS - SAO JOSE' @���e�o-------:--

Santa Catharina '&,.'&,i'1,
e�IG.o�

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na �,� �
VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso I Agentes autorizados da � ÇO�E_tructo. ra. do Lar Ltd. �
Escriptorio e adquira U!-í ou MAIS lótes. Amanhã

I
\?isr -� tt

1
.

. elA. BRAS. PNEUMATIÇOS P I R E L L I S/A. � !S't.l,va em mais.

I�'$ Organização nacional de crédito' �

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada I Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello, para. a construção da casa propra !
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se Xarque, Assucar, .Cereaes, etc. �

. '-"i)archivada na mesma Prefeitura. I AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVÊRNO FE-
'@(jj

� • .,..s� nn � "ill'1'!I'i'Pí'

DERAL, CONfORME O DECRETO DE 23-5--1917 ,

SOB N. 12.475 .

Matriz:
Flliaes

Professora norma
li sta -- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

.
E SECUNDARIO

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos. ������������'�����

I � PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �

� São necessarios 3 qualidades �'� SELECTIVIDADE-SOM E MATERI-A PRIMA ��

�
Essas. somente são encontradas ��,..>- �.'.,'nos novos typos de radlO � ;:

�
PHWL,.eps E1.'i

ilJ PEÇAM CA';:LOGOS. ;EÇOS. :'c. I $
��C,OSTA � Cía.-RU�_ CONS. MAFRA 54 �
�������������� Reali_:a-se �todo� os nwzes, um sorteio,' cuja ex

tracçao sera realIzada peja Loteria Federal do Brasil

E' a unica que garante os seus associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar

Llnôa Vista Pancramica.
Esplenõiôa praia àe banhos.

Optima nascente àe agua potauel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

��,JOOO m�tros ôa Ponte Herdlio Luz,
800 130 6ranàe Quartel feàeral, em construcção.

flOO ÔQ 6rupo Escolar J05é Bolteux.
Na séôe 130 Distrirta João Pessôa.

Inscreva-se hoje mesmo n,a Consiructora do Lar Udt" �
que obterás uma caderneta pela quantia lJe 10$ODO com tl�

. .

direito a um sorteio pago, ��+
SI a sorte lhe plOtfger no decorrer do sorteio adquirirá �')

uma casa pela insignificante quantia d<3$oco.
�

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cleôaôe se encarrega 00 construcção Oe PréOl08

oa 16te8 aôquirj 1305, me:àiante o pagamento ôe uma entraôa á
ur.8ta e o resta te em pagamentos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de 1\1oveis Catharinense
DE

Paulo SchJe per
DEPOSl1 o E ESCRIpTOFUO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n. 1632

";'
"

Rua Ivo

Preferir o Sabão I uritiba)��iicadG com Oleina
....

de (
é dar valor ao que é bom, é economicD e rendôso

EXPE I SUPERIORENTE VERAE QUE
- --- .�------=.. � ... "..... .', .,.._ � ........ �,�-.-. --". ',. ., ...

"'" .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------��,
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agradece
Jl�'if-----------���.!!--------

O sr. õeputcõo Altamiro Buimarães. pre"iaent", õc Assembléa ronstituinte recebeu Ontem
o seguinte telegramma:

"RIO-19--Palacio 00 rotete-- Tenho satisfaç30 nqrnõecer a cornrnunlccção haver essa ii
lustre AS5fZmbléa eleito 5enaàor feàeral o coronel Viàal 10se õ

e Oliveira Ramo5.--C'oràial1!s scuõu-
ções (a) Betulio Vargas." <

satisfaçã�com
voz POVOA. DO

*
**Os alumnos da Escola

Normal queixam-se de que
o actual mobiliario escolar
lhes está prejudicando a

saúde.
Com aquellas carteiras ty

po mesas de oispora aber
rantes de todos os principies
pedagogicos, para cinco e

seis alumnos, ao contacto

uns dos outros, comprimidos
como sardinha em lata, é

impossivel a manutenção de
disciplina intellectual e mo

ral. 05 clamores dos alum
nos e dos professores chega
ram jà aos ouvidos do Di
rector da Escola, mas, infe
lizmente não foram attendi
dos.

Tolhidos os alurnnos na

sua liberdade de protesto,
pois o Director veria neste

gesto do corpo discente um

acto de insubordinação, vão

elles supportando todas as

teimosias do mestre Trinda
de, até o dia em que algum
bemfeitor se amereceie da
quelles jovens estudantes.

Quem quizer certificar-se
desta verdade, inquira alum
nos e professores, os quaes
a une voce actihcarão a ve

racidade da nossa asserção.
O sr. dr. Governador do

Estado, espirito arguto e in
telligente, no seu projecto de

remodelações por que deve
passar o apparelho educacio
nal do Estado. por certo, te

rá incluído a necessaria su

bstituição do actual Director
do Departamento de Edu
cação, por lhe íaltarem-os
predicados compatives com

as exigencias da moderna
O conceituado Credito Mutuo pedagogia. Na civilização a;

Predd realizou ante-ontem mais ctuàl, precisa-se naquelle tão

um sorteio, com a presença de util e importante departa-
crescido número de pessôas, mente de um homem que

Foi contemplado com o premio seja uma lidima expressão
maior no valor de 5: 1 75$000 o de pedagogo, que saiba ori-
sr. Joaquim Dutra, residente nesta entar a mocidade estudiosa

capital e possuidor da caderneta n' para os alviçareiros destinos
fAZEm At-1H05 HOJE:

d f10.192, o uturo,

o sr. Jayme Bricio Guilhon; Assim o acreditado c1ub de D--E-L-A-M--B-E-R--T-'-&--C-I-A-.---
o sr. Vilson Ferreira da Luz; sorteios Credito Mutuo Predial Faz entrega com caminhão
a menina Neusa Amanda, fi- premeia com importancia compen- lenha serrada.

lha do sr. Adolpho SIlveira de, sadora o seu 256' prestamista. I PHONE 1100
Souza; Milhares de socios tem obtido

_

a senhorinha Maria Gomes; premÍos do valor de 30$000 e Conferencia sobre
o �enmo Julio José. filho do 10$000. turismo

sr. JulIo Krupp;
. Salão "Commercial" Patrocinada pela Associa-

o sr, JoãG Motta Espezlm.
Barbeiro e Cabelleleiro ção Catharinense de Impren-

sa. o sr. Ernesto Crehueras,
consul do Uruguay na cidade
mattogrossense de Corumbá,
e que està realizando um

grande raid automobilistico
atravéz do Brasil, realizará,
na proxima quarta-feira, no

Club 12 de Agosto, uma ic
teressante conferencia sobre

POR I O ALEGRE, 19 (G)- turismo.
O general Flôres da Cunha na Dissertará, o conferencista,
semana entrante seguirá para brevemente, sobre os thernas !

o Rio de Janeiro, no gozo de atualissimos:
licença de 60 dias que lhe Possibilidades turisticas
concedeu a Assembléa Le- entre Brasil e Uruguay e o Milton de Calazans Camarotes 150$

Igislativa, passando, então, o turismo como factor

impor-II (ImpOs�o_!i__n�clu_id��", _",1Consorcia-se hoje, com o sr. governo ao dr. Darcy Azam-: tante no intercambio commer-

. _
Pedro Toledo, da nossa Mari- buja, secretario do Interior. I cial) intellectual e social. �;;;;;;ii_;;;;;;__'_ ��e�!!i.

-

A Temporada Momento de
Lyrica em Fio- --_

rtanopolis confusao5auàaàe! -�-Graças aos esforços d u Em- ��

preza Imperial vamos ter dlrazer no! nsti tu to dos Ad Vogadosde hospedar e applaudi ° uma _��_Companhia Lyrica, a Popolare O I
.

M h d hItaliana de Garofalo e Gtuava- sr nneu : ac a o empen ou-se em

glia. luta corporal com outro coilega, partici-
Esta Companhia deverá estrc- pando do confücto varies advogados

ar nesta Capital a 26 do correu- -J�-
te com a opera de G. Verdi, em RIO, 13 (G) - Por motivos dos protestos do sr. Pinto
4 actos. "La Traviatd".- Lima. que ôntern não queria approvar a acta da sessão do Institu-

Destaca-se do elenco a ieste- to doe Advogados, em virtude das irregularidades que dizia ter ha
jada saprano Emilia Piave applau- vide, accusando o presidente de ter violado 32 vezes o regula

I dida com enthusiasmo em toda

I
menta, o sr. Miranda Jordão, cassou a palavra ao sr. Pinto Lima,

a parte onde se tem apresenta- dando como. approvada a acta, por um golpe de força.
.

do. I RetIrando-5c, então, do salão. para a sala da secretana

Contando com 3 tenores. Cav.1 continuaram na discussão varies advogados. Em dado momento, o

Oliviero Bellussi, Fernando San-I sr. Iríneu Machado, que apoiava o protesto do sr. Pinto Lima,
toro e \1achado del Negri. a empenhou-se em luta corporal com outro collega, estabelecendo-se
Companhia nos apresentará ainda forte confusão, participando d,l luta tambem outros advogados.
um elenco da primeira ordem qua- D

.

se todo- do Theatro Marconi Usar o SABÃO lNDIO quer I e c Inema
de Buenos Ayres.- dizer, economia sobre todos

.A orch estra sob a regencia de os pontos de vista. I Para hoje teremos no Im-
Milton de Calazans é composta . , pedal, o glorioso film de B.
ele 30 professores na sua totali- verdadeira arte assistmdo, applau- de lvlille fi juventude Manda
dade do Conservatorio de S. Pau- dindo e nos deliciando com as ás 7,30 horas.

'

lo vae nos proporcionar as bellis- operas que serão representadas e No 1?ayal, O gordo e o
simas musicas de Verdi Mascagni. cantadas no Th'!atro Alvaro de magro na opera comica de
Leoncaval!o, Puccini.r+ Carvalho em cujo palco, ha vin- Aubert Pra Diavolo, às 6,30
A Companhia Popolare Ita- te annos, não pizam artistas e 8,3�\ horas.

liana dará apenae 3 unicos espe-
Os nossos parabens á Empre- No Odcon, em movimenta-

ctaculos em Florianopolis e para
za Imperial que, quer queiram ou do íar-west de Tom Mix

os mesmos se acha aberta ainda não, tem se eslorçado, e muito, Perigo delicioso e os primei-
21 assignatura na Livraria Pascho- para trazer até Florianopolis oras episodios do film seriado
al Simone.-O interesse desper- que muitas outras capitaes não de Buck Jones O cavatleiro
tado no nosso publico é dos me- tem tido o prazer de assistir.- vermelho.
Ihores pois a procura de locali- 0$ nossos parabens ainda ao pu-
dades tem sido grande e não po- blico que, graças as iniciativas da-

deria mesmo ser melhor.- Os quella Empreza, terá o prazer de
camarotes estão quase tomados.- frequentar espectáculos que lhe se-

Vamos assim viver noites de rão proporcionaados por um con

juncto de 40 figuras.-

Saudade?
Vestígio de um bem querer, rastro de uma amizade,
fragmento de um amor.
Saudade?
Doce recordar de um passado sorridente,
amargo despertar de um sonho que viveu.

Saudade?
Prova real do impcrio dum affecto
Que nos faz entoar a canção do verbo amar.

Saudade?
Fructo da amizade, sino da ausencia
Melodia do Além.

Saudade?
Calvaria do prazer, palco da dor,
Mixto de alegria e amargor...

[uvenal Melchiades
ANNIVERARl05 nha de guerra, a gentil senhori

nha Aurora Zommer, filha do sr.

Altino Zommer. IServirão de padrinhos Elyzeu
de Castro e d. Carmen Garcia
de Castro.

Festeja hoje o anniversario na

talício da exma. sra, d. Maria
Bayer Amorim, esposa do sr.

João Correa de A'norim, digno
collector estadual em Itajahy.

DELAMBERT & CIA.
Attende rapidamente lenha

em toros.

Transcorre hoje o anniversario
natalício da gentil senhori- ha Zil
ela Colonia, elemento de desta
que da nossa sociedade.

PHONE 1.100

Coube·lhe
sorte

a
Anniversaria-se hoje o nosso

estimado conterraneo jovem Alfre
do Selva, gerente da firma João
Selva. Comprae pa,ra vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO IND!O.Regista-se hoje a data anniver

saria da exma. sra. d. Rita da
Costa Malheiros, viuva do saudo
so jornalista sr. Odilio Malhei- Carvalho II

I
I Thealro deAlvaroros.

A maior Temporada Lyrica de que ha memoria em Florianopolis, organizada
pela EMPREZA IMPERIAL LTDA.

IGrande Companhia Lyric.::l Popolare Italianal '

I GAROFALO e GARAVAGLlA _j I
E'_S--T-R-E-A-F-�-A-"-N-�-A-P---R-O-=-=-X-::-':-IM--=-A-=---S=-=E=-=-M--=--=A:-:I'JA

COM A OPERA LA TRAVIATA
Elenco de 1 a. ordem Elenco do Theatro Marconi

de Buenos A'/res
4 SOPRANOS -- 3 TENORES - 2 BAIXOS COMICOS - 2 MEIO SOPRA

NOS - 3 BARYTONOS - 3 BAIXOS PROFUNDOS
MASSA CORAL - COMPRIMARIOS E COMPRIMARIAS CORPO DE BAILE

--_

rHEBAm UNS ...
Attende chamados a domicílios pelo

Encontra-se, nesta cidade. o Phone n. 1.284.
Ir. Domingos Valente, proprieta- Lauro Mendes
rio da Força e Luz da cidade de
Lages. Governo

gaúcho Aberta a-asslgnatuta para
3 - ESPECTA"CULOS,-3

na Livraria Moderna de
Paschoal Simone

Orchestra com-·

posta de 10 profes
sores do Conservatorio de
São Paulo

OUTR05 PARTEm:

Dep. Alvaro Calão

Via aerea, seguiu hoje para
a Capital da Republica o dr. Al
varo Catão, deputado á Assem
bléa Estadual.

Maestro Director e Concertador de
Orchestra Poltronas 30$

rDN50RrlO

i

Lavando-se com o SabãO

uVirgem Especialiàaàe"
,

de Wetzel -I Cia••• Jaínville (MARCA REGISTRADA
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