
Na sessão preparatoria de amanhã, caso haja nu

mero, a Assembléia Legislativa do Estada elegerá (3 mesa

que presidirá aos destinos do nosso Parlamento, na pre
sente sessão legislativa.

Segundo estamos seguramente informados, os maio
ristas, num preito de justiça, reelegerão todos os membros
da mesa e comissionarão na liderança da Casa o deputado
Ivens de Araujo.

Através da jornada da Constituinte e, depois, da
primeira sessão legislativa, o Presidente Altarniro Guirna- I

rães, sob o fogo cerrado de campanhas extremadissimas, ANO
foi o sereno e ponderado dirigente dos trabalhos da cârna- '--"�'-'

ra, mantendo-se sempre em impecavel linha de condúta,
pela sagacidade e pelo táto com que deJirr.itou as frontei-
as das dedicações pessôas, e dos superiores interesses
-oletivos,
r

Sem quaisquer politicas.lígações

Proprietario e Diretor, Responsavel
III

.JAIRO CALLADO

INUMEHO 563Florianopolis, Segunda-feira. 13 de Julho de 1936

Politica &
Políticos

(j deputad'o uninôrista "cReio Moreira
fala sôb�1fe Si Ifleeleição do sr. Altamil

�<t#.O GUif{í�t.lrãas, Ela. presàdeBlcia da
Assembléia

I Procuramos boje o ilustre ca-Í ta, para saber como s, s, rece- Gllimarães, na presidencia da
tarinense sr. major Acacio Mo- beria a reeleição do nosso distin- Assembléia Legislativa.
reira, deputado estadual minoris- to conterraneo sr. AltamÍro Lobo Recebidos gentilmente pele ta-

lentoso parlamentar e reputado
causidico entramos logo no assún
to interrogando como s, s. enca

raríd a reeleição do presidente RIO, 13·-Regiustrou-se um

do nosso poder )r'gislativo, ao incendío na companhia "Han

que "btivemos a seguinte resposta: seatica", Varias páos rj"i'

---Sou um grande amigo e gua" _ofereceram-.se para a

admirador do Altnmiro, penso extraçao do precIOSO liqui
que não surgirá dúvida alguma do.

quanto a sua reeleição m presi- 'fC
_

de�cia da A5sembJ�ia Legislativa,
.

� n'· t·� O,pOlS, a sua atuaçao tem sido a a
brilhantissima naquele elevado
posto, merecendo até, quando
encerr amos os trabalhos, uma

moção de louvor e congratula-I
ções pela notavel maseira com

que sempre se portal! durante o

desenrolar dos traba 'hos, moção
esta que foi red gida pelo lider

.

minonsta sr. ceI. l'vLrco5 Konder.
Por êsse motivo nada poderá
af astar a sua recondução á pre
sidencia da Assembléia. Sou

� II .

mesmo pela efetivação dessa elei-
Ou lOSa ção, em vista da moçso que nós

da minoria votamos ao encerrar

0S trabalhos legislativos no ano

findo.

o dr. Celso Fausto

�10, 13-Empenhado na so

lução dos assuntos e proble-

I
mas adirninistrativos catari
nenses, que o levaram a Ca-

J pital Federal, o sr. dr. Cel
so Fausto de Sonza, secre-

I
tario da Fazenda. avistou-se,
ontem, nos respectivos mi
nisterios, com os titulares
das pastas da Agricultura
e do Trabalho, com quais con-

I ferenciou 10_Il_g_d_m_e_n_te_. _

e3igl�a!d�de
o sr. dr. Claribal\e Gaivão, secretario da Segurança Públi

ca, numa reprovavel atitude. vem permitindo que alguem, dentro da
sua repartição , vasculhe os inquertt:ls policiais e casos que Se verifi
cam alí, para trazer a público, pOí intermédio de fi b\[oticia. de
hnvile, fátos que são encoberto, ou negados p'ua a sua publicação
lIOS demais j:}rnais do E,tado, principalmente nos da capital.

Os acontecimentos policiais inseridos pela fi Noticia mais se

parecem com relatorios, o que nos faz crêr sejam redigidos por quem
tem os inqueritos ao seu facil alcance.

Politico moço mas com notavel e merecida proje- A,' essa desigualdade odiosa precisa ser oposta uma medida
ção nos rumos de nossa vida publica, Altarniro Guimarães repressora de parte do dr. secretario da Segurança Públio, para
possúe da politica aquela compreensão de expressão mo que não continuem os dos o .trcs i irnais a ser prejudicados seriamente
ral, que tanto e tão brilhantemente caracterisou sempre a LO seu noticiário, privando, assim. os seus leitores do conhecimento RIO 12-A' noite, o co

ação de Nerêu Ramos. dos fátos mais interessan.es e sensacionais ocorridos em nosso Esta- missaria Raffard, do 260 dís-
AO seu lado, encontram-se politicas do pórte de do. trito, foi informado de que

Severiano Maia, prestigioso e acatado chefe, com luzida Ainda, ha dias, tivemos oportunidade de ter ciência de um "Recreio dos Bandeirantes"
folha de serviços á causa da Revolução; caso, que só deprime e atenta contra a ação do sr. Secretario de tôra encontrado um barco

Rodolfo Tietzmann que, nas discussões orçamenta- Segurança Pública. com cadaveres.
rias, deixou traços inapagaveís de sua individualidade' E' que um inimizo pessoal do tenente DJarte Pedra Pires, Indo ao loca!, a comuni- O REI DA INGLATERRA
Barreiros Filho que, antes de tudo, é um dos mais legiti� recebia um fonograma informando-o da sua demissão de delegado cação se positivou. Na loca- SU:;PENDEU AS SANÇ .......fS

�as �xpres��es. da� inteligencía e da cultura, no nosso Le-I especial de Joinville, muitas horas antes dêsse militar receber a co- lidade I'ontal, no Recreio APLICADAS CONTRA
gíslativo; e �11VIO I· errara, representante do Sul do Estado, municação oficial. A Noticia, publicou mesmo essa exoneração antes dos Bandeirantes, no fim da A ITALIA
onde, além de possuir dilatado circulo de amigos é um do áto ser lavrado. Taquara, perto da barra da
dos elementos mais altamente I epresentativos. Ora, fátos como êstes, estão a se verificar, diariamente, mano Tijuca, encalhado no praia LONDRES, 12 - Após a

Na liderança maiorista, Ivens de Araujo soube rea- tenco-se o dr. Claribalte G'llvão, indiferente á reprodução constante estava o barco de pesca da I reunião do Con�elho Priva
firmar. sob aplausos gerais, o grande e merecido conceito dêsses condenaveis abusos. colonia Z 8. nSão João da do, levada a efeito na ma

de que desfrúta, nos meios culturais do Estada e do país. Divisamos bem na fisionomia de certo cavalheiro o seu re- Barra". nhã de hoje, Sua Majestade
Não tendo havido fá to algum que determinasse gosijo ao assistir a apreensão da nossa edição de sábado, apezar No seu interior, estavam o rei Eduardo VII assinou

qualquer desentendimento entre a corrente liberal e seus dela inserir uma nota verdadeira. riais mortos. no Buckingham Palace a 0(-

círige.rtes, estamos certos de que essa reeleição que se Tanto estamos com a conciencia tranquila que d .sahamos, Os peritos da D. G. 1., ao d�m ?e. su�pensão. d�s san-

Impõe será efetivada como preito de justiça. sem receio algum, ao dr. Claribalte GaIvão, secretario da Segurança primeiro exame, constataram çoes ontamcas apltcaaas c .n-

.

A bancada classista, que apoia a politica adm;nis- Pública, que diga �i não é verdade tudo o que publicamos em ilO�sa afogamento. Pensam que de- tra a Italia.
trattva do governo, (la que sabemos, reconduzirá á l'de- última edição a wpeito das ativi�ades comunistas em San'a Caté)r�- vido aos constantes tempo- A aludida ordem, que le-
rança ao sr. IndaleC=o Arruda, experimentado c operoso I na. raes que tem havido nessa vou menos de um quarto oe

p�rlamentar, que tão ma�cado relêvo vem sab:nd:) Íü pri- Que responda o dr. Clôribalte á essa nossa interpelação para localidade, teriam causado o hora para ·;er aprovada e lOr-

nm ao mandato corporativo. satisfação (Júb!ica do nosso gesto: sossobro do barco. Devido· nar-se-à efetiva a part;r oe
Si se efetivarem as nossas previsões. «A Gneta». ··-E' ou lião verid.:co o que···l1oticiamos sábldo último sôbre o 3. noite, a policia suspen�e.u 115 do" corrente, foi. _Iô,HaJa

S ... congratul�, desde já, com as bancadas liberal e classis-l' movimento comunista que irromperia, a 3 de maio, em Santa Cata- as pesquizas devendo reml-; de acordo com a declsao ,'e-

• por tão acertada deliberação. rina� cial-as na manhã de hoje. I centt' da �jga das NaçGcs.

nos Minis·,
terias da Ii
q�·:lticultura e

I
.....;'·

dD Tra�alhD

o sr. deputado Altamlro Guimarães. que deverá

ser reeleito. amanhã, presidente da Assemblêia Legisla
tiva, cargo este! que vem desempenhando 'com Inotavel

brilho e proficlencla

o SR. JOAO DE OLIVEIRA NA
LIDERANÇA

A oposição parlamentar substítuidt
segundo estamos informados. a lide
rança do sr. Marcos Konder. que se

encontra na Europa. pela do sr, João
de Oliveira. que agirá. como sempre,
com a inhabilídade de macaco em

casa dt louça.

�ncendíD na

Hansa_Iica

qfUier a gU�f�.
r.·

NANKIM, 12-Na primeira
sessão plenária do comité execu

tivo central do Kuomintang os de
legados cantonezes apresentaram
cinco propostas pedindo que los
se declarada a guerra ao JapãO
e que se tomasse a iniciativa do
certas relorrr.as no país. Espera-se
qu : essas propostas sejam rejei
tadas e que a maioria do comi
té apoie a politica do governo de
Nankim.

Oue
fa�nalha!

CAFE' 80M SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal NOVA YORK, 12-Nos

dois últimos dias reinou em Nova
York uma temperatura ainda não

atingida dêsde que existe li repar
tição meteorológica.

Foram registados 390,05 cen

tigrados á sombra. Houve 30 ca

sos de insolação, três dos quas
foram mortais.

Encalhada e

com dois ca
daveres

Emmenosde
15 Minutos!

- _- - _",-- _ ........",. .. ,. '�'. ,' .......
'"
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urgem
ras 1111 ,_ Prêso um emlssarle de OSCOU que viera

. • articular novamente O� elementos vermelhos
. Duas figuras importantes do Partido Seu companheiro Roberto Morena, é brasileiro mas, nosjdo casal Brasilino Otávio Gome; e Luís Pereira Gomes. E,u-

Co ro u n ista últimos tempos. se encontrava fóra do Brasil, vivendo principal- elides encontra-se prêso, ja bastante tempo, desde novembro· do
_ 0_ mente no Uruguai. ano passado,

RIO, 12- O sr. Serafim Braga apurou, ha dias, que se
\ Morena se�pre �e�envolveu intensa atividade subversiva. RIO,. 13-São ?S segui lte� os elementos envolvidos na

encontrava' nesta capital, chegados das Republicas do Prata, dois'
.

Os extremlst�s presos foram aprt!s.entados ao �elegado e:
- recente te?tahva de rebel�o con-urnsta e pertencentes ao 20 R ..

, I.:
destacados elementos comunistas que aqui, durante largo tempo, ti. pecial, pelo sr. Serafim Bril.ga. O sr. Mna.n:la Correa os OUVI.U sar 6ento-.aJ�dante Pedro • ortal F�anco, lo. sargento. Milton Bar
veram importante actuação: José Lago Molares e Roberto Mo- demoradamente em seu gabInete e, em seguida, eles foram recolhi- reto S3.bOla de Menezes, 20 sarge-ito Dommgo� Flonano Sampaio,
rena.

dos a uma sala no 20. andar da Policia Central. 30 sargento Renir Monteiro da S.Jva, I.os cabos Paulo de An-
Ambos eram individuos audaciosos e pela posição que ocupavam, no �r�de J�azeiro, Ab::ler�aman José .de Fa�ias, José Pimentel Aqui·
seio do P. C. eram apontados como capazes de rearticular a orga- Ta.�be rn age r.te co ri")u n is- tini, Jose Casado de Lima, Sev�nno Lmhares de Araujo. Oton

nização vermelha, sucursal da Internacional, no Brasil. desbarerada ta a mui he r ? Paupolha Lima, Petronio Militão de Aburquerque, Alvaro Becker,
após os movimentos de novembro. Laudelioo Ca-neiro de Barros. 2.05 cabos Vitoriano da Sil�a, v/aI-

O chefe da Segurança Social movimentoa o seu pesso al, O s'. Serafim Braga está estudando a situação de Ma- lredo Agode L\bWl Contreiras, Rafael Macedo Filho, Claudino
destacando para a captura dos nl�aders" vermelhos. velhos policiaes ria Barregas. Supõe o chefe da Segurança Social que a mulher Cirino da Silva c Adolfo Ferreira Lira.

exoerimentados e que já haviam tido contacto com ambos. tambem é agente comunista. tendo igualmente uma missão a de- E Ie rne n tos da Av iaç�o M i-
\� .

sempenhar junto a Molares e Morena. litar envolvidos no "corn-
Local ízado o esconder ijo dos "Ieaders" -0- p f ot"

Ih- O sr. Vicente F�áo na Policia P h b I dverme os or se ac arem tam em envo vi os no movimento comu-

-0- nista, foram presos e mandados apresentar á I a. Região Militar os

,A; cabo de penosas diligencias. foi pOSSIvel localizar o Após á ocorrencia, esteve na Policia Centra! 0 sr. Vi- t=. sargento; .Julio Nobrega e Afonso Wolmmai1n, 30 sargento
esconderijo dos extremistas incumbidos de reorganizar o P. C. Era cente Ráo. ministro da Justiça, detendo-se em longa conferencia com Laurindo Itodngues dos Santos e soldado José Moreira do Carmo
:. rua Noemia Nunes' n, 412, em Olaria. o capitão Filinto Müller. todos da Escola de Aviação Militar. .'

A vida, dos misteriosos moradores da pequena casa subur- Estds pr.aças .f�r�m :ecolhidas ao quartel do 1.0 Regi-
bana passou a ser rigorosamente contrôlada. Perceberam os policias Prontidão rigorosa na �entO de Cavalaria DlVlslOoano e daí seguiram para a Policia Ci-
que havia ali tambem, uma mulher. Po iiC ia vII, e apresentados a Delegacia de Ordem Politica e Social.

Em face do acontecimento de ôntem na Policia Especial, ONTEM NO E'STRANJ E IROo capitão Filinto Müller baixou um aviso determinando que o cor-:
po de investigadores e demais funcionarios ficassem em rigorosa i --.:;·��R-:a...iiiiiniiiiiioviiiia-d:-oiiiiiiiiiii-��iiiiid�---�I-._iiiiiiiii��·��.i��l.i.i��

�.dã .

.

'"' o acor o comercia russo-aru�ncano pe o pra-
pronn ão, zo de um ano. Tem a garantia d� que as compras soviet;cas nos

Estados Unidos alcançarão, ')0 minimo, um total de 30 milhões de
dolars.
,. Paul Boncour regressou a Paris, afim de informar ao mi

nistro dos estrangeiros sôbre o andamente da conferência dos Dal"·
danelos .

Ha dias já que as autoridade. fluminenses vinham acompa- • O aviador Gadner, pib�ando um Guthries, venceu a '0a'
nhando as atividades comunistas desenvolvidas ultimamente em N i· ça do Rei. Tomaram parte na prova 14 aviões.
teroí. A Delegacia Especial de Ordem Social, chefiada pelo in' O Faleceu o cardeal Henri Binet, arcebispo de Besançon .

vestigador Murilo, agindo com discreção, foi conhecendo tojo o. ". Fala�r1o em �aJt.hampton, Samuel Hoares advertu que os

movimento, acabando por ter dada uma batida na casa condenada inglêses morreriam de mamção em seis semanas, se ficassem r ri
da rua Duque de Caxias, n, 24 e a de habitação coletiva da rua vados por êsse tempo de mantimentos de procedência estranjeiras,
Visconde do Rio Branco, n. 213, onde frequentemente se reuniam Anunciou a intenção do govêrno de construir u-na armada pode
varies adeptos do crédo vermelho. Alí, porém, foram encontrados, 1 rcsa dentro dum pra�o minimo. «Será urna arml-:laJ suficiente
apenas prospectos, boletins, etc.. Entretanto, se6uindo p ..U"a a casa :neúte pode:ro30 paril Ir a qualquer parte e cU71prir o seu dever
da rua Marquês d<l Paraná, n. 65, a ,;aravana constituida pelo em quaesquer condições».
delegado Paula Pinto e os investigadores Murilo, Abreu, Eliti He- • 05 americanos estão inkressadCls no nickel brasileiro. T0-

tinger e José Ferreira dos Santos, encontrou dobrando boletin�' das as publit;açõ�s .oficiai3 brasileiras sôbre as jazidas daquel� mo

que deveriam ser distribuidos nas fabricas a operaria Olga Fran- tal foram traduzidas pua o inglês. Tambern ha grande interes4
cisca Barbosa, ex-presider.te do sindicato das Mulheres Trabalha- se em torn� do nosso mangan�s. do qual grande� quantidad.:!s
doras. esposa do conhecido agitador Euclides B�rbosa, e os filhos são exportadas pa:a os Estados Unidos.

I • � �r. Dcming�s ESlucrra, ministro colombiano no Japão,
foi transferdo pua o RIO de Janeiro.

1ft Incendiou-se um tanque de pctroIeo. na iI,. de ewação.
Hl varias vitimas.

I � Esperada, em Nova Yor:{, U1)a ligeira diminuição da on

I da de calor qu::: assola o país. O numero de vitimas eleva-se a tre-
zentos e cincoenta.

._ O primtiro vôo do serviço aéreo dUtl10 a,_, oago da cos
ta orIental slIl'a:nencéim será iniciad.) a 19do corrente. O aviã)
chegará ao Rio três dias depois. Viajarão a seu bordo funcionl
rios da embaixada brasileira. do departamento dos Correios e cor4

respondente de jornAis. e,

., Nove individuos executados, ônteéll, em nove E!tados nx
tc-a;nericanos pelo crime de a,;3aSSlnlO. E'llpregacios a aletro
cação, enfor.:amento, envenenamento por ga7.es toxicos e fusila
mento.

S Publicado na Jornal Oficiel da Françl o decreto que
suspende as sançõ�s.
•.A c�ndcnsa Cavadong \ anurlciou flão está movendo pro

ceso de divorCIO contra ') e3p')SO, rn:lS concentra sua atenção em

contestar as alegaçõ_es do ex-príncipe das A,turia5, aprensentadii5
em Nova York. Acrescentou que as divergencias foram motivadas
por incompatibilidade de genios.
• Quarenta e três p'<!ssâas morreram afo�:td')s, na l.ld.a,

quando regressavam de u� enkrro. O barco sos50brou. S�te cor·

pos ja encontrados, ii. maioria de criançn�.

CAPITAL!"

A GAL�TA Florianopolis-11-7-1936

o

Capturados
-0-

Na tarde de ontem, tomadas as devidas precauções, o sr.

3erafim Braga dirigiu pessoalmente os seus auxiliares, na importante
diligencia.

Os comunistas iam ser preso,. A caravana seguiu' para Ola
'la. A primeira medida foi cercar a casa dos extremistas.

Em seguida, o chefe da Segurança Social entrou no es

conderijo. Os "Jeaders" vermelhos e a mulher, tentaram inutilmen
. �� fugir pelos fundos. Mas, detidos, fora� todos conduzidos para
Poliei" Celo.�r�l.

Prêsos quando dobravam
os boletins que iam distri

buir rlas fab�icas

.?,ta o novo "quaÍ't�;�I-generai" dos extre
mistas

Após a prisão, foi dada r;goro�a busca na residencia dos
comumsta.. Enc'·,n.rou ati, a policia. exaustiva documentação ex

trt;mista, nUffierows bole,íns de sedição, inclusive um ele um dos
S0Vldi,t::· 'l\Je s' t:'ICO,ltram na Dt·tenção, balanç"'s das despelas
V)'ll a popag<i"da COi.Jl'l'\lSI ... , "1r:"",.;:�tos em Plól rla liberdade e

ónistia dos pre�1)3, etc.

Nova tática� ...A ação dos Socorro Ver"
ITlelho

Mcrales, o rearticulador
Atribue-se la Morales, como ji acentuámos. uma missão ele

alta importancia, Morabs recentemente e�teve na Russia, depois de
;,reorre:" toda a America do Sul. Teria sido ele designado pelo

Komíntern par a desempenhar aqui as mesmas funções cometidas a

Harry Berger. E' um individuo perigoso sobreiudo por que p"s
sue desenvoltufâ, fala varios idio'llas e tem um longo tirocinio como

agitador vermelho.

Corto os

RESFRIADOS

Depararam ainda os p0liciais. cartões de um pin-nic
marcado para o dia 21 de junho proximo passado, a realizar-se
no Saco de S. Francisco, á razão de 3$000; convites para um

festival, marcado· para 11 de julho, em homenagem «ás horas por

tuguezas», a efetuar-se n', Gremio Republicano Portuguez.
Havia ainda outros impressos, cartões etc., denunciando a

nova tatica dos extremista.s e os precessos do Socorro Vermelho
para adquirir auxilio pecuniario.

como o

Estavam prevenidos de dinheiro

Em poder de lVlorales, havia réis 1 :320$000, em noss\�

dinheiro, uma libra e sl.!is quintos e 25 pesos argentinos. Moren:!
tinha, nos bolsos. 1 :917$000 e a mulher que depois se soube
chamar Maria Barregas. dispunha de 108$000, em dinheiro.

��,VISITEM "Ai'/ . ---------------

i·! E�egê�ntes e lindamente padronadas
�i:' e abundante stock
�! l\trigos para homE\ns na casa A CAPITAL,
�

!!
.

)j

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

--_.:--""
-

....

2

• •

I

possuir�doroupas pcu d
.

crianças, variadisimos

nas dua� 'esqu!nas da rua

OSCAR
CCJnse!helro Mafra com a T. ajano

CARDOSO
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Seoção {:ia
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Macbínas para laoel: _ -' ,}�Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral pala a lavoura: aados, 'Í'

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.oinho etc. \�;Lnha para COSer e sezglr Fopões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, lvlotores l��Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -talhe- electricos
(.t:�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para íransmissões: íxes, �;AIcoIchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �'��Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )leos e graxas lubrificantes �;\<,'
t{l.'iToalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões fORD Peças, áQC06- rf':JSapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico :��

Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar OOODYEft :;;:';;i
Charutos {(DANNEMANN� 3ebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �·:;r

--------------------------------.----------------------- ��

E-preza Na'cl'ona' de I ...�ave.. ·::.��-=,-�··o H·H. O;:'""::r'II.CK'e"--vapo,,_'.�.. -,.-,_ "Carl Hoepcka' "Anna' e Max ,!�.I I • i "" g ZóIY .:;;;: I
�

'!::::" �' I �..,,_
• •

; �"1 a, , ,�Fabrica de Pontas "Rite fV1aria" - Fabrica de Gelo ,HRita l\t1aria" - Estaleiro 'A.rataca" �

JoinviIe�Xa\�iei Schenk
Lages-Hossanah Nevoe
Laguna-Fra::ci5co Chaga. Ma

chsi.:..
Mafra-Pcr.lf..'ilio Clautlo
Nova Trentc-]oão JOllé Ar.e

T k J & Orleans-E,àgu Matos
res a r. Motta. Porto União·- HenrÍnio Miie.

�:� fORMADOS PELA ur, IVERSIDADE DO RIO Rio do Sul-- Aristides Melo
�. DE JANEIRO São José-J(Jsl Costa Vaz
�rZY ��� $,f�

�. Francis�o ,Guaracy Goerre�e.
G �.!� Rua Felipe Schmldt n. 2 i:� 5��JoaquIrÍí JOãOPliikAfl
g �� 1 � Tljucas-C:n.ld. Ramo:>

-�--_·-----���OG����� �O.,,��.--_·_-----GGGtt••.; iUbarão--;oáópm'_

Filiaes

Ateníae bem!
�i.�

II nfft.l!"C;� fj]:m�eT.ê,;l·� d�� f��,m \��"':11 tV II i ." �� � ;..J?'.,

blicações, com séde em São Pz.ulo, '<ií
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal .e possue a carta patente n, 112 �;\��.

Exirac;:ão seu). dôr

CONSUI.!.rORIO:

F'orrnidaveis sorte'•• propr'••, Ire••o.:-l
por semana, todas as legam- Idas, ter�;1i8 e sextas-feiras,

Extração com globol de cr1st�l. "São P�drc"
A • 1" \á >... h t I _ USU.·J honesU'bute, pois, os ser

tlh�J .:iãü pre'�lIcsado6 pelct povo. Espec ial tdades
- --_-- �-

"Af'ERI � IVOS E
f'Al.GADOS

Fornece COM'DA A [O /dC1LlO A I'RE
ÇOSJ VlODIC 03._1@.-- ---

. --�---- .,

Incontestavelmente a FIRIMEIR"ó,
•

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEIT A E Ví. 1 935
PROPRIEUADl:.S IMOVEJS
RESPONSfi.BiLlDAl )ES ASSUM rDAS�EM 1935
c: ,,·ls·rRC'·· D \005 E ( . r.:
�-'. ,·.h ; 1 .. ,', - c M 193;)

9.000:000$000
4 J ,OOO:GOO$OOO
19.792:55:) 358
14.16i:96b 54!:-

2.7 J 7,014:063$157
4.2S0.� 52�,9;'0

ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PAR,\
NOS ENCARREGAR DESSE �ERVIÇO

Preços rnodio �s

execucfo de seu p
.. : um bom arquitéto.. P: a; J! SulJ·Ager,tes e Regasladcrea li, �:,y',d%;$ em

':D Brasil, li:l lirl!ouaí e r.ts prfw:ip�G$ !Jrtç� 3 eJt« aiil�;";�·l:I'�.
���,"c;i-�� .

Agentes em Ftcrianopot i� :

Campos Lobo�'�& Cla, {�r�·
�

Rua7".·.,Ccnset helro Mafra .. 3E. rsobradc) r a.xa Por+vl. '{g �*�
I'o'i' 4�'
TELEFONE N. 1.083 END. TLL G"AFI� ALLJAl\Çfl f�1

Escritores em Laguna � h::aji21i
Sub-AgentE�s en"" Blu --n€�rlaU e Lage��

A GAZE-r_A.
_.-nrrrm .' "S"��

DlARIO INDEPENDENl E

Redator-Secretaria:
Oslyn Costa

Colaboraçãr>
---------�-----��

Mao será devolvido o ori�i"d
publicado �u não.

O conudto expresso em arii

ro de coUaboTação. mesmo soli
citada. não implica etr respon
Illbilidade ou endãsso .or parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$')00
SEMESTRI! 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES �OO
NUM. AVULSO 1�200
ATRAZADO $30U

A COI respotuiencia, bem como

os valores relativos aos tm
nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo CaUado.

RldaçãCi, Admniatn:çia
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5'
Fone, 1.656

Aganlel--CC!'fllpondel1!!f'l
lorto Alegre - Dr. Ar+onic.

Bottini
Curitiba-Petrarca Cafiado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4raranguá-Jaime Wendhaustm
Anitapolis-Anibal Paea
.l\ngelina-Armando Schmielt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- rAartiniano Hilari.
Bom Retiro-Joaquim Simões

CanOinhas-pt...',dw Tor�
Cruzelro-Ol'valJo ?ereJa
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresclama - Dinorah Ahrea

Caminha

�
,.

-_ .• "--, -� ...._ --�"'(":� .•
'i;:

_ . .,. .. ', ... )'*"'
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n. 70. - Pho.

I Caix.l Postal, 11'0.

I l!r. Pedro de Moura Ferra I
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobra Io

I Telephtm�':n' 1 b48 I
� Dr. Renato' - I---I;;:" "::f, :r'd..:,M\\�'.�a-
____ bJ-&7.:.s L;U"\� ......__

ADVOGAi)O

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater,de cha- Imados

pa�:
o interior_._\

Dr Adebal R.
da Silva
J\dvogad

R';a CO:1,. M:lfra, 10 (sob.)
Fone, 163 I p.

Il90_j
�Vlédicos
I

'

�1Dr. RL:�ardo I� f",.w- Y' r� � t=:!I r" n II �';.'!' '.,_,4 � ., ,...: ; � I �" •• •

: Ex-chde da clir-ic- do í-bsp:
'

ial de Nüruberg, (Prvfes�"
! Índórg Burkhardt e Professol
I Erwin Kreuter)

I E8peci�1i8�a em cirurgia
gerai

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO-��Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás J 6 112 horas.

TELEF. 1.285�
RESIDENCIA-' Rua Este

ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consu/forio:
ANITA GARIBALDI, 49

Di. Miguel
Bfoabaid

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. João Pinto, J 3
Teldone, 1595

Consultas:
das 15 horas em diante

<.' .-;
_
... .;...

-

: .-...-
....

.;--"
_..

. I

PASCHOAIo SIMOIIE s. A"I

-.----,Rheingantz
Palácio de Diversões Lt-\N3 P.-\RA -;;DAR���--�----�-.

Familiares

oOinú o

-

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
'pelo govêrno do Estado.
Não de.xern de ir ao Yispora Imperia/ país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I. Nos altos da Farmacia:tPopular, á Praça 15 I_

de Novembro __

�iiiiiiiiiiliiiliiiiíiiiiiiiiii��� _---.!

Êpilepticos

l-l-Banco de
I Crédito po-

:re-ir-a- pular e Agri-
.ra cola de San

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

4 de erlan
adultos

Capital
Reserva

J 36:700$000
56:424$498

não tm rIval. Gr�Mda Ilrtl
mente de corei firmes.

MARCAS:
Nos altos da Confeitaria Chiquinho.

..

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual.
.

ITorneio «mosca», Interessante e sensaciona

jôgo esportivo. .

De hora e em hora saboroso café. grátis.
Os jôgos são executados por graciosas senho-

rinhas.

ALlCF-, AMELlA. AURORA
MARIA, MARINA,

I MARGARIDA

I A'�venda nas bôas
casas

=

50Iit_rios!
Senhores e senhores de todas

as condições e de todas idades do
Brasill Desejem padroeiros do
casamento?

Peçam informações, em�I"nvelo-

Ipe
fechado remetendo 700 reis

em sêlos postais, D,es�ja-s! i.dade
e preterições. A maxima discre
tão e todo ,« sigilo compromete-
�e a Asula 95

Rua Duque de Caxias 518,
[oinvile, Est. Sta. Catarina.

!] u°:Jeule das

"nm� dianie

_Java .Jorriet
Praça 15 de Novembro, 26-YJbrado - Fone. 1.360

PRIMEJRO E UNICO JORNAL FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grar.des vendas �

ma iores lucros

PLORIANOPOLlSCaixa Postal, 43

.rltorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE--1595

?,"!'i:_lh"ia: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

Oficina I Dr.ArrnlnloTavares I
I Esp

clallsla emmol8lilas da I

GAfOANTA- NARIZ - O

I �.:�� )S-.� C"�.BEÇ��-PESCO�\.. I(Forrnoõo pele fac:ulôo(le õ

e

I
meõ'rina (la Universiàaàe ào
Rio àe 1aneiro. Ex-interno,
por :onrurso, ào Hospital àe
Pro .to 50e orro e àa Assisten
ria !ublira õo Rio (le 1aneiro.
Corr alguns anos

õ

e pratira nos
se úiços especlcllznõca no Pro
!'c> .sor 5anson, no Rio (le 10-
r 'llro··na Pcllcllnlcc oe Botafo
la •• no Hospitnl ôe São Toõo
Batista (lo LagOa e 110 Hospital
'5affré--6uinle).

'

Chefe de clinica e cirur
gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
�o Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado.' para
exames da sua especialidade e

com sala de cirurgia propria,
Consultas diariamente' no

Hospital de Florianopolis.
I � �ESIDENCIA Hotel La

I' �a-Fone part:c�lar 1246

Rheinganlz __ .. ",_" .. ,..., ,_,_

Precisam-se
DOS De cosinheiras, arrumadei-

FONE--1524

LABOflATORIO DE
ANALISES

CLINICAS no DR. ARTUR
PEREIRA E OI IVFIRA

XAVIER
==D E==

AntonioXavier
LAVA - TINOE:E REFORMA CHAPE'U3 PARA

HOMENS

SERV!ÇO GARANTIDO - PREÇOS MODICOS

Rua ConselheIro Mafra N. 100

FLORIANOPOLIS

II Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratouos Raul Leite Rio

���
Chefe do L,..boiatorio da

I Diretoria de Higiene do
Estado.

Curso de espeeialização em

raactroriologia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

JanF:iro
Executa analises para eluci

dação ddiagnosticos

LIVRARIA MODERNA
run�aOa em 1888

IRua FeHppe Schmidt n' 8
rafxa postal 2Z9 TI!I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Tdg. �,
SIMONE �

T\lpographla, EsterezotYI'la �mcaõernar811, Pautação. Tro· íbolhas em Alto Relevo elc. I'-----'-------�---

º-�AZ
Ensino gr ....tuitamente o

Ch' ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e infalivel para
�

apeU 5 locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de Iamilias. 'Pro-
Cartas para o dr. Buchmann. P rOcuem curem a Agência de Empre-

Caixa Postal 1658 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
Rio de Janeiro - Brasil heiro Mafra, n. 3 J -Telefone

�_II!!!l!!!!Il!!!!!I_!I!!!!!!!III_1!i '� FO rnecedo r 1561.

.�kii4Jli. M

Atenção I. . �

Transferiu-se para á rua Tiradentes
N. S, a casa

" APreferida"
onde continuará a atender a sua dlstinta freguezia e o

publico e.f "reral ...

A PREFERIDA
�·�i·"""·

• II Irestálfazendo uma verdadeira afronta com os �eus preços vantajosos.' e �uma
verdadeira liquldação, em Itodos os artigos, �em calçadosjpara] homens,
senhoras e

oi::.crianças.

.

Casa :'de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

VERIFIQUEM SO':�QUE _PECHINCHA�( ... I

A Casa A Preferida
·

APROVEITEM ! I�RUA TIFlADENTES"��N_ a 1 )

O D!. DIRETORIA DOS CORREIoslE !TELEGRAFOS)

����I)

Ultimas edições da ILIVRARIA DO GLOBO �

RECEBIDAS PELA I.IVRARJA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

�Dante ViVO-por Giovani Papini ,,'t

, -:

\ITerras Devolutas-por Ruy Cime Lima
�, Historia Pop. do Rio G. do Sul-po! Alcides LimaI
As Pantéras-por Lois Wilton . ,

Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinario
Porto Alegre

Fontes cornpendíadas de ILcg. Soc.:arasiI-por Djal-
ma Rio Branco

(AO

'o·
..••• : ..

'<""�..;�.:: , .. '_ ',,,,,_� .".� '_ ,-...... _"",-, ...8 .'

SEMANALMENTE IRECEBE AS ULTIMAS
NOVIDADES!

O'timo emprego
dej capital IVende-se ou arrenda-se, por longo'prazo, em Floria

nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o ESTRELA

J
HOTEL, único na Capital, com 39 quartos sem pensão.�

I Mobiliario completamente novo, instalações sanitá
I rias etc.

O motivo da vênda é [ter o proprietario de se reti
rar para tratamedto de sua saúde. Para informações diri
jam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.
Florianopolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
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Soluciona do �em�na i �pr'e�1l1lsãG I União Benefi, Ê
I o problema �a paz EducacirJnal d:? UI·rA� esta'" I ciente dos

europeia . .
çao C?1�"ludes�. eh ff

BERLIM, 12- o acôrdo Com. �estmoa Blumenau, afim tina ,au eurs Uma dama da alta socieda-
. . de presidir os trabalhos da Sema: d

.

austro-/lJemão redigido esta ma- .cd . I I
e abandcnou o rY"·H� rl,jc

[hã em Viena pelo ministro ger-
na

áU u�:acldo?a '18qued·
se pro on- RIO--13-0ntem foi reali- Em Assembléia G�ral realiza- f. 1;('»"1 ndO cc"'--'" u- !'!S.vi a'" -

'

" .V P gar ate o Ia o corrente � d ; .. '.

I
.

1 - da, ôntem, na séde social da - õ ' : I I I I I r.::I

marnco, on apen, e pelo •. A ,.

'

!
za: a a (,!"gencla pú leia para a

d. - .

.

...
- i

eh I fd I 'Sh hni
seguiu, ontem, o vr.Lula Trioda- a.JreAn�fiode\lmapotent"'es!ação UniãoBenificientedo,ChauVeurs, O. r.or"Ce CI�ercanc

.f.

ance edr. e era sr. c use

mgd�'1 de, Diretor do Departamento de
g.'e "'te'me o prelixo l�Y 1 "'Et 'a'ue 1. d FI· ,. lei , .

di Rro., 12-0 jornal A NOTA inseriu um telegrama de
c -ncara o como uma extraor i- Ed _

Y I r e onanopo IS, OI eleita a Ire-

d B I' d' d
. ,

.

t ib
.

-

id d
ucaçao. de uma outra estação perfeita. toria abaixo, que será empossada seu correspon ente em e em, izen o que -em sendo objéto dos

IHHlaC0nn Ul�ao no senti o e A' '_
v - ,.. I, •

f
.

1
.

d d f
I

. bJ···
s reumoes comparecerão os mente lezalizada a 13 do corrente. mais .crtes comentanos na a ta SOCle a e paraense, a uga em um

ESQ
ucionar o

ia]. ema d: paz
f
pa membros do megesteriocatarinense I 1..

I 1..; ..
•

• Presidente: Arão Bonifacio avião, de ilustre dama dalí com um aviador norte-americano.
uropa, o qua, excepçao erta t

_ ._ d
•.

, .- d Ad··
.

I boni d
d R ., .J que erao ocasrao e ouvir teses ('l� ':.}.ii� ��"� 'Ir"lJ 1fi'!1'I1'i1� � .' � L1ma- (reeleito), Vice, Otavio ama em questão, muito Jovem am a e omta, é casa a

no caso a enama e consi e- d
. .

debati idJ �� � � rt:.I- fo'. � (� . llIiij.9 h ' disti f '1· •

d
. .'

d
. e rmportancia que serão ebati- -

.. ...

Elpidio da Silva; 10. Tesoureiro. 1 pouco tempo e perterce
ã

rstinta amura daq.rela cidade,
ra o o maior pengo e guerra d r��ile �I �"'1'lI �S;;,.�S C I A

•

d h " f
.

no continente. I os.
.

�� tá MI fJ)�h� IiIIJ .. \� Acacio Braga; 20. Tesoureiro, •

I
on recera o avia ar a um mes em uma esta e, apaixc-

A t
'. d I d b

Otavio Ff'mandes Cardoso; 1 o. nando-se oucamente por ele, não relutou em ac ider ao seu convite
o mesmo empoo o acor o

ven
e-�e uma em montada O h d f

.

de aviã I I b di d d
.

de ser conclui d dimi ALFAIATARIA
.. everá regressar oje, á tar e Secretario. l\ lodesto Galvão- para ugir, ontem, e aviao para oca em istante, on e pu esse

em vias P. ser cone um o imi- a nu distri -

FI I (
. . . I d Ih d ·d b

.

ta f' d·· ".... .

d _ P ,,' . via terrestre orianopo is, a reeleito), 20. Secretario, Armao- estar a sa vo os o ares o man o a andonado.
nue a are a as potências OCI" to e«Joao esoso» Estreito d d d F . . ' A· d d

.

d I' f 1

d taí t t··'
.

_ P . ..' Caravana e estu antes a a- do Viana; Secretario geral !�Ic� socie a e paraense esta escan li izada com o ato, onr'e

en ars no ocan e as negoclaçoes reço de ocasião. ld d 1 D'
. S C . .. .' .

fi d d
d te 1-1" I .

_ N d _

cu
�

a ': oe Helto de anta a- renhno Carmm'ltl-(reelelto).
I
a Jovem era gura e estaque.

com o p,resl eu c li er.
.

.,. .'. estadre aça'ho pr�stfam-se aos tarina, Cjue vem de excursionar, Comissão Fiscal: Sjr.tos Ma- •

•

V d
.

B·
. Ixnkressa os me ores 10 ormflções. com marca·l(l� IDrl·ll·l�nlJ·"mo,' (J. )A! b· d F O Centenarlo 'DESPORTOSen e-se um plano OIsselOt. . a" pelOs estro [I:e nto ce la es ort1lDa-

.

Tratar e vêr á Avenida Riol Vende-se umamaquina de es- Estados de Santa Calarina e Pô- to� Forfi�o Bote!l�o,.Ldio Mafro:. de Carlos FutebolPranco ,no. 1 9 I. I crever. Tratar nesta redação Tl'lná.
• ' ....,,_ ... J?ao da.Cr.uz Ohvena, José VI'

-
--

...
----.-- ... -- ..

�. �
eua Oliveira, Raul SeH. Gomes

.�_ .. J<""". 11 �'C01J1iSSãO
Sindicancia: Lau-

Cambin, , \ , !�"It'i.ú, me": '

..

�n�l� �;(),1!, Gercino Botelho. As CO rnem0-
inteiramente .........._- ....... ...-"",,,,"""" ,-,,� ,

-

.�� Ils,:�s �e am,�[ l ij UUll] e me Speck. raQoes rea I i-
novas e muit0 . 4l1iallll�a .I�I It:lllia i tI aç 'o, (C_,,.l � !4.

d
interessantes

I ....,., r.:;embolw.� � E�li �wta.;e....
· za a�3 nest·a

�e titulas de 'i> t�;IID,it�lli�=IÇiit. S� ,,�J mensal, ao I ii [� .�. f
" Capita I

·t r -
.

rlunera II' t �l ca e
capl a Izaçao Companhia Br?sileiro poro inc.enfiYQI o de,,·

_ .', d· " fi Excedêram á espectativa dS

quer saldado 'I � i envolVimento do Economio II >O: ka o, oc) \ I
c:aplt&laubllcrll>to, e.OOO:ooO$OOO-C&pital rea.Haa.:1o: 800;.000$000

iDUPLO do�" O tip·.·o �?ar..)'tos comemotações tU, zadas, sabado
quer de paga-I ,]

.

I h
menta fraccio-II ___'_.." Sede 8ocLa.l; a.bJa;;·· capital S L.I b i l:J 5O P (")n _

u timo, nesta capita, em orne·

nado nominal 11 t nagem ;la grande maestro Anto-
C.lS numa l1io Carlos Gomes, creador da
Se ri) ana ?pera «Guaraní».

Realizou.se, na Esco'a' NormaJ Os jogos de ontem
Secundária, com a presença do
sr. Diretor do Departamento de Os primeiros e segundos qua

Educação e de. membros do ma. �ros d� Tamandaré, que devf

gi�tério, um festival, sendo exe-
nam disputar 6ntem no gramado

clltados, ao piano, por uma alu- .}ldo�fo Konder, à rua �ocaiúva,
na, trecho� das obras do grande estadlO da �.C.�., pele) s com

comp .....il0f patrício lOS
quadros do Ins, em dI put \

A's 1 a horas. no Teatro \1- do c�mpeon_ato catarite�sc de

varo de Carvaiho realizou-se um futebol, nao compareceróm em

concêrto pela barda de rlmsica campo, cabendo,· assim, a conta-

do 14 B. C. gem de pon�os a05 d Iris.

s C DA o ,
•

;"

I': I NOVA YORK, j 2-0s pre

I� çcs elo caf durante a semana que

! hoje termina subiram bruscamente,
1 • .

no merC3GO maIs ativo que �.e

II verificou desde o princioio do

I ano.
..

'

n
A" vt-?, �>s da semana elevo-

M ram ·se a ,_)0 mil sacas.

'; O tipO Santos subiu d� vinl",

Gaúchos x Pau listas

PORTO ALEGRE, 12-
Chegaram, 6ntem. à esta capital,
os jogadores pauli.:tas, qU! C011,,

tituem a seleção bandeirante àe
futeb61.
A primeira partida da série de

«melhor de três» serà realizada
rJo proximo dia 16, feriado t'acio
nal.

Sr . .}lntonio Augusto Silvestre Residente em Sã) Paul\) S. PAULO
contemplado com CA.PITAL DUPLO Rs.

Da. Ivonefte Gentil Pessoa, residente em Rec:fe PERNA"v1BUCO
contemplada com CAPiTAL DUPLO

.

Rs.
Sr. Cezar dos Santos, residente em Rezende ES1'. DO RIO

contemplado com CAPITAL DUPLO Rs.
Sr. José DIaS Campos, residente em Poços de Caldas' MINAS

contemplado com Rs.
Sr. Camillo Esteves Me/eiro, residente em Marcelino R3i110S

R. G. DO SUL contemplado com

Sr. Guilherme de Pra, residente em Vi:toria

c,)ntemplad(1 co;n

Sr. GiJbert M({(;kenzie. residente em Recife E.

contemplado com

Sr. Oetavio Francisco da Silva, resiJente em .Porto Akgre
RiO G. DO·' SUL contemplado com

Sr. Euç/ydes Bernardo da Costa,' res-id{!nte em São Salvador
BAHIA contemplado com Rs.·

Sr. Odilon Negrão, residente em Macáu R. G. DO NJRTE
contemplado com um titulú liberado de Rs.

Da. Delphina Ramos, residente em Macáu R. G. DO NOR.TE
contemplada com um titulo liberado de Ps.

Sr. Domingos Ferreira Victnna, residente em ManhuassLi MINAS
contemplado com um tItulo liberado de Rs.

e urp a vinte cinco pontos,a� pa�-
50 que o tipo Rio, velho, de oito
t a 'treze. e o da nova salra de de-
I ' .

I
zeôselS a vlnte e um pontos.

I
As. altas verificadas na seg1lnda

feira última elevaram de 50 pon
I tos o tipo Santos-a contar" do

12:000$000 I dia I· do co 'rente-seguidas de

I � urna reação na terca e na quarta-
12:0JO;;;000 I�' fe tas, d� cêcca �e.� .20 paI tos, e

r
•

I� em. ('��lda o r.elDlclo da alta n03

12.000$000 I�. dOIs wl.p),10S dias dt) semana fez

I � com que as cotaçõ�s se elevasse TI

6:000$000 H novamente. •

I:)

6:000$000 l·g
.. I-�" ii

h6:COO$000 � I �...,OSi n a Ideal
6:000$000 j: Pralj3 S,neral Osorlo n·34

j' EspeciaJista em fornecimentos
6:000$000 � de comida a domicilias.

II' P
.

.

b
. -Para êS�ds festivic1ades, re-

reços, os miUS alxo�.

12 (\00$000 I A I h' G d cebemos gentis ccnvites do Co-
:t,;

..
bsc. uta Iglene- êneros e

ti I (). qúa1ic1ade-Co3inha iguai ou
mando do 14 B. ('. e da Escola

6 DOO$ü�r �. Ih Normal Secundár!e.
: \.)tl

11,...,:•. supenor as me .)res da capital. Sômos gratos á gentiJeza dos

6:000$000 .� PREÇOS: convites.

\� Uma pts,6a
12:000$000 I N Duas pes�ôas

I"

Irradiamos os 'resultadús no último dia de cé{da mês entre 19 30 e 21 30 II Comida abundante e agradavel

, pela P R F 4 (Radio Jornal do Brasil)
) ,

1�1>
ao mais fino - paladar.

:. i Pr2tça Genenl OSQr�o 0.34-
Informações com os correspondentes para o Estado de F LOHIANOPOLIS

Santa, Cathari na � O navio motor São Paulo fará o transporte de

Cam pos Lobo & Cia. Coso MlZo�'(1À;���LIS ii Bebidas Nacionais e Extra \ I ��mâ�OI�afa�raaa3gag�cii�I�10:esta de Iguápe, saín-

N. R. Por uni Jamentavel lapso de nossa revisão quando divulgamos o resultado � rciras só NO
Os interessados deverão reservar, quanto an-

do sorteio d.e Mai<J, em edições àos dias 2,3,4) 6 e 7. publicamos os númeíos :f\ CAFE ..JAVA I tes, ('IS süas passagers.
-

do sorteio acima com o nome das pessôas premiadas nequêle mês J \ Pr2.ça 15 de tNovembro Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí.

mr...,_ ":"2!l"":J.,.",_...t�-.:.�.""..����;.:.;;.��L';'_om:pwz�fonio .!:..Cf!.eh(nl I�d==!i,.,,===g ==;_ gg

N·U M E � O S S O R T E A DOS

4.316-2.384�14.996--8g7'24-J7R925

Rs.

CO[llparec�ram á ê$sa festivi
dade além de autoridades mili
tares e eclesiasticas, os snr�. Se
cretário dQ Interior e Justiça, dr.
Manoel Pedro Siheira, da Se
g:.m.nça Públi'.:a, dr. Claribalte
GaIvão, e outras autoridades.
A' noite, no corêto do Jardim

Oliveira Bélú, a band" da Força
Pública, cxecutou «Guaraní»,
•.salvador Rosa» e outras creaçàes
do compositor brasileir.o, cujo cen

_
tenario foi comemorado, sabado,
com ê,ses festejos.
A assi&kncia aplaudia, de u'a

maneira entmia�fca, todos os nu·

m ros excutados pelas bandas de
musica do 14 B. C. e da nossa

Força Pública.

União S. C. x Ame·
rica S. C.

RES'JLTADO DO SORTEIO D: AMORTIZACÃO RS \UZA')() A 29 DE
JUN! lO DE 1935

Defrontaram-se ôntem, no cam

po do GirJa�io Catarinense, gentil
mente cedido pelos diretores da·
..Juele e�tabelecimento, em renhi
do prelio amistoso, as equipes do
União S. C. e America S. C .•

desta Capital.
Coubt: vitoria ao quadro do

America pelo �core de 3 x 2 .

E. SANTO
Rs.

PERNAMBUCO
Rs.

Para "bater"
a vaca. "Ita"

70$000
100$000

RIO, 12 -O Estado de
ivlinas, com im ela da vaca

"Ita», que enche cir.coenta li
tros de leite, vai mandar á
exposição Pecuaria o «enche
par:», zebú de vir:te mêses.
Oà qu;nhentJs quilos de car�
ne cozida.

Rs.

Festa de Bom Jesus
Iguápe

de

FU
/-

Fazei vossa h""'gscição corr,o socio ....Rua Consell-telro Mafra N' 2.

Está fi.nalizando O prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis
pensa de' joi�ai mensalidades atrazadas etc.
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irig.ente
.

ração o Mate,
luxuosamente instalados, trabalham
conjuntamente com os do Sindicato do

Matte Riograndense
. Desse coloquio quotidiano talvez surja

"CaSarTlento cornercial" em que o f.::>obre
dutor fic�3rá sendo o "enteado�'.

da Confede-

um

pro-

Para a imprensa é dever indeclinavel dizer sómente Fizeram., A' GAZETA( verdade e COIT)!') obrigação primordial cumpre estar ao "b d "
'

i2.oC do bem aniquilando o mal, emquanto oerrnanecer
. a �rna,

���A���������������-
.

dessa íórrna o estado de coisas; mas quando' êsse bem e foran) pa raro V O.z O O p O V O
transforma-se num mal não mais poderá merecer o esti- no '"buque" ...

------ --

�
FLORIANOPOLl5, Segunda-feira, J 3 de julho de 1930mulo e o apoio da imprensa sincera e honesta. . . ,

Presentemente estamos á braços com um caso des- .

Hercilio Souza, carre.gador, soi-
teso Criticarr.os causticantemente a inercia do Instituto do t�IrO, com 29 arl�s de, Idade, re-

HORR IVE·LIAatte, afirmando mesmo que 2 continuar envolto pelo in- s�dente n sta. capital, ,a rua Fran-

diferentismo, essa organização .aliria á sua finalidade, que CI,�CO TolentlOo e Luís Ramos da
.

tem de ser consubstanciada na conquista de mercados. ?,Iva, cas�do, com 23 anos de
I

na obtençã? d� preços compensadores e na propaganda Idade, residente em Jo�é Men,d�s ������������������'��IIi��·��, Regista-'se na data de hoje o

acertada e inteligente, o que deve ser a sua preocupação
e também car!egador, sab�do últi- 3 mOrios e 33 ter Idos :4nivers�rio natalicio d? prezxdc

constante e tenaz, porque da sua atividade produtiva re-
mo, foram presos e, recolhidos ao

,
onterrâneo, SI. Mano Couto,

dundará, fatalmente, enormes beneficios para o ervateiro. xadre� ?Il Secretana da Seguran-
H I N i f

Iunciouario postal c pres.dente da
Entretanto, devido á critica da imprensa ou á organização ça PublIca., por serem encontra- e en ce, a amosa au" Federação das Colonias da Pejea
dos consorcios, os do Instituto do Matte, reanimaram seus

dos na prática �e �e50rdens, em tomobilísta filancês,a, so • .leste E�t&do.
�t opositos de serem uteis aos produtores e numa magnifi-

estado �e �mbna�ue�. _

ca demonstração'de valor encetaram medidas acautelado- O pnmelrO, alem dessas razoes freu grave desastre
ras em pról dos interêsses dos ervateiros. que o meteram no Rbu"quell, d,es�.
,.

Aí está .0 apoio conquistado dos govêrnos da Repú-
catou um praça da Força Pubh-

sxo PAULO-13-Reali- corrida com o s guinte resultado:
bli: a e dos Estados do Paraná e Santa Catarina. ca.

zou-se ôntern, pela manhã, nesta I O. lu�ar-Pintacuda (italiano);Evidencia-se tambem O gesto do presidente Getulio Subiu a cap.tal o circuito do Parque A- 2o.--Mar-noni (italiano); 30. lu
Vargas amparando � protegendo a iniciativa de

organiza-I maio, em que tornaram parte gar Tdfé (brasileiro); 40. Hder
cao do Instituto Nacional do Matte. Com o seu arnbito de se 1111'S 25 eutornobilistas de diversas na- Nice (francêsa) e 5a. Landi.
trabalho �m. t_9do O país será mais vultosa e pujante a RIO 12 -Sb a ora e ue cionalidades. O percurso a fazer A forres c .rrcdora Írancêsa
sua constitulção, dando mostras lá fóra do seu poderío. c

.' '�r q
era de 60 voltas. Helen Nic manteve-se segunda

Dentre todas as medidas a,certadas do Instituto, d.estaca- "'ser.guIJuoa-poarNaevTese.re"AoP�selsrrao" colocada até a 400. volta. Copo-� A pós empolgantes espetáculos,se, como notável empreendimento, os contrátos firmados bi di d i-rid "d 300 '1 i. o argentino, vencedor do Cu- enzern HHOS tI01E,
no Chile c no Uruguai, em que êsses mercados consumi- qUf s,.: s'f �su �ll» no la a

I aSSH!1
os

tOí
ce C"1 e

-

mi

u t) da Oavea. na 150. volta
dores, de agora em diante, lhes pertence. Conclue-se do

vo açao OI ou ra. pessoas, lOa IZOU a sen�aCl<.n:, .bandonou a pista. I

o sr. �lfre�o dos Santos Coe-
que acima expusemos que. o Institut� do Matte reagiu, Come!eu, as�im., a Confeder�ção gravissimo êrr.o: Se- Entreta:lto, um gravíssimo de- lho, funclO�aflo feder�1;
abandonando as antigas e insustentaveis práticas e desen- rá conveniente sindicar que motivos levaram os dirigen- sastre vei. encher de consterne-

'1
a senhorinha Cesaria

volvendo ação sadia e benefica. tes da Confederação a proceder dessa fórma. Exovalha- ção a população paulistana. fI ha do sr., Mano�1 �.
O produtor de matte no seu labor in- ano e arduo ram, inicialmente, a bandeira de combale, praticando o Helen Nice, a graciosa volante a se�horI�ha DJaOlf,

espera sofrêgo e ansioso a safra dadívosa, quando lhe é q.ue profligavam como êrro. .rancêsa, na volta final, quando sr. Atah�a U. N�ves; ,

dada, uma vez por ano, a oportunidade de vender o seu Será que se entregaram ao Sindicato gaúcho por mé- disputava aidotosamente o terceiro o m�?lO� Delcino, filho do sr,
.

produto. Portanto, êles merecem que estejamos desassorn- ra simpatia? legar com o volante patrício Tef- ue, Be&:s::'I'IO S�ntos; ,

bradamente ao seu lado, pugnando pelos seus interêsses Ainda mais se destaca a desconfiança e resalta a dú- f� teve a infelicidade de bater o sr. Aurelio Leite Seará,
e procurando fazer-lhes vêr os incovenientes e as maldades vida ao se saber que a Confederação do Matte, luxuosa-I e� um fardo de alfafa c"locado em

cabo do 14 B. C.
que os assoberbam. mente instalada nr) Palacio do Comercio, em Curitiba, não uma curva, �endo a volante arre- OUTROS PfJRTEm

Percon�mos O norte e néste catarinenses, embrenha- saciou ai sua volupia de vida nababesca, e transferiu-se, messada á 7 metros d! distancia. � .

mo-�os _pelo interior. dos mun,lcipios e procuramos sentir a ha dias, .pa�a o e��fici.o Pedro II, insta}ando-se ao lado Nesse tempo o seu Alfa-�omeu, "eguuá para Laguna, o sr.

asplraçao do ervatelr�. QuerJal!10� con'/,encer-nos que es· dos escntortos do ... mdlcato do M�tte RlOg�andense. . desgovernaào, investiu contra a
Saul Ulisséa, socio da firma

tav�!mos com a Razao e o Direito e fIzemlJs êles com- Com certeza, levados pela a amIzade, qUlzeram estrel- assistenc:a ocassion�ndo 3 mor-
Ulisséa e Sobrinho, desta praça.

preender a �incer.idade da nos�a ..:ampanha defendendo tar mais as relações. Ach�r;.Jrt:J acertadJ os dir�tores da tes e 33 feridos, sendo alguns C'HEBRm UH�
os seus anseios. Mas ó desoladora convicção! O produtor Confederação estarem bem Juntlnhos e bem aconchegad�s gravemente. .

é'X?usto de ser explorado desconfia de tUGO, o que aliás áqueJes que lhes compra toda a produção. Dessa. conVl- Helen Nice ficou sériamente Dr. Ivens de AraUJO
(; rlzoavel. Mais de 50 .[. não quiz entrar para os con- vencia quotidiana, trabalhando vis-á-vis talvez realize-se ferida, estando recolhida a um R ' . .

s'1rdos profissiúnaes e preferiu ficar na estacada a es- um «casámento comercial., para dar ao produtor o papel I hospit'a1 onde as damas da alta etodno�a .es�a d cI�ade)b/1I1per ti do desenrolar dos acontecimentos ou permanecer a de «enteado». 1 sociedade paulista lhe prestam o
aeren, a apita a �pu 1ca,

comerdar com os exportadores do nesso Estado. Para que ficar tão próximo aos compradores do pro- conforto de sua presença. d srd
dr. Ivens de. Ar�uJ?, lea-

Apreciando o caSJ com isenção dr.! animo e imparcia- duto que dispoem?
.

A Radio Record abriu uma Ce:. a ctre.�;e. sltEclo:;astt na

lidade, impelidos unicamente pelo dever profissional de Trabalham nos es.critorios da Confederação, ganhan- subscriçlo para socorrer as viti- p
amara

. egl� ativa st�duaf·· fpropugnar pela bem coletivo, por tudo que vimos e ouvi- do polposos ordenados, os filhos do presidente. . . Con- mas dêsse horrirel desastre ten- O!d m���vo oe

R� partI b OI o e-

mos, surgiu a desilusão e a descrença e ficámos convictos sêlho de Familia. . . do já obtido 50 contos d� reis. recl! °b,on emd ,nl�b 101 um anquete
de que a Confederaça-o d M ft á . - Nã

.. pe a anca a I era, comparecen-O ô, e, ser uma orgaOlzaçao o queremos com ISSO acussar mnguem, mas a Os mortos são dois soldados d P d AI' I d'em que lucrará sómente um pequen) grupo, que aparece vida regalada e fausta é tão tentadora... que é preciso do Exercito e um da Força Pu- o. o. sr. e

é� elrJ ia er

como _o Messias da� suas �sp:rações. Deslumbra-se a cabo crite.rio. honestida�e e envergadura moral, ,para resistir.o.s blica.
-

m�ldlstêda tmara de er� e o

negaçao» dos que nao se Importam com o futuro dos ou- cantlCOS das «sereias» dos enganadores vivazes e esptrl- Entre os feridos encontram-se
sr r.. 50 austo e OUl8,

tros desde que estejam regaladamente aboletados com os tos sagazes, afeitos e profundos conhecedores da� fraque- algumas senhoras. decr�ano d� Fa�enda do Estado
seus, estipendiados pelos que creim na sua lealdade. As zas humanas. e .anta atanna.

..

provas aparecem aos borbotões. Reflitam os ervateiros que apoiam a Confederação e CARTAZES <? homenageado !'etnh\ll� a

Erros sobre êrros. Aí está o contráto firmado pela vejam si não era desnecessaria essa aproximação inocen- DO DIA gentileza com um lauto almosso.
Confederação com o Sindicato do tAatte Riograndense. Pe- te, no mesmo predio, no mesmo andar, bem pertinho um

Qcou de ir.icio. Ela que para se constituir, precisou sacudir do outro, para se olharem candidamente todos os dias: os CINE IMPE�IAL, ás 5, 7 uern
a alma �:enerosa do caboclo, condenando o procedimento dirigentes da Confederação do Matte, os seus vendedores, e 8.30 horas, Vida e Aventura.

d"dos t:'xportadores catarinenses, em reduzido número, acoi· e os ào Sindicato do Matte Riograndense, os que, por CINE REX, ás 7,30 horas, per eu.
;náLJo-,,? de açamba.rc,ádores do produto, de começo, pa- «amizade», compram o produte e. o colocam nos mercados Canção do meu amôr: '

ra dar \/lüa a sua ativIdade, entregou-se de corpo e alma consumidores com a «despretenclOsa» despeza de 1 $320 CINE
. ROYAL, as 7,.30

ao ::';lndicai:o do Matte do Rio Grande do Sul. Ora, deixou em aroba. horas, Serenata do amôr.

d_. e�tar com alguns,. em cujo comercio sempre haveria de Agora, como consêlho de amigo reproLluzimos o a'nti- CINE ODEON, ás 5, 6,30
e dstIr a concurrencla, para vender toda a produção á 50 ditado: e 8,30 horas, Emboscada fa-
um 3Ó. .

«Antes que o mal cresça corta-lhe a cabe�af. tal .

• 19NIVER5Af�I05

Fez anos ôntern a senhorinha
.

N.lza S.lVIi

Faz anos hoje o sr. Eudides
':osta. oficial de barbeiro do
�Salão Minervau•

Aniversaria-se na data de hoje
a vene anda sra. d. Hortencia
Livramento, genitora do ir: dr.
Fulvio Aducci.

Sdvfira,
Silveira;
filha do

Acha-se nesta redação, á dis
posição do seu verdadeiro dono,
um chaveiro, encontrado, ho)!,
á rua Felipe Schmidt pelú sr. Pe.
dro José Althoff. •

,
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