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CONVITPolitica &
Politicos

Convidamos a todas os propiietarios de hoteis, restauran-

tes, cafés e casas de bebidas a se reunirem segunda-feira, ás 4
loras da tarde, na séde eh Associação .de Commercio lndustria e

��voura, á rua F�Iippe Schimdt (Confeitaria Chiquinho) 20 andar,
anm de tratar de interesses da clasce.

UNS APÓS OUTROS

.1'_

DISCURSO DO PRESIDENTE VARCAS
BUENOSAYRES, 24 (C) - Em resposta ao discurso de O sr, dr. Nerêu Ramos. Governa

saudação do presidente Augustin Justo, no banquete da Casa r?osa- dor do Estado. conferenciou. ôniem,

G I V d I d h f d longamente com uma commissão de SUO Oda, o presidente etu io argas agra eceu as pu avras o c e e a
pessôas de destaque do municipio de . PA L ,24 ( )-0 dia

nação argentina e declarou-se profundamente emocionado com as re� Indayal, composta dos srs: Walter 23 de maio que tanto signi-
[erencias feitas ao Brasil. O sr. G -tulio Vargas accrescentou; "Po- r�Hller. JllHo Iacobsen, Leandro Longo fica para o povo paulista des- Paulo Posiio

demos sentir-nos regosijados em ser os fiés continuadores da politica e Sílvio Scoz. de a memoravel jornada po- Vergilkr .7«oura
que tem raizes em tradições de sentimentos com-nuns. E' pa'a mim pular em que perderam a vi- 'Woor*:4:���oors--::z�oo��-xz-:��@:��r.Jl5'�'3""-""-""�'" �

��:s��:�ed�o�:�fr:t:rn;;::!:d��� n=:t:n::��:;a�::t::':'�,!�n u::
CONTINÚA NNL 2a. PÁGI-

��auSiO �i��ng:r� e ���t;��: � AC I I:)A
'������.���' t.t.

seus irmãos do Rio da Pfata. Elles não esquecem os dias fêhzes de O t 1 d '1' d ga foi este anno condigna 'I.i1
l

,l.:':m. TIl 51 'I. 1 plCS1�en;::ta a
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paz e as horas sombrias de iJuerra em que 03 dois povos estiveram Assembíéa, conversavam animadamen- mente cornmemorado. Para �
f'

juntos, lutando pelos mesmos ideaes. Não nos resta apenas (/ dever te a um canto os deputados Fran- tacto organizou-se o seguin- W Aos sabados em homenagem á mulher que se queimou
doce e íacil de amar e cultivar com fervor e emoção tudo quando no, cisco eh: A!m'>.Lh e cel. -Gallottí Junior. te programma: ás 9 horas I � com as bisbilhotices, o Bisbilhota dá o logar a outro que

A b
.

d d
A nossa bÍ3b�Hnt� :·3 fe� que com che-· I B

�� t b de aoui
.

d M Ih
approxima. ca aremos suppiimin o tu 'J o que possa separar�i1O$ e mIssa so emne na asilica de I,r,� am em po e aqui aparecer reverencian o a • u er, para

gasscma: a o rvír este dialogo: '!I d f
dividir-nos. O Brasil só nutre a ambição de viver em paz com todos ---Nã.:J acha cel. Galiottl, que de- São Bento em intenção das � es azer éI pessirna impressão da sabatina do sabado passado.
os seus vizinhos; a sua politica inspira-se invariavelmente no respeito vemos mandar confeccionar os nossos almas dos ditos rapazes que � E là vai: Bleuffando uma mulher, ..

ao direito de todos os povos da Àrnerica, o q'Je lhe valeu uma situa- clichés do tamanco daquelle do dr. tombaram no dia 23 de maio' � Ele devia adora-la e adora-la muito.

ção de confiança no Continente. E:npenha�se, com redobrado fervor, Nerêu, �F1� tomo« quási uma p�gina? ás 10 horas romaria aos ce: ij As mulheres brancas, vestidas de preto, quando não

cm manler esta politica, sem rivalidade com os demais, porque tudo ReSi)OJ W rlsoanamente o cei. Gal-, rniterios em visita aos tumu- �� pintadas são lindas, até as velhas bem velhinhas são SU�

Iottl: :
1 I, � .

espera do seu futuro, sem odio, porque delles nada soltreu no p:iSSa� ---Não me descuidsr a esse respei- lOS dos mesm�s; a.s 12 � às � blimes.

do. Ainda agora sempre fiél a si mesmo, o Brasil, associando-se aos to, Já mln.id fazer o meu muito 19 horas serao irradiados � Ela estava assim vestida.

esforços tantas vezes tentados para pôr fim ao litigio do Chaco, que maior que o do chefe.
. '

discursos allusivos á data. 'til Ele era um sonhador, tinha na polidez da [ace, no

tanto afflige o continente, continúa acredrtandc qu� somente uma for- EstOJ lnlorrmdo que o mel! cliché, A's 21 horas sessão cívica no � olhar languido, melancolico e demorado os caracteres dum

mula essencialmente a Americana será capaz de produzir um entendi- ?ltb!icado na �'R�PUB�I�A"": occu- Theatro Municipal presidida r..� amor profundo e insaciavel, saturado de Perez Escrich e

para toda a pnmzrra pagun, ficando .

1
Ir'.

mento entre os paizes em guerra. O n03SO continente, nesta hora a� ltm hl'Sarsinh-J pua dizer o seguinte: pelo embaIxador Pedro
.

de � outros bambas da besteira continentaL

ziaga do mundo, deve c:Jncentrar tod.is as suas energIas nd obra continúa na 2a. página. Toledo, governador paulista � Ao lusco-fusco passava, tódas as tardes, á mesma hora,

de cooperação americana. Esse esforço significaria a tendencia da E continuará mzsmo. em 23 de maio de 1932. � com a precisão indefectivel 'dum cronometro SUISSO, por

marcha cujo ideal seria a unidade espiritual, sem o de3appareci� ---Tinha que ser assim, acC"�:;centa Amanhã em homenagem á ri baixo da janella dela.

bl d f o depi!taJo Francisco doi: Alm�idat d
' fU N d

.

d'
-

I
mento das patrias. Elias constituiriam apenas um oco para ,�,�� ata o ponto sera facultati, � a a mais po ena cativar ague é' coração de mulher,

J01s o çomid�l'am i". maior silhueta da �

S3 de seus interesses politicos, moraes e economicos, comprehenden� Co.JstltlÜ.ate. vo nas repartições estaduaes � do que aquela insistencia cronometrica em admira-la.

do todas as sol.>eranias nacionaes uma única norma commum; o di- e municipaes. � Para ela, moça, rica, bonita e orgulhosa por jà ter

reito. CASAL DE TRES O sr. Armando de Salles � morto um marido, aquilo era o inicio doutro que ia ser

° presidente Getulio Vargas terminando declaroq que es Oiiveira, governador do Esta-, �
..�� m.acetadod,. e entdão, pontualissimamente esperava o seu DLl!�

d d Segando estamJS informados o d f C e d I
lava certo de interpretar os sentimentos e seu povo ao saü ar, em O ez-se representar na mis-

�
ln a, ebru�a a no canto a J' ane a.

"DIARIO DA TARDE". a circular nes-
-I seu nome, a Argentina. ta capital em breves dias. muito piO. sa que foi celebrada ôntem Não padecia dúvida: amavam-se huca e é\palX0na"

'Jositadamente se.rá installado em fren- em homenagem aos mortos � damente, pt>nsava ela consigo mesma.

te a Fabrica de Bordados. do sr. de 23 de maío e na romaria �1 Mas o namoro ficou aí, emperreou, cróníficoCl-se, n:- o

EmUío Dinslaken. cuja especialidade aos seus tumulos onde man- h Ia além dum olhar furtivo, um cumprimneto respeitoso e. , .

t a confecção de cortínados para ea- dou deposit::tr uma corôa com �� era só, nem mais um passo á frente.
mas de casaes. 'tJ A Ih f

Como a redacção do nosso coHega. os seguintes dizeres:"Aos � mu. er, o ogo e o gato são tres coisas com as quaes

3erá o quartel generalopposiclonista. gloriosos mortos de maio o � nãe. se pode brincar:-A mulher logo quer casar, o fogo
teremos que ver atropel1os no casa- governo do Estado. � queima e o gato arranha.-
mento dos tres. Certamente um será � Ela (elas são todos assim) que a principio se orgu-
logrado. porque llilnca vimos casal de '-- � lhava de tanto acatamento, J'à começava a se lamentar de
:res... Haja em vista a "casa do rir
:abloco'..

.' �� tanta reserva quando recebeu uma carta e umas f1ôres.

Cães á solta �i
Grande dia, dia venturoso, ambas as coisas vinham

Em Pa Iac io ij deIe, do seu platonico amoroso.

A 1 d d f" O d- d E r As fIôres diziam:-Não te esqueças de mim. E a car�

compan 1a O O rev; rei s mora ores a rua s- � ta pedia para lhe falar,
Evaristo Schurmann, esteve teves Junior, proximo á Pen- a.� N

O aUgmento de Sa Ia riO ontem em visita ao sr. dr. são Furmann, queixam-se de � 'd I ervhosa, com os olhos cheios d'agua, (as mulheres são
.

.

, '. N
A

R C-' d
.

t' d t � TI icu as c oram por qualquer coisa,) beijou as fIôres. e mar�
ereu amos, lOverna or

I que
o propne ano es a ij cou o encontro.

" •
10 Estado. s. excía. revma. possue dous enormes cães ii El

Dos garçon.s de Fio. rlanopol!s d
.. Pio. de Frei.tas, Bispo de jlpoliciaes,e_mplenaliberd.ade._,° '.�

e, idiota, pensarão, g'lal nada, esperto, ativo, veio

J 11 S ff . PI chegando mÍsterioso, dentro da noite, até ao bcal (ombi�

Gonforme estava previamente José Rodngues Fonseca, que co� �1�VI e. . excla. qu� O erece enorme .pengo ��. nado.
annunciado, realizou�se ôntem, meçou a sua oração abordando VISitOU, �ambern, ? Sr. dr. �al.a os transeuntes e aos re- r: A I l Glr l' d

S c t d I t'" J fend o de' ua, qua 'Je la esmaiada, como diz o r:acr�a

uma grande assembléa no Syndi- em torno da mo.nentosa questão .

e re ano o 11 "rlor e us- os m ra or s. :ffi Junqueira, brilhava no céu e a brisa perfumada e balsami,:a

cato dos Empregados em Hoteis, que agita os empregados na in� tlça. � ci'ciava segredos no jardim.
.

Restaurantes e congeneres de dustria hoteleira e eimilares e

I
Ela, tremula de emoção, abriu o portão.

Florianopolis, concitou aos presentes a cerrar fi- U L' H E R "BAM B A' " r Ele, palido de susto, entrou tateando tI terreno.

Aberta a sessão, ás 21 horas leiras em torno d<> sen Syndicato � -Bóa noite!

precisamente, o secretario proce· de Classe, dizendo que este orgão � --Bôa noite!

d�u a leitura da acta anterior pos- serÍa o unico propulsor da grande- � E foi só isso. Ela queda e ele mudo, pareciam d.,;s

t d b t foi unanimeMente za de todos os se'lS filiados e só � I � bl' d da a e aes ,-

. r"OZ a casa ero po vorosa e � ocos e pe ra juntos, um ao lado do outro, um "iieiiCio

approvada, pa3S::>:l-Se em segUida elle poJeria pela cohesão dos seus ti tumular os envolvia. A lua, pobre desgraçada, até est�lva en�

a leitura de um oHiclo de sua associad03, fazer respeitar atabel- avançou, de faca para a po-�, cabulada, nada tinha p'ra contar daquilo que estava vendo. },

c�irmã do Districto Federal, em la que tinha sido elebJrada, e

I"
" ( r Depois de um quarto de hora de mutismo cataletico, r;

qual està esboçado o seu plano disse que apezar dos trabalhado- I C Ia · � ela encheu�se de coragem, e, murmurou baixinho: �
d.! reinvidicação, tendo todos os res não possuiram armas, pela sua • � -Fale... diga alguma cousa! U
associados presente votado uma União podiam tambem fazer res- RIO, 24 (O) - Guiomar Rocha tendo cumprido a pena �t -Mas. . . ��
moção de applauso e apOlO a peitar o seu reajustamento, que a que fôra condemnada, deixou, no dia 17 do corrente. a Casa de � -Não seja timido, d;ga alguma cOIsa. Não tem ��
esta cousa. era uma medida não só digna do Detenção, indo para a casa de uma sua amiga de nome Maria de � confiança em mim? ��

Passando a sr::gunda ordem do applauso de todos, como lambem Souza Campos, á rua Manchester n. 61, na Penha. A prisão, po� � - -Certamente que sim. E a prova é que estou aqui. r.�
dia em qual constava, por ao co- necessaria, pnrque os Empregados rêm, não conseguiu corrigir seus habitos. Alcoolisa�se, ainda e é ain- r:;1�' Perfeitamente! pois então fale! �
nhecimento dos associados a ta- da Industria Hoteleira. percebem I da a mesma «bamba» de sempre.

�
E E

�!I

I U· I I' f � D
-. ntão. . . ntão... Ectão.. . . �

beBa organizada pe a mão, para actua mente sa anos in eriores a Ontem, á tarde, bebêra �desbragadamente. epois, armou l'i.iI - Vamos I interrompeu ela impaciente, coragem! Va- ��
pagamento dos salarios de seus 10 annos passados, quando uma barulho infernal na casa da amiga, quebrando-lhe tudo-louças, mo� 1 mos I �
associados, sendo que ao termi- chicara de café custava 100 rs. veis, vidraças, etc., sem que ninguem conseguisse acalmal�a. � -Então... pode me emprestar cem mil réi5 até é:O ma W.··�.'
minar a leitura da mesma, os Antes de encerrar a sessão o Quando a policia chegou á casa de Maria de Souza Cam- r que vem ? f;�
asso:iados presente prorromperam camarada presidente agradeceu o pos, já esta, ferida, estava a caminho do posto de Assistencia daquel� Cupido, bestificado, sumiu-se na voragem do espaço �)1
em uma estrondosa salvas de pal- comparecimento de todos os con� le submbio. O commissario Norival e os soldado5 92, da 1 a. com� � completamente desconcertado. ';

mas congratulando-se com os di- SOCIOS. panhia, e 21 da 3a., do 60. batalhão da Policia Militar, mal rece� � A lua encabulada escondeu�se entre as nuvens para
�-�

rigentes da União, pelo cabal de- Pelo aspecto que se notou na bidos peJa terrivel mulherzinha, tiveram de agir com maior energia, � não ilumin:\T a cara dela. ii�
sempenho que vêm dando aos seus sessão, viu�se que os gaiçons de tanto mais que ella, na resistencia que oHerecia, procurava, ar,lllada ; it.:,;�
cargos. Florianopolis, estão unidos e dis- de faca, ferir os policiaes. �..J ã � I ""'IP'"

!J

Em seguida foi pelo presidente, postos a respeitar a palavra. da Por fim foi autuada na delegacia do 210. districto, por ag- � O O .....ev ra I udí! r�
c.ot,cedida a palavr(l ao camarada sua QfganlzaçãQ. �reasão. fe1iistencia e desacato. �:ars.w..,*���:!!!i1�.::L.�:C���:;'�

Florianopalis, 25 de Maio de 1935

MARINHEIRA DE 2a. CLASSE
BUENOS AYRES, 24 (O) O commandan':e Dias Ro�

sas, em nome da officialidade do S, Paulr), proferiu brilhant ..

allocução, saudaudo a senhorita Vargas. O commandante Sain:

Brisson classificou a senhorita Alzira Vargas como marinheira d�·
.

2a. classe, em termos muito interessantes, que causaram grande hl�

laridade entre os presentes. Foi depois entregue' á senhorita Alzira,
uma guia firmada pela officialidade de bordo. A fill,a do presid::!nte
proferiu expressivo discurso, pedindo, como marinheira d,'! 2a. c1assf

licença para se dirigir aos offíciaes com o fim de agradecer�lhes a

distincção de ter sido incorparada á tripulação do enc:mraçado. Ter

minou declarando que, embora marinheira de 2a. classe, tudo fa

ria pela corporação.
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______pouc_o de luz
Na politica dos Estados
RIO, 24 (O) - nA Noite", valcanti,

na sua edição de hoje, pública o forte.
seguinte e interessante commenta

rio, sobre as situações politicas dos
Estados:

Amazonas
A maioria na Assembléa Es

tadual L4 em 30, é da Alliança
Socialista Radical, que tem toda
a bancada federal; é governador
o sr. Alvaro Maia, revoluciona rio
radical, eleito por aquella AlIiança.

Pará
A maioria da Assernbléa per

tence á colligação contraria ao

major Barata: Frente Unica e

dissidentes do P. Liberal. Pelos
cL'!bates da Camara dão a im
pressão de pouca cohesão tenden
do, porém, a predominar a Frente
Unica. O governador sr, José G.
J'/hkher conta com a sympathia
d J governo federal.

Maranhão
O P. Social Democratico, or

ganàação sympathica ao interven
tor IVbHns de Almeida está em

minoria tanto na Assembléa Es
tad:.wl como na representação fe
deral, por se terem colligado a

União Republicana e o Partido
RcpubiíCiUlO. A colligação km

\"("1,(1 candidato a governador o

t'. Achyil,,s Lisboa.
Piauhy

A maioria é do Partido Na
cioilal So�ia!jst;), que conseguiu
;",ze.r t5overnador o sr. Leonidas
Mdio, contra a corrente do sr.

Hugo Napoleão.
G ente antiga, tambem.

Ceará
Disputam o governo o Par

tido ::}oaial Democratico e a

Liza Eleitoral Catholica, que
cout.i com maioria e poderá ele
U('r l:oVêrnador o seu candidato,o ',"{ p' I E'

.

�r. ;v.e;:i;;zes lmente . POSSI-
vJ sue, nesse caso, a .opposição
--

qiJê vinha apoiando o interven
(.lI" lVLneira Lima-se mantenha
forte. I

A L. E. c., porem, não pa
fec:e Iloi110genea, nem de muita
c mvicção religiosa alguns de seus

merr:bo<i. Pocleiá haver dissidios,
rl. :3dc o cu;neço, na repartição
d ..;' posições.

Rio Grande do Norte
O" paitiJo� bate:n-se, agora,

p<:r .lote a Justiça Eleitoral. E' pos
s:vel \.lUe a Alliai1ça, a que per
t ;nce� os grupos do sr. Mario
Camara, interventor, e do sr.

Café Filho, venha a psrdêr afinal,
não parecendo, de resto, haver
dentro dêlia muita solidariedade.
A ella oppõe·se o sr. José Au

gusto, que tem prestigio eleitoral.
Ao sr. Camara, candidato ao

governo, o partido do sr. José
Augusto /Popular) opõe o sr.

Raphael Fernandes.
.

Parahyba
Qdasi unanimidade com o Par

t,do Progressista, que elegeu go
vernador o sr. Argemiro Figuei
redo. O outro partido é o Li
bertador.

Pernambuco
O Pawdo Social Democratico,

apoiildo pelo sr. Lima Cavalcanti,
lez grande maioria na bancada
federal e n[1 AssembJéa Estadual.
Parte da opposição, que congrega
elementos de diversos matizes, li
mita-se ao Estado, deIla partici
pando o sr. João Alberto e .ou
Ires elementos que durante o Go
verno Provisorio estiveram unidos,
a pr:ncipío, com o sr. Lima Ca�
valcanti. Ootra parte combate,
tambem, o governo federal, como

os srs. Rego Barros, Souza Leão
e João Cleophas.
E' gou'1rnador o sr. Lima Ca-

"

,1
�.'
,.

cUJa situação parece Districto Federal

Alagôas
O Partido Republe mo fez

maioria na Assembléa Estaduai
e na Camara. O candidato mais
forte para o governo é o ex-inter
ventor o sr. Osmar Loureiro com

batido pelo sr. Sylvestre Góes Mon
teiro, mas apoiado por outros ele
mentos dessa mesma familia.

Sergipe
As oposições colligadas (União

Republicana e Democratic:Js) con
seguiram bater o Republícano
Progressista, que se apoiava no

interventor. Elegeu-se, desse modo
governador o sr: Eronides de
Carvalho, que apoia o governo
federal e está fazendo forte politica
de arrigimentação.

Bahia
A Colligação Autonomista, das

opposições, foi derrotada pelo
Partido Social Democrata, que

elegou governador o capitão Ju
racy Magalhães.
A opposição, entretanto, tem

bastante que:vigor no Estado quer
Camara, onde se colloca contra o

governo federa!.
Espirito Santo

A opposição (gente antiga: ssr.

Geraldo Vianna, A. Vivacqua)
está equilibrada com o Partido
Social Democrata, que conseguiu
eleger governador o capitão Pu
naro Bley. O deputado Gabeira
declara-se neutro, mas parece vol
tar-se para o governo, em cUJO
lavor assim, se formará maioria
na Assembléa Estadual.

Talvez a Constituição venha a

limitar o prazo do mandato do ca

pitão Bley.
No scenario federal todos a

pOIam o governo.
Rio de Janei ro

Os dois blocos furmados, um,

do Partido Popular Radical (Nio;
lista, que fez a maioria da ban�
cada nas eleições para a Cons�
tituinte Federal;· do Partido Re
publicano (sr . Feliciano Sodré) e

parte dos Socialistas; outro, pela
União Progr�ssista (general Bar
cellos, que até agora está com mai
oria na�Camara Federal e, talvez,
nas eleições para a Assembléa
Estadual, dos Evolucionistas (sr.
Manoel Duarte. ex-alliado do �sr.

Sodré e de dissidentes do Socia
lista.
Ha tres urnas para apurar no

Tribunal Regionla: nellas terá
malOna a União Progressista.
Quatro secções serão renovadas:
ellas é que dicidirão da eleição.
O bloco vencedor terá pequena

A alliança de partidos, conse

guiu eleger governador o sr.

Manoel Ribas reparte�se os postos
de governo. No Conselho do Es
tado (que é uma especie de Se

nado) estão representados uuatro

partidos, com o total de sete mem

bros (quatro do Social Democra"
ta, um dos Dissidentes, um da U.
Republicana, um do Nacionalista.)

De modo geral, todas as corren

tes apoiam o governo federal.
Santa Catharina

Deputados situacionÍstas e mais

alguns da opposição eleg<'fam go
vernador o sr. Nerêu Ramos, der
rotando o seu primo Aristiliano,
que era interventor, e comegUlu,
á última hora. allianças entre os

colligados (por exemplo: o sr.

Rupp JunioI). Os partidarios domalOna.

Ambos osl�randes grupos apoi- sr. Aristiiiano estão irritados com

am o governo federal. mas no do o governo federal.

fSeneral Barcellos ha elementos ca- Rio Grande do Sui

pazes de rompimento. além de O governador é o sr. Flôres da
outros de attitude francamente op- Cunha, apoiado no PartiJo Li

posicionista. Parece que as sym- bera}/por elle constituido com �le

pathias do centro se inclinam para mentos dos partidos tradicionaes,
o grupo do Radical. a que per- o P. R. Riograndense e o Liber
tence aproprio leader da Cama" tador, cujos residuos constituem

ma, sr. Raul Fernandes. a Frente Unica, que vem resistin
do a contra-tempos e demonstra
disciplina.
A opposição é estadual e fede

ral, mais viva no emtanto neste

último campo.
Minas Geraes

O Partido Progressista, apoia
do no governo federal, elegeu go
verdador o sr. Benedicto Valla
dares.
A opposição, taato no campo

CURSO PRIMARIO estadual quanto no federal, é cans-
E SECUNDAR lO tituida pelo P. R. Mineiro e pa

rece forte.

R d'"
Vende-se uma

a Io vi�ta, marca

CaCIque, 6 vaI
vulas em perfeito estado por . . ..

I :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

Professora· norma
I ista -- acceita alumnos.

. -, .�. '":. ...... ;.J'� "

Sepultadas vivas Promotor
de Palhoça

Brasil
Quando o Chefe Nacional levantou a campanha contra asdovico apOIa-se em gente antiga. h 'lh I d

.

I'
.

IA
.

- d
uml ações e as exp oraçõ�5 o caplta Ismo Imperia ista e Gustavo

OppOSlçao esten e-se ao go- B
.

I' BRASIL COLONIA DE BAN
vemo federal (sr. Dommgos Vel-

arrozo escrevIa.o seu IVro
.

' l
.

-

QUEIROS, os Jornaes que hOJe fazem dos emprestimos externoslasco).
Matto Grosso um ponto de combétte, accusaram o Integralismo de estar p�ejudi-

Ainda não foi eleito o govet-
cando o Brasil com- a sua campanha nacionalistas, pois que o nosso

nador, sendo um pouco obscura paiz não podia prescindir dos capitaes extrangeiros I

a situação, pois se annunciam dis- Naquella época o Integralismo denunciava á Nação o crime
sidencias no Partido Evolucionista. (,Jo regime e esses jornaes defendiam esse crime...

Esse partido, que obedece á orien- E' que o Integralismo era e ainda é o grito
tarão do capitão Filinto Mull,=r, quanto elles nada mais são do que a voz rouca do

os ternacionalista.combateu o Partido Liberal, que

apoiav:l o interventor Leonidas de
Mattos, dfinal substituido pelo
irmão do capitã,) Muller (Fenelon
Muller). O Evolucionista tem al
liança com antigos politicas, como

o sr. Mario Corrêa.
Acre

A Legião Autonomistl (sr.
Hugo Carneiro) conseguiu vencer

fazendo tl,da a baqcada federal

(dois :deputados) contra os srs.

Cu lha Vasconcellos e Alberto

Por acto de i)ntem do Oover
no Estado foi, nomeado para
exercer o cargo de Prefeito Mu

nicipal de Timbó, o sr. Sylvio
Scoz, prestigioso politico.

Quem
deu?

per..

O sr. dr. Nerêu Ramos, Go
vernador do Estado assignou ôn
tem a resolução nomeada o sr.

Heriberto de Miranda Jordão para
exercer o cargo de Promotor Pu
blico da comarca da Palhoça.

Tragtca morte de duas lindas creanças
-0-

S. PAULO 24(0) Duas inte- á residencra dos paes das
ressantes creanças, filhas de duas pequeninas, velando
um funccionario

.

da Limpeza os corpinhos de YoIanda e

Publica, que eram o encanto de Apparecida.
um lar pobre, mas feliz, en-

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

,.,Victorioso o Autonomista, ha contraram a morte em cir- I t I-evidentes esforços para scindil-o cunstancias impressionantes. n eg ra ISmoou modificaI-o. E' indubitavel, po· O pae das duas creanças,
rém, que o sr. Pedro Ernesto, sr. Antonio Carlos, presta �
eleito prefeito com o apoio de an- serviços durante a noite na

tigos politicos (como o sr. Ce- sua repartição e tem o ha
sario de Mello), está fazendo pre- bito de dormir até tarde.
sentemente uma forte politica pes- Estava 'já desperto no quintal ElIes são assim: assignalam as suas campanhas pela.mentirasoal, imprimindo ao partido ten- da casa, quando ouviu repe- ou pela

.

I
-

v.o encia.
dencias socialistas. A opposição tidos gritos de soccorro. Os Agora inventaram mais uma
local, dirigida fina�mente contra o gritos partiam de uma sua E têm o dispupôr de julgar
goyerno federal, dispõe de elemen- filhinha, Arminda, que era de ignorantes!
tos de prestigio eleitoral, como acompanhada pelo irmão Rey- i\l IntelrraUsmo, disse A MANHÃ, jornal em que tra
os srs. Sampaio Corrêa I'! Hen- naldo. Entre lágrimas elles balha Aporelli, quer entregar o Brasil aos japonêses, (O mesmo jorrique Dudsworth. O quadro não contaram que as duas irmã- nal também affirma que o Integralismo quer vender o Brasil a
parece estavel e possivelmente sinhas, Yolanda, de 7 e Ap- Hitler! ! ! ! )apresentará grandes surprezas. parecida, de 5 annos, tinham Não sabemos como elles não disseram, desta vez, que ô

São Paulo ficado soterradas por um Integralismo quer entregar o Brasil ao capitalismo imperialista de:
barranco. Londres, Nova York e Paris, ou, então, aos banqueiros vermelhos de

O Partido Constitucionalista Antonio Carlos, como um Moscou, por interrnedio do Komitern ou da sua Agencia em Mon-
victorioso, elegeu govelnador o sr, louco, saiu correndo em di- tevidéu,
Armando de Salles Oliveira. A recção ao local �fatidico. Serà que A MANHÃ tarnbem alluga, como a sua con-
elle se oppõe o Partido Ri-publi Varios vizinhos munidos freira A PATRIA, as suas paginas?
cano Paulista, que conseguiu fazer de pás e enxadas procuraram 1I1l"
bom numero de deputados esta- auxilial-o. Debaixo da terra, O Correio do Paraná, jornal nitidamente alliancista,duaes e federaes; a situação do corumovendo os circu�st�n- dirigido por Paulo Tada, membro da A. N. L. em Curytiba, sahiuPartido Constitucionalista, porem, tes, appareceu, e� pn�lelro ha poucos dias em edição especial illustrada fartamente e fartamente
parece solida. lugar, u.ma cabecinha l�lra, ai collaborada, EM HOMENAGEM AO JAPÃO.A opposição, que, em pnncr da me�ln� Yolanda

'.
Nao da- Teria sido de graça, essa edicção ?

pio, se dirige
.

tar-ibem contra o va mais sl�nal de vIda.. Esse jornal, saiba o público de Florianopolis, é o baluarte
gov mo federal, não dá mostras Proseguiu a tarefa, retiran- da colonisação japoneza no Paraná!
de muito encarniçamento. Ha aI· do-se mais camadas de terra E são os integralistas que querem entrezar o Brasil ao Japão I
gum tempo era possivel, até, um para descobrir o corpo de Ap- n "

o

accôrdo com o sr. Armando de I parecida que � pae, n� sua C
· u.

d d�alles, mas os elementos que

aS-llm�ensa
desdita, cobriu �e lJ riOSI a es...

SIm eram por este encarados com beIJOS. A scena era lancí-
AI Em 1932 o Partido Communista Allemão levou ás urnas.maior sympathia, como o sr.

-I nante. Todos os olhos ma-
em Rõ.rlim, 739.235 eleitores contra 395.988 nacionaes-socialistas.tino Arantes, foram substituídos

I rejavarn.
E durante a tarde

A
pelos do sr. Sylvio de Campos inteira, a vizinhança accoreu

clamava!
19um tempo depois Hitler subia ao poder e Berlim o ac-

"_tais estremado que aquelle ex-pre- Prefiram sempre o inegua- Em 1930 os cornrnunistas obtiveram nas urnas, em toda �sidente de S, Paulo.
Não é irrposslvel que, daqui a lavei SABÃO AIalIeI�an�d, 4 milhõ�ls _e quinhentos e noven�a mil �otos,. ou seja

I I N� IOde Curityba 1· SODre os .. mi hoes e quatrocentos e tnnta e OItO mil de sema

gd!_D te'llp�, se prdceEe 'dm en-...." 1

·1 trabalho. (Operarias, antigos soldados etc.)ten imento entro o sta o.
05 nacionaes-socialistas, na mesma occasião, tambem em

Paraná Prefeito de toda a .L\llemanha, conseguiam seis milhões e quatrocentos mil vo-

tos, ou seja 144·{. dos dezempregados. (Antigos funccionarios dis
TimbÓ pensados, medicos, artistas etc.)

Pouco tempo depois, mau grado toda a violencia, promes. ;
sas e amea�a5 dos communistas, os nacionaes-socialistas iam para o

governo da AHemanha por mais de 40 milhões de suffragios! (A
população da AlIemanha é, approximadamente. sessenta milhões de
habitantes. )

-o--

O Ri" Grande do Norte em 1910 contrahiu um e�presti
mo de 350.000 libras, a 5'(. ouro. Já pagou de juros 437.500
hbras, sendo que, no final da sangria, terà pago 785.500 librasl
Deu em hypotheca, por 25 annos, o imposto de exportação do sal,
as taxas de exgotos e navegação.

Ora, um dos Chefes da Alliança Nacional Libertadora foi
interventor no Rio Grandp. do Norte e, naturalmente, teve conheci
mento dessas ve.rgonheiras e dessa exploração imperialista ...

Nada fez, porém, no sentido de corrigil-as. Era um gover
no revolucionario e poderia ter agi do ,com absoluto rigôr. como fez
o sr. Lima Cavalcanti, de Pernambuco.

Porque seria?

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Goyaz
O iovernador sr. Pecho Lu- Diniz.

Encontra-se nesta redac

ção, a disposição de seu le

gitimo dono, uma chave
achada à rua joinville, pe
lo sr. Augusto Goulart.

Fertilidades communistas

sandice contra o lntegralismo !
o público brasileiro uma cáfila

o Grito
. * *
*

do

do Brasil en"

capitalis�no in-
,

O melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

Querendo reparar, e engraxar �

lavar automovel procure a «GA�
GAOE AMERICANA». rua

Francisco Tolentino n' I'

Caldas da ·Imperatriz
-o--

Domingo 26 do corrente, ás � horas da manhã par
tirá do ponto dos onnibus, ao lado da Alfandega, um'carro-l
da Empreza de Santo Amaro, regressando das Caldas ás
16 horas.

Preço das passagem ida e volta por pessõa Rs. 8$000

'1!
}1J',�

"

'.

,>
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A Gazeta II

rlIr1d1c

Ex-assistente do

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -� Ampliações

PI-IOTO

J O S E' R U H l. L� ri D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos �)��
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias f"'Y
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente l; /l

duraveis.

REVELAÇÃO GRATUITA DOS FlUAS COMPRADOS \&�
�,;jNA CASA
��

H.
CASA MAT"R�Z:

.JOINVILLr::
Estado de Santa Catbsri na

Endereço Telegraphico
Caxa Postal, 75

FILIAES:
fVlafra - (�;ar''!OiriH'''''!aS

(SANTA CATHARINA)
'�io Negro -_ � 1i'\. .e1 f.�� -l- 1-., �7;,' 3 'LT

1'b".� fi i V � 10;;.-" ��, _. �............ ,' ..... ).

(PARANÁ)
He�if,va atie
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte 1�1Utlus

E ,

E SUPERiOR

." �iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



&,AZETA

CiO lndustrla Junta Com- Sellagem deommer " , I mercial do documentos
Estado

\
Relativos a transac-

Resumo da acta 162 ções cornmerciaes
sessão �a Junta \

Rio,23 (G)=-O director das
1$200 Cornrnerctal do ESM Rendas Internas consultou o

1$000 tado, em 4 de ministro da fazenda sobre
3$000 maio de 1935 sellagem de documentos re

lativos a transacções carnbi-

e Agricultura
Preços correntes na praça de Limpos leves kilo

Fh»ri�nopolis Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 42$500 PELES
Surpreza 44 kilos 40$500 G d
Cruzeiro 5 e 2 kiIos 5$100

atos o ��tto uma

Indiana 30$000 Lontra.s media uma

Graxaim do rnatto uma
ASSUCAR G' d

68$000
raxaim ,o. campo uma

66$000
Catetos médios uma

55$000
Porco do matto uma

62$000 Largatos gra�des ur�a
48$000

Veados mateiros kilo

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 3$000
3acco de 45 kilos 1 1 $000
Moido de 45 kilos 1 2$000

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 1 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO ESTAVEL

SABf-\O JOINVILLE
Caixas pequenas 4$100
Caixas grandes 5$100

orvsnsos

ViNHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

Em quintos
F.Dl decjmos
C asfé em grão arroba
Vassomas 5 fios dz.
Varsouras 3 fios dz.

Xôque ('r)xôes arroba
• ,

. 1 b.I'\arqlle sortlOos arro a

XARQUE
(por kilo)

fla�1do da flDrial1opoíls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta

Feijâo branco sacco I 5$000 I
Sortida regular

Feijão Vf�rmelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500 .

Batata sacco 1 0$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
9$000 Cêrá

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha 'commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 1 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500
Ctra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« ·Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgic�
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
2$500
1$800

Feiíéo (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

1$900
1$600
1$500

Limousine

3

jotío Tolentino lor.
Secretario6$000

1$500
1$700
1$600

"11& M'E*

CON.:SELHEIRO l\tlAFRA N. 7----EOlF1CIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado nu cartono de titulas
e documentos desta capital.

1!l1 QUE suas aulas, cursos e conces-'

V �S '-I são de diplomas prosseguem e pros
sezuirã» na sua nórma habitual.

OS DI RECTORES:

I

Presidencia do sr. ma]'or Edu aes.
4$000 ardo OUo Horn. Presentes os srs. Ezrn resposta, o gestor da
30$000 Eduardo Otto Horn, presidente. pasta das finanças proíeru3$000 João Octavio da Costa Avila, O seguinte despacho:5$000 José F. Glavam, Roberto Olivei- a)-Os chequeslem mil reis,

�$��� ra, Alvaro S��es de C?liveira. emittidos por bancos ou fir- """'�r�WiOF.OY'�....... '

_

•

_

'2
$ v d.eputados e .J()a� Tolcntino [u- mas du exterior sobre praças � I _ ...,

.

,...
.

.....$OO� mor, sec�etano, � aberta a :essão nacionae� e a favor de �an- � O mars barato dO��,al!rnentos
10$00 e �jJproviida a ac�� da �essao an- cos ou. f:rm_as e�t�belecldas I

O ALL'y'iENTO QUE t.,1AIS NUTR2 E QUE MAIS BA-
tenor. EXPEDIt..... JTE. Te- no patz estao sujeitos voe- RATO SE VENDE E' o

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PW- legramm� de Curityba,. do SI. Pie- nas ao sello de qu� trat� e 1
--

MEIRA QUALIDADE gol, pedindo para regl5trar. a sua
I artigo 20., do decreto n. .. ISacco de 60 kilos 12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia fir�a ne�ta Junt� Comrnercial: ar-I 19.867 de 15 de abril de'

Sacco de 45 kilos 10$500 38$000 chive-se. OfhClO do sr. Dogello 1931, cumprindo ao b .neficia-
.

I\I!
.

1 d 41: ki 11 $500 T b I'] 3 31 d 54$000 G ffi
.

I dR' G I
� � Exija que o pão seja feito com rícoroso asseio:.01GO e J 1105 a oas ei arg. x z. oss, o era o egistro era rio appor e inutili ';:c�,r a es-

I

h
<o

d 2 k·\ 2�$OOO d I d 28d1000
u e traball ado com as melhores farinhas.[nopa os 105 L Pernas e serra ei z. li> de Concordia, enviando as cópias t

'"

d
O arnpuna no verso o rcspe- ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASSIM AFôrro de pinho 16$00 da acta da constituição e installa- ctivo cheque, ao aprese +al-c W'� .....iIli

Taboas de qualidade 2x23 dz. ção dos estatutos do Consorcio
para pagamento; b) -Os:1- ,

1li;§8uaria Cruzeiro
d 186$$00�� Profissional Cooperativo "Patria lo devido pelas vendas cabo- d e E rn i I io Sch íOede rSarrafos \.

1 x5 a z, Nova", daquelle municipio; idem. graphicas deve ser pago na
REQU "RIMENTOS D RUA BOCAYUVA N. 197t.. - os srs. carta coníirrnativa da opera-"I Z & C· " b I TELEPHONE N. 1.382rrnãos attar la , esta e e- ção; C) -nas pro rogaçõescidos na praça de [oinville, pe- dos contractos de compra e

\l"l.'-'........"_,,.""""� ll'.�..,,� ..........i

di.ndo para registrar a a.lteração venda de carnbiaes de expor
fe�ta no seu contr�cto socIal: re- tação, O sello deve ser co
gistre-se e archive-se. Dito da brado de accordo com o re

"�o.mp. Karsten
e,
SIA':, ��dind� I solvido por este ,IVlinistcrioce.tJfic�r se a m,�sma e sU'-l..e:sor,'� I sob O processo 5:).091' de

da e�tmcta firma .Karsten Írrnãos"; 1934, cujo despacho foi com
certif!que-se. �Jto dos srs

.. «J. municado á Delegacia fiscal
MoreIra & Cia», estabelecidos em São Paulo.
nesta praç'l, pedindo para regis-
trar o seu contracto social; regis- Cand idatos da
tre-se e archive-se. Dito dos
srs. "J. Moreira & Cialf, pedindo l_a E. C. para o A's 23, 15 corresponde às

certificar se o seu capital é de rs. Senado
7 ,15 hs. no Rio de Jaileiro e

50:000$000; certifique-se. Di- 3,15 às 11,15 hs.

to do sr. "J. A. Gomes de Oli- 23.05 Annuncio DjA (allemão, RIO, 23 (G)-Pelo "Ocea-
veira", desta praça, pedindo para FORTALEZA, 23 (G)-A hespanhol) Canção po,óular al- nia" chegaram hoje os volan- n/
registrar a wa firma; inscreva-se. bancada da Liga Eleitoral Catho- lemã. tes argentinos Victoria Cop-
Dito dos srs. Alfredo de Símoni lica, reunida hoje, indicou os can- 23.' O Representação infantil pa- pUs e Ricardo Caru concur-

dd d' nr' I'
'

e Augusto de Simoni, socios da i atos á senatoria, r::ca:,;ndo a ra Ta 10: ra.lada e a guar- j rentes d0 "Circuito da Ga-
firma «Irmãos de Simoni», desta escolha, como se esperava, nos da dos gansosll• Segundo um vea."

praça, pedindo para registrar o srs. Waldemar Falcão e Edgard conto de ,��rimm. Aí!anjado Tamb�m chegou o correu

seu contracto social; registre-se Arruda. para o radlO por A. reuger. dor iíaliaroo Victoria Rosa
BANHA e a:chive-se. Di�o dos. srs. Otto Comprae para �os conven- 2�.49 � �isco dO.1ia. que defenderá, como no ann�
. ." CoIm e Max Colm, sacIos da fir- C> f 'd I ;

2�.4) Lli,mc.s notlclOS (em alle- passado, as cores do Auto-

E (PIor cadlxa2s0dk�1 60 lk51l5°$s)000 ma BC. Kuehne & Cia. Ltdá", ��r s�Bo�81 I'��i� economl- m'io). moveI Club Argentino.
m atas e lOS

d d J' '11 d'di. 24.00 Para o crepl1sculo do Do-
E I d 5 k'l 1 58$000 a .praça e umVI e, pe m o pa- ".r�...r�-"""-�-:ã:'�����r.,..,..-r.;;..."F"".�m atas e 1 os . _. ��.., "'=., "'�"'. '" ,"' .. "'� ""�""""" .�; miTi '0.
E I d 2 k'l 160$000 ra registrar a alteraçao e archlvar � I I d;,

g
m atas e lOS

a acta da assembléa geral extra- � "

._ �i� 00.15 ? nosso c?ncerlo para o

MERCADO CALMO ordinaria da alludida firma; idem � ra ����I�dlenosr�.II���_ �� 1JJrmngo. Musica popular pa-

idem. Dib dos srs. Max CoIin e � tidpam aos parentes e p�s- �1 r� orche�tra. . . ,

OUo Colin da praça de Joinvillc, � sôas ami,gas, o nascimento �.� 1.1 J Ultl71aS not:ct.1s (hespa-
Pedindo para registrar a declara- � de seu fdho ';.í1 nhol) .

• I!!J . .<rI

11 ""0 nu I 'd II S
ção de sua firma; Inscreva-se. � FERNAN DO �;.J. m ramo CD aTI o. e;-

Nada mais havendo a tratar, � � q�encla ml::lca�.
o sr. presidente encerrou a sessão. �I Florianopolis. 21-5-935. I 'Í')i 12.1 J ",4ciuaadaaes.

. � � 2.30
..

Fridrich .R�lf .Jl!!Jes toca

Secretana da Junta Commer- .. ,............ .,,;;;;;:oJ�...�":t...�.... :ii!:-':�''''' �.-:<"d.1 Handel-VanatlOnen ae Johan-��.l....������_ ...���� ��....�

cial do Estado, em 4-5-935.

Arroz sacco 44$000
Kcrozene caixa 45$000
Gazolina caixa 55$000
Vélos de cebo caixa 1 8$000
Seda Pyrarnide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vébs stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500
Coco sacco 50$000 MERCADO S3LATAE
Fardlo sacco 6$500
[--::.rdlinho sacco 8$500 ARROZ
\ ;;.j ieba de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 Agulha Especial 45$000
Vélas de cêra kilo ?�:OO Agulha Bom 40$000
�.rampüs p. c�ra kilo I � ;00 I Japonez EspecÍal 42$000
Sanenlo lVhu.a s�cco 13$)00 ]aponez Bom 38$000
1-1lO5pLaros Pll1heliO lata 2 1 0$000 Bica Corrida 28$000
!\rame farpado n. 12 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO
i\rame farpado n. 13 rôlo 39$000

CAMBIO
90 dlv á vista pREC'lSANDO

de automovel
91 $000 91 $000 chame a elegante, lu-

1 $220 xuosa e confortavel Ii-
7$465 mousine n. 192, pelo tele-
1$:530 phone n. 1.222
$828

18$570
2$535
5$995
3$140 Se tendes sido até hoje
4$828 infeliz e desprotegido da sor-

7$280 te, vivendo sempre em dif-

12$570 ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO je mesmo para a CAIXA
5TOCK em 14·6 Entra�a5e �a����5 POSTAL 49, NICTHEROY,

50.556 12.298 12.759 Estado do Rio, enviando um

73.111 16.876 20.199 enveloppe sellad,> e subscrip-
25.324 11.179 11.356 to, para a resp0sta, que re-

12.577 8.645 6.218 metteremos gratis o meio fa-

6.120 cil e seguro de em 8 dias,
14.0QO conseguirdes o que desejar-

(Faltam as sahidas dos depositos particulares. des, seja o que fôr.

Mysterio

'iI

I��ra�tiiaçã@
�:�a Allema:z

n����
A estação allemã DJA, onda

3 I ,38ms. irradiará amanhã o pro-
l •

A'
grarmna aoaixo, para a j-\m::nca

do Sul.

"Expresso iWordeste"
Porto Alegre

------

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

SERVIÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEIROS E
BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER
VIÇOS DE CARGAS, Er�COMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES ENl AUTOMOVEIS, OMNI-
BUS E CAMINHÕES

PASSAGEIROS, CARG1-lS, ENCOMENDAS E VALORES

Serviço Perfelto-Garantla AbstãiMta

Ponto Central: RUA ANDRADE NEVES, 159
(Antiga Rua Nova)

Localidades já servidas regularm;;nte pelos nOV03 e conforta
veis Omnibus numero um e Jois:

nes BiQhms.
3.00 Leitura do programma (al

Íem., hesp.). O mais importan
te da semana 1Jes/Jcdida DIA
(allemão, hespanhol).

Desportos

Automobil tsrn )

',
....

do

ODEON-.}l Chave e Visão
______________________ Fatal, às 6,30 e 8,30 hora�.

PORTO ALEGl�ED-S. ANTONIO-OSORIO--TRAMANDAHY
CAPÃO DA CANOA-TORRES--AHAI�ANGUÁ, S. Catharina

Partidas de Porto Alegre-Ornnibus, todas as quartas-feiras
e Sabbados

Partidas de Araranguá-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Domingm

AUTOlvlOVEIS E CAMiNHÕES A QUALQUER HORA-Via�
gens E.xpressas

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Tubarão LAPOq & MARTINS

,'�_.:, -"i-,'

Futeból

RIO, 23 (G)-A comedia
esportiva que de ha muito
vem sendo representada nes
ta cidade, tendo como prin
cipal personagem l�austo, aca
ba de finar-se, com um epi
logo bastante annunciado.
fausto deixou o Wo com

destino a Montevidéu.
De um lado a razão ante

pondo-se ao seu embarque,
do outro 6.000 pesos ouro
facilitando tudo, rasgando
laços, contractos e filiações.
Venceu o mais pesado que

no caso era o dinheiro.
fausto deixou o Rio pela

"Massilia," em cOtllpanhia do
conhecido "player" fernando
Giudicelli.

O "Nacional," que perdeu
para o Vasco na questão de
Domingos, obtem agora a sua

"revanche," arrancando do
campeão carioca, o que de
mais preciso elle tinha, o seu

centro-media.

ROYAL-Casino Flutuanlc,
às 7,30 horas.

Cartazes
dia

IMPERIAL-o passado de
uma mulher, às 7,30 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAlETA

Matriz: OPOL.ISFL.
Blurr,enau ..Joinville-; Sao Francisco Laguna

Mostruar�io perrr'sanente em Cruzeir-o do Sul

Secçao de Secçao de

Filiaes em:
Secçao de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACI UNAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira

"

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas [mechanicas 11'\
Tapetes e trilhos Cin.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros t'Jc.l

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a
.

lavoura'[ Iarados, kt'
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �iLinha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores

...
de esplosão, Motores 1",",-4

Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar- talhe- electrtcos �:l
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��-it]Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �',:�lCortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �/1"�
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �t1.
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��J

�� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �� 'Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ��
� ----- ------------ �,'� Empreza Nacional de Navt?.:gat�âo. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "1V1ax" �

� Fabrica de Pontas "Rita Marié3" - Fabrica de Gelo IlRita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
" �� wAVÂ��,�1��r�5: ���������i�l�fY'r�t��i��VAV�V����S;�l�ii;
-c o rn p a n h i a A II i a n ç a

=::CS:;C:Lz::::::t::!;::?�_ .::c:;:_ '!'�l'!:'r..."':""'_":"!!'��.:�:Lm _ew�

Bahiai,da IlliiMtit&.5ifF jl'liIl'BlIIr.M'.i��t6��'�"'�_�"'�N��.�����������I

ri a.;�nf-�itaria
Especialidades ern caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

r�ESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10' (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I������������������'��·�����J

� ----II
:j

Está doente? Quer saber oque tem?

11Mande nome, edade e protissão, com enveloppe j
seIlado para resposta, á

.

II :,',�,CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO ª
I',

Clliquinho--- Funàaàa em 1870 -_o

SEBUROS TERRESTRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no?' Brasil

. �';;'"

GRA
1:b repltal recltscõo 9.000:000$000

Reseruas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmouels 13.472:299$349
Responsablllôaôes assumlàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se eórn enre aos ramos àe

f'OBO e TRAHSC:>ORTES, que são 05 DOIS UHlCOS em que
a Companhia opéra) , IAgentes, Sub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toõos 05 IEstaôos õo Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nus pr+nclpcesl

praças extrcnqelrca

\
1

Agen tee em E' lar ia n opo li5 rAm c:>oS LOBO & riA. iiii---';;;;;;õiiliiõiiiiiiiiiiõ__"'__õiiíWilDiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiíiiiiiiili__iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Tzleph, 1.083
/

Escriptorios zrn Laguna e Ilajahy Sub-Agentes em

Blumenau e Lages 1__

V -, d'
as casas na rua Conselheir \

en' e-SeMafra n. 126. 130: e Tia'
rua Felippe Schrnidt 41, n: 1

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt cor'
duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Consclliei í

Mafra. para informações com o proprietario Paulo Schlen '"

per.
Filomeno & Cia

End. Tel. FILOMENO
•

Sociedade Immobiliaria Calharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U'�'/i. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de lerreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

F L O R J A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SjA.

SE QUERES ANnAR D :
AUTO commodamente e cc 1

segurança chama o

Ford V8-20{ ij

Phone. 1.212
E NADA MAE'

,---y---,

Mft�ie���'uU fJ �I�,� I
RUA 28 DE SETE!VI-

IERO N. 16
1

V. Excia. gosta de bordaL)
Não S� preoccupe com os ris

coso Almofadas, toalha;" pannr s

de parede e todo e qualquer te .

balho desse ramo, estão à ver' _ ).

na CASA "A INST r-\LL t
_

DORA" 'á Rua Trajano n. '-,
onde V. Excia. poderá encoi

mendar riscos especiaes p", \

quaesquer fazendas ou trabalhe
os quaes serão fornecidos a s: 1

inteiro conten.o,

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funaaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postal129 Tal, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Commercío por giOSSO de Sal, Trigo, FarelIo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

-

NÇAO Tvpograpllla, Estereotypl
Encaàernação, Pcutcção, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.LlnOa Vista Panoramica.

Esplenôlàa praia àe banhos.
Optlmcr ncacentc àe agua potouel.

Terrenos completamente planos.

R VILtA BALHEARH"'1 Dl5TA a;
1000 metros àa Ponte Herctllo Luz.

800 ào Branàe Quartel feàeral, em construcção,
600 ÔO Brupo Escolar 10sé Boiteux.

Ha séàe ào Districto 10ão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A Sorirzàaàe se encarrega àa ronstrucção àe Préàios

�1.�f�e: g���;�iflZo��m��baan���tg�������.àe uma entruõn á

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

OU com .o corrector EDUARDO NICOLICH

Yaurt daGranja
Zina Pelleleria

Argentil'.E' o melhor=medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, "rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Comrnerclo, Café .Na-

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
-

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Rua Trajano n. 1 I.
INSTALLADORA DE
FLORIf-\NOPOLIS

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPOSl1 O E ESCRIPTORIO

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

o

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua pri .

cipal do districto «João Pessõa-, = com fundrs
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

A CAPITAL.
ARTIGO
CRIA ÇASl'

I

ARA HOMEN'
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

..
' ""'" ,'�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Delegado
pecial

Pela nossa historiaes-

(Compilação de L. Nazareth)
"""'_"""''''�'''.'''.. �"'''':IIII;'''�'''�'����M'''''�.�''�����_,!"�������-�-��r..,������_�_���,ª��_�_�� O sr. dr. Nerêu Ramos, Go

vernador do Estado, nomeou hoje

\0
sr. tenente Pedra Pires, para

h delegado especial no municipion;�;:, ['�-:::����::_���OO��Te-�OO�OO��I��OO'ir Roupas para omens e� ��

na CASA' A de Mafra, com jurisdicção em SãoIr?
• � criança sóh

N' V d
�� Bento e Campo Alegre.�.� I p O S s a I a ti C_A_PIT_A_L

_�� r

��i�� C;:=�;l- �,esp6oart. l�va�-litEque se podem fabricar em casa,I nemhum é tão efficaz como o se- Redactor CYPRIANO J05fE?
guinie: picam-se alguns galhos de •••'nERTE - -....... ,,���

alecrim e deitam-se numa quan
tidade de agua que caiba numa

chicara grande. 1)epois de ter

fervido, durante uns dez minutos,
deixa-se esfriar para depois coa

la num filtro de papel e friccio
no-se com o liqaido o couro cabe l-

Em tutamento d:� �,D:.:de se

[;uiu para o sul do Es�:d(J, o sr.

forge Nas�ur, ag,::;nte commercial
da praça d0 Rio.

A

O azul celeste da cidade não

tem duvida na victoria das suas
. côres. Seu treino de quinta-feira
foi um dos melhores. Boos, Be
tino e Carlos constituirão o trio

intransponivel. Tico-Tico Cho
colate e Aquino formarão a lin
ha media onde chocolate é o pi
vot. Esse centro medio vem actu

ando de jogo para jogo de forma

magnifica. Galego, o manhoso, é

o perigo da vanguarda do .!loa
hy. Piegas tem que fazer muito que
marcaI-o. Godmho, Waldemar,
Medeiros e Pieper concluirão a

vanguarda do c1ub de Meira.
Waldemar é o seu antigo meia

direita, que quinta-feira último as

sombrou no centro avante.

O AVAHY

Dia 25 de Maio-S. Maria Magdalena
'í.l��'$f---I�!i�.�---

I 859-Fallece Manoel de Frias-No Rio de Janeiro,
aos 54 annos de idade, fallece o brigadeiro Manoel de Frias e Vas- II
concellos, notavel engenheiro militar, nascido na mesma cidade em
15 de outubro de 1805.

1865- Tomada de Corrientes-Corrientes fui tomada
pelas forças brasileiras e argentinas a 25 de Maio do anno acima
indicado. Pelas onze horas chegou a expedição. A esquadra tomoia
posição em duas linhas pararelias e de accôrdo com Pennero, o in
victo Barroso mandou avançar os transportes que traziam a infante.
[ia argentina que às duas horas da tarde tinha desembarcado sob a

protecção dos canhões dos navios. O combate durou até a noite. O i
inimigo teve 520 mortos e 80 prisioneiros; os trophéos da victoria
hram tres canhões e uma bandeira, Os argentinos tiveram I 50 ho
mens fóra de combate e os brasileiros, tres soldados mortos e o te
nente Herculano de Souza Magalhães e feridos cinco soldados e sete
marinheiros.

O coronel Martinez que se retirou combatendo, foi manda
do espingardear por Solano Lopes, O ataque contra Corrientes teve

,

como resultado immediato a penosa contramarcha do exercito de '

Robles. que avançara até BeIla Vista e foi forçado a retruceder en
tão, para o Empedrado e Riachudo.

1 Ô77-Acção Meloria-Na cidade de S. Francisco, des
te Estado, falieccu d. R03a Maria das Dôres, deixando em plena
liberdade todos 05 seus escravos, que era:n: Eulalia, com 40 annos
de idade, Antonio, pedreiro, com 26, Ritta, com 23, Isabel com

20, Estevão e outros maiores do! 12 annos, todos filhos da primeira
liberdade e todos crioulos, dali naturaes.

1922-Novo districto de paz-Tendo o superintendente
municipal de S. José, em ofhcio desta data, levado ao conhecimento
do sr. Governador do Estado que o respectivo C:>nselho Municipal,
tendo em vista o progressivo accrescimo da população do quarto
districto e a grande extensão territorial do mesmo o havia elevado
à categoria de districto d� paz, com a denominação de <districto d�.
'�clfcia}}, o mesmo sr. GO\'ernador fez baixar o seguinte: 1)ecrelo
n, /51/, nestes termos: «O corone] Raulino J. Adolpho Horn,
presidente do Congresso Representati vo, no exercicio do cargo de
Governador do Estado de Santa Catharina, no uso das suas attri
buiçõcs e em vista da communicações feita pelo superintendente jà
refuido·- -Decreto: Art: .I·:-�ica, designado o. dia 25 de junho pa;,r,
ra se proceder no mumcipio a eleição para JUIzes de Paz, do novo

districto denominado «Garcia». Art. 2'-Nessn eleição serà obser
vado o processo eleitoral em vigor (assigs.) 1?_aulino Julio Adolpho
Horn-José .J/rlhur {Boiteux-secretario».

1930-A imagem de Christo no jury-Realizou-se
nesta capital. a' s I 5 horas, a tocante solennidade da collocação da
Imagem de Jesus Christo na sala do Tribunal do Jury, no Palacio
da Justiça. A imagem referida, que foi offerecida pelo dr. Cid C,m,
pos, ex-secretario do Interior, foi benta em um altar preparado à
frente da Cathedral, por S. Exa. o sr. Arcebispo d. Joaquim Oli
veira. Paranympharam o acto, os srs. dr. Bulcão Vianna, então na

presidencia do Estado; desembargador Tavares Sobrinho, presidente
O ATH!..ETICO EXCUR- do Superior Tribunal e major Accacio Moreira, presidente da As-

SIONA 's('mb�éa L�gislativ:a. Conduzida a Imagem, procissionalmente e ao

Partiu hoje ás I 2 horas, a em- ser col!ocado no logar proprio, fallaram eloquentemente sobre a ce

baixada do Athlético, que vae a rimonia, os srs. João Jo,é Cabral, p�lo offertantc; Jr. Ochon Gima
Blumenau disputar uma partida de d'Eça, pelos advogados e filalrnente o sr. dr. Mileto TaVcUe3 ,ln.
foot-ball com o Amazona, local. tegro juiz da 2a. vara, recebendo-a e agradecendo.
O team da visinha cidade é do- f�ot-baIl brasileiro. Os Estad05 de Itajahy -af-im--d-e-d-is-p-ut-a-r-,e-mtado de grande fama e recente- de Norte a Sul vão resolver os jago amistoso, II medalhas �mente vem de contractar alguns ;nteresses das mas entidades de ouro, gentimente offerecidas p�a ;;:.
elementos para o seu quadro. As- 'lccôrdo co:n regras internas até Mutuo Predial.
sim é que os nossos tricolores te-

que os «grand�s» ou melhor os E a primeira casa comercial
rão que se empreg;'l[ a fundo para «manda-chuva» verifiquem os seus que vem de reconhecer os interes;
não voltarem com o amargo da

erro. ses do nosso foot-ball dando es.,derrota: A embaixada vae assim
se brilhante passo para maiorconstituida: Pre�idente de honra- fLORIANOPOLlS X Ruy grandeza de Florianopolis.coronel Bandeira de Mello; Chefe BARBOSA. Nas nossas ediçól:s da proximacópitão ,Antonio,Car,los Bitten- Em Coqueiros, districto de

I semana faremos commentarios mlis
conrt; plfeetor "techmco � Tet.

João Pessõa, deverão encon- prolongados a respeito da dd Il't
AppanclO �orrea; Massag15ta -

trar-se, amanhã, em match cta offerla daquelles zehdoíes da
PharmaceutJco I.vo Va_z; Encar- amistoso as equipes do Flo- nossa Patria.
regad? do Matenal� J�:10 Fernan- rianopolis S. C., desta cirlade ---------'-----J
des; Jogadores: Otllome� e Ma�- e a do Ruy Barbosa S. C. da- NO MUNDO
sur; Borba Gato e Guallta; Pen-, queIla localidade.
qUIto, Nanado, �eza, Leal e !-a- O jogo· é promettedor.cki. Reservas: Pmto, ClaudlOo,
Paladino e Guizzone. Foi tambem
convidado um representante da
F. C. D., não se- sabendo qual
foi designado. Ao Athlético de-

sejamos uma victoriosa excunião.

A voz DO POVO

PEL05 rLUBE5

situação
alagoana

RIO, 24 (G)-
Em face da partida do sr.

Sylvestre Pericles para Alago.
as, fallava-se ontem na Ca
mara, que os partidarios do
sr. Osman Loureiro preten
dem impetrar "habeas-cor
pus," temendo violencias da
parte do sr. Sylvestre Peri
eles e seus amigos.

���"'S"OO���
------------------------

rnenaLJ.
---�O�----

Mais alguma horas e estaremos EU3tachio dos Santos, para os

apreciando a gran e peleja entre lo e 20 quadros, respectiva.nen
o Avahy F. C.. e o Taman- te. Os auxiliares, ou balldc; -i:1has
daré- Ambos os quadros não serão fornecidos pelo Figueirense
teem derrota, acrescentando-se que F. c., devendo as pelejas terem

Delegacia Fiscal do o Tarsandaré fará a sua estrea micio ás IA e 16 horas.
Thesouro Nacional no presente campeonato, A equi
em Santa Catharina p� do Tamandare, pa:sou por

_ 'I' diversos preparos techmcos, sob
os cuidados de Numas Cardoso.
Os rapazes estão dispostos á b
eta vendendo bem cara a derro
ta.

O Avahy apresentar-se-á sem o

concurso de Lins, o centro-raio. gna.

Por certo, sua artilharia muito E O CHRONOMETRISTA
soffrerá com a ausencia do impe
tuoso atacante do combinado da
cidade.

Ernquanto O Tarnandaré e
O .t\vahy disputarao dois

pontos na tabella, o Athl\sti
C(� p;�lejará com o Arna,zo
r1�S F. C., r)a cidade de Blu-

ludo, com uma esponia ou escoVa macia.

Anniversaria-se hoje o sr. dr.
SiZel1ando T-ixeira, sub-inspector
da Saurte do Porto nesta cidade
e recente aente transferido para
Santos.

Minislerio
da Fazenda

Festeja hoje o Sf'U anniversa
rio natal.cio o sr. Hoaorio Ribei'
ro Dantas, escripturario da De
lc"acia Fiscal.

'a

OS INGRESSOS

Carta Patente nO. /5.

Serão cobradas entradas ao pre
ço de 2$000 para archibancada.
a 1 $000 para geraes, tendo en

trada gratis as senhoras e senho
ritas, para maior b[ilho da fU-

Ch_�gou a esta Capital vindo
do Hi:.f, o sr. Rou,,;to D. Thom-

Delegado Fiscal do Thesouro
Nacional do Estado de Santa
Catharina, attendendo ao !gue re

quereram AchilIes Balsini e Au
Faz annos hoje o sr. Nabuco

I gusto �lontenegro de �liveir?, es

Dua.rte Silva, juiz districtal d esta tabelecidos nesta Capital, a rua

capital. Nunes Macha�o nO
•. 1. co� .a

_ «Informação �ommerclal. Limi-
fAZEm ANH05 HOJE: tada> , e tendo os mesmos satis-

I feito as exigencias do decreto nO.
o sr. João Luiz Büchele [or, 12.475, de 25 de maio de . . .

Sua equipe pisará no gramma-
c ,

d Th d E I do com a seguinte constituição:

uncc.:o.nano
o ezouro o s-

/19 17, resolve. co.nce.der-lhes li-
J Cardoso, Alpheu, Pinheiro, Nu.aoo,

,
. 1 " cença para a distribuição de prt.· P,

., 1 d I d mas, Parafuso, Piegas, ernam-u S';i];-O, l -,f,a i ag ena os

l
mies mediante sorteios, observa- - . ,

M
.

hO""c 'e

d di
.

- d d buco, Vieira, Sabas, agrm o,• crc o c ,

as as lSpOSlçoes o mesmo e-

J R'b
.

W lff A d-

d' 21 143 d orge, 1 elro e o. I-

r;-lE6flm UHS... jrótod e e

nUder� 932' .

, e
rectoria do club ainda requisitoue março e .

o comparecimento do� jogadores
José de Oliveira Campos. João, Martins, Bruno; Moritz,

Waldemiro, lrineu, Selestino,
,;;��Pa�ou vinte e cinco mil reis Walmor, Maneco, Mamão, Mon-

encontra- de sello por verba de accordo guilhot e Bento. Como se verifi

Adolpho com o decreto 17.538, de 10
ca os diabos rubrr)sentrarão em

I
de Novembro de 1926.

campo com organização differen"
Alfandega de Florianopolis, te da que vem apresentando em

II de Maio de 1935. jogos amistosos e treinos.

Faz annos hoje a interessante
menina Wanda, lilha do sr Emig·
dia BregnoIli.

O TAMANDARE'

Até a hora d� encerramos

nossos trabalhos ainda não sabia
mos quem haveria sido designa
do chronometrista da irnportate
peleja de domingo tanto do 20
como no lo quadros. Entretan
to não estranhamos porque do
mingo último por occasião do jo
go do Figueirense x e fris, par
tida de responsabilidade, não vi
mos ali o chronometrist.1. Si a

moda pega.

Vindo de JGinville,
s � ne,st::t Capi,,,l, o SI.

1-luf[a�:r.

OUTR05 PARTEm ...

o Thesoureiro

Oscar Capella
020 Escriturario

Edmilson Bezerra Ccrreia.

Er:c::m:ra··se nesta cidade vm

do de Sil'o Francisco, o :.r. cap.
td. S",ml!el Brasileiro da Silva,
cipit0.o ,L) llorto daquella cida-

1
ce,

EHLArE

Realiza-se hoje; no Sacco dos
Limões o enlace da senhorinha
Benta Marcina Vieira com o sr.

Lauro da Silva Santos.
DOMINGO VAGO

o SabãO
"

"Virgem Especialiàaàe
de Wetzel & Cia .... Jainville (MARCA REGISTRADA
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