
o f

n!inis�tro da Fazer1da foi alJ-·,
�ad(� a f'orr1ecer ao Lloyd Bra

sfiE3dr"o5 f.3�tr�avés do Banco do Br-a
sB, a �;Crrlmé:� necessaria tJaraque
é;jé1 � Vé3r)�tado o seqlJestro do

'�yu�"-l.JOC;E�n, do" aul Soares" e

(jo "Part�"')arlyba", todos em por
tC)S est.rarlgeirosd

do L�oyd
Sem quaesquer ligações politicas,

Director Responsavel ..JAIRO (�AL.L_.r4.DO

DO POVO

--------�--------- ._------------_.

�I.��----- I I I NUMERO 238
-------------------

ANNO Florianopolis, Quinta-feira, 6 de Juuho de 1935:
-------------

Faculdade
Direito

de Marinha !Vl€;r�
cante F'au listaI V I DA

S. PAULO. 6 (G)_·"··COlH
a organização de varias compa
nhias particulares para a compra
imrne diata de navios, parece rl..

solvido dchnitivamente o problc
ma da creação da L ota me.cac-

te paulistn.
Annuncia-se ainda a (Iq'.l·:.i!;ão

na U:nan13.rca das primei!":), uni

Ainda não foi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela Iilisloria

2

(Compilação de L. Nazaretn)

Dia 6 de Junho-S. Norberto
---I�.H---

1 729-Nascimento de Manoel Claudio-Na antiga
ville do Carmo, hoje cidade de Marianna, em \Minas, nasce o Iamo- RIO, 5 (O)--Os rnarl tirnos,
so poeta Claudio Manoel da Costa, que, envolvido na inconfidencia PALAVFlAS C��J ;;&�AC tAS ôntern, em uma verdadeira

mmeira, morreu na prisão. manifestação de solidaneda- �

1811--Calegoria de Capitania-A camara municipal CPIAVESi. :;; de e de patriotismo, compare.
de Paranaguá pede a sua elevação á categoria de Capitania, não ceram incorporados ao Pala-

tendo o governo attendido a esta solicitação. A ,c.) LJ F.(U:,1'.'t, r,JO cio Tiradentee, para solicitar
1820-Nascimento de joaquim Norberto--Na cidade HORIZONTAES VERTICAES do Presidents da Câmara Fe-

do Rio de Janeio, nasce o historiographo dr. Joaquim Norberto de deral, a approvação do pro-
Souza e Silva, autor da "Historia da Conjuração Mineira", fallecido _ Historiador e jurisconsul- =11 I

jecto de lei referente á en-

em Nictheroy, em 14 de Maio de 1891. to francez
I 1 I 21'1 II jll!�-;t�.:11

L, I 1 _ O canhão campação cio Lloyd Brasilei-

1847-Fallecimcnfo Fernandes Pinheiro-Morre na 3 _ Môfo, bafio I ��II���II _" I ,;!ji; 1 7
.

d Brasil ro, pelo Governo.
Vi �

- pimenta o IaSl

cidade de Porto A1,�g�e, no Rio Grande do Sul, o visconde de São 5 _ Suffixo dengnando occu- : ll�� jll II�u '6GII}1:= 3 _ arabe Esse pedido foi feito em

Leopoldo. José Feliciano Fernandes Pinheiro, o ministro que reíeren- pação --ª-IL_II II_II ii li II II 4 _ grande. al.undaucia
memorial e entregue por u-

dou o decreto da creação dos cursos juridicos. 6 - Cidade da Chaldéa (inv.) I!'�;'ír II�il r�,r-·= 5 _ a milha maritima C )1 ma grand : Commissão de

1866-Morte do general Sampaio-No acampamento 8 _ Mulher de vida peniten '-'':(1:;} .i" ,,,):[ - 7 C)
JnV.

Marítimos, na sua maioria

do exercito aIli!!do, no Paragu3y, finda a sua gloriosa existencia o te !=�g=:�===ll=Jü=:)I�[=:c11====11=====-[1=1-=1[ó!====--1�,I-'=;'2"
-

pr ».orne InV.

composta de ",funcchmarios9 - Mulher dr-: extracrdinaria
general Anl2�1io Sampaio, em consequencia de tres ferimentos rece- 9 _ Homenzinho I' II�:J 13[1 ij ?t-fl' 1411 1:'*:11

1

bdleza daquella ernpreza.
bidos na batalha de Tuyuty, durante a qual, com a maior galhardia, 13 _ Freguezl'a do districto 11 �)II�iill II 1'1

II ':;;-ljW-11 19 d d 1 Os solicitantes, em grande
a sua divisão supportou o mais vigoroso ataque do inimigo. de Aveiro i l:J_�_I!I".��II-"'i:011 II I rirll�·Jrl�I·'1 1 I = ;��i�n;í��e �o�a�;5ical massa, conduzindo enormes

1884-0abinefe Dantas-i-Cs senador Manoel Pinto de 14 V·
.

I
� paineis, com dizeres protes-'

- anação prenomina 1 2 - pêso eguivaleníe a oito
Souza Dantas, prestigioso chefe liberal, organiza um gabinete. que (inv.) drachmas

tando contra a pretendida
ficou assim composto: presidente do Conselho e ministro da Fazen- 15 _ Exemplar, modelo Joél 50uza

fallencia do "Lloyd Brasilei-

da, Dantas; Imperio, Felippe Franco de Sá; Estrangeiros, João da t 6 _ Reptil de ordem dos ro", prestaram-se em frente

lVh.lta Machado; Justiça, Francisco Maria Sodrê Pereira; Marinha, "ltUnos

Fpolis. ao Palácio Tiradentes, onde,
Joaquim R�ymundo deL,mue; Guerra, Candido L�z Affonw de �����������������-�������.�.��.,���.�����������.�-�-�.��� na maior ordem aguardaram
Oliveira; (�gricultura, Antonio Carneiro da Rocha. a resposta dada á Cornmis-

Sete annos de Agréva
II

������i�Tbida da entrega do

·

d d
Iiia ao �� Era um espetaculo gran-

V I a e e pro -- RIO, 5 (G) - o pessoal da dioso, ver-se a enorme mas-

r .' l' A

t sa trabalhadora que, sereno a,,-a aeira para IZOU, on em o ser-

gresso v s> e fez uma greve de algumas aguardava a resposta da
"

r <. solicitação que faziam em

defesa de S211S direitos e, mai�.'
ainda, do património nacional.
Numerosos boletins foram

distribuídos concitando à
união de todos os maritimos,

E essa solicitação foi atten
dida por todas as classes que)
labutam no mar, pois, viam
se ali representantes ..

de quasi
todas as Associações e Syn
dicatos dos homens do mar,
inclusive da controladora des
sas Associações e Syndicatos
- A Federação dos Mariti
mos.

MONTEVIDEU, 4 (G)
Os jornalistas brasileiros que acom

panham o presidente Getulio Var-
da pelseverança», por isso que [o

gas visitaram o presi ente Ga
ram essas duas qualidades que

Obriel Terra, a quem felicitaram el- O rçpermittiram a Mario Dominguesfusivamente por haver escapado
ao recente attentado contra sua

e Vicente Lima, vencendo o pes-
"

simismo que inicialmente 03 cec'" o

pes�a;r. Gabriel Terra mostrou-se
cava, construir esse prodigio de

_-_ - zeeA .... ....-'""""""'........",....'.........._,.........,..,;o;;__m•..,..

technico que é hoje, em dia o

profundamente emocionado com, Lux-jornal.
o gesto dos jornalistas brasileiros Sem nada que com elles possa
e exprimiu o grande prazer com .

I' A' d S I RIO 5 CG) - As verbas do dnva Izar na menca ou, sem' orçamento p:ua o anno e

que vira a presença em Monte-
mesmo temer confronto com ins

1936 estão assim distribuídas:
videu da brilhante delegarão da R' d:s tituições congeneres do Velho Mun

eceita orça a

imprensa brasileira. D f' ddo, «Lux-Jornal» presta a quan- espeza ixa a

------------ tos se valem de seus serviços um
Ministerio da Fazenda

inestimavel auxilio. EUe lê e re-
Ministerio da Justiça

ele Limitada 5'(. aja. Nomeação corta todos os jornaes diarios que
Ministerio do Exterior

ele. Aviso Previ06·j. ala. se publicam no Brasil, enviando Ministerio da Educação
Prazo Fixo g.(. ala. RIO 5 (G) - O ministro da aos innumeros assignantes que pos- M!n�ster�o do Trabalho

"""""......,_."........ I' M_"'::'
• Viação assignou, ontem, aeto no- s��, tudo quanto esses jo; naes pu' f:'\l:n�ster�o da �Ia�ão

pARA chamar uma LI- meando Pedro Francisco da Silva bhcam sobre os assumptos pelos JVl:l1lster_1O da �.i.armha
mousine é sódiscar O para thesoureiro da agencia pos- quaes aqu.�lles assignantes se inte- MI,m,sten_o da \...Jue�ra
11. I ..222. O unico tal-telegraphica de Laguna, nesse ressam. «Lux-Jornal», é, pois, um

Mmlsteno da Agl'lcultura

telephone das Limousines. Estado. iecretario perfeito que poupa di- Dificit 269.275:405$200

I�l�GtJ�9@�O·······"_·1 ����o�t�:aa���d'!ll��:' �:;:i��C
'.

;�d""""'__d
�"':!'o_"""","",,'" .. ' .... _w...,.

�D ,. um subsidio de ;ínformações im- a I
. �S

.

a;� Em todos os modelos PH ILI p,S .,
.

I db'
""-"'I

'tO,' _ embora de preços ditferentesl-IV. S., en- • posslve e o ter por outros meIOs. 1
I� fi. A lei de divisão de trabalho,! �peratr 'IZO.�. contrarà uma qualidade uniforme, representan- • de que as formigas e as abelhas i I I I

.

•
do O mais alto valor que um receptor poderá • são o typo c1assico, pode tambem

!Lerecer. por esse preço. I_ incluir .Lux-Jornal. entre o. seu. Todos as domingos:
�eG�OG.oe.o.oo•••- Apoio dos seus

companheiros
de Santos

nossa

ISO
o Real V. Casula do de Italia [aesta Capital cornmu-

nica que tem transferida, em data de ontem, a sua Séde
para a Rua EstevesJunior, n. 71..

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

Visita dos jor
nalistas brasi
leiros ao pre
sidente Terra

IS

A siiuação
do Lloyd

'!Jl Vende-se um

Ia rio Zeitter Win-
kelman novo.

Ti ;lt�,- nesta redacção.
r,�-m:;;.:���'" '7

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

RUiA Tr�ja!1o n. 16

(EdificÍo propri(J)

C\pilai
r�es.:crva

136:700$000
56:424$498

. /,.�

Cornlclo dos marítl-
.

mos 'i '

RECEBE DEPOSiTOS

í?A6AHDO 05

;-'-:;01'1 W,I'T'ES JUROS-"'_-.J-II�.Ju Ao! \I 1 •

I- C ó r t e C r e a t i o n
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e 'fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio de titulas
e documentos desta capital.

!II QUE suas aulas, cursos e conces-

V ISa são de diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua nórma habitual.

OS DI RECTORES:

---------------------�------------------------�

M 3 a greve maior e constan-
o dI Contdreira é a do seu ve

Ih, mat erial. Aquellas barcas r i-
11 nd idas, solírendo de paralizia
?, rcial, annunciarn, em vão, o a

:h ento de novas embarcações que
anda não vieram e que não VI-

o anniversa�'tiio de "LuxIB
JGri1al�'

posse
do presidente
Getulio

" 11
Il

Entrou no seu oitavo anno de: exemplos mais lrisantes.
existencia o <Lux-jomal, Histo- Mais de cem pessoas, na ma

riar o que foi a sua vida -d::,�de triz do Rio, e q�asi cinccenta na

uma pequena sala no edifício Glo- succursal de São Paulo, coope
ria, até cs seus tres andares da ram nessa prodigiosa machina que
rua Buenos Ayres--sería escrever é a organização technica do «Lux
um tratado scbre a «tenacidade e Jornal».

r ão nu.ica.

Comprao para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO.

m nto
para

successo
da sciencia médica

o

2.359.696:000$000 RIO, 5 (C) - o sr. Getu-
lio Vargas chegará ao Brasil en

tre o dia 8 e 9. S. ex. não reas

sumirá immediatamente a mais ai
ti\ magistratur a da nação, o que
so: v0rificará no dia 18 do corren

te.

O sr. presidente da Republica
irá repousar durante uns dez dias,
na Faz-:;nda de S. Matheus para
refazer-se da fadigas da viagem.

877.222:496$300
125.023:766$100
46.090:520$000
167.246: 137$400
20.763:532$000
626.029:918$900
206.696:382$000
474.693:392$500
85.205:260$000 2.628,971 :405$200

Um nova

VIENNA 5 (G) A 5ciencia
médica acaba de conquistar urnf.:
novo triumphr e dos notaveis.
A Clínica de Molestiüs Infan-

tis da Universidade de Vianna
fez, recentemente, tentativas nO

sentido de restituir as faculdade!
visuaes as infelizes crianças que
são privada5 da luz do dia e(ll

consequencia de uma o:)3cidade
da cornea.

!

A administração em gattas, da
vitamina caraterizada peia letra AI
sob uma fórma altamente concre'

tada, teve como result:tdo que va'

rios pacientes recuperaram a vista
com um tratamento, que esse eX'.l ...

traordinano successo só é possível
.

quando a opacidade come.1 e de'

l vi_da �nicame)lte a uma falta de.'
�_iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii � vltamma5.

Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capi�aJ, do largo da Alfandega, ás g e

regressando as 16 112 horas, um conforíavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

O Syndicato dos Empregados
de Hoteis Restaurantes e Con

generes de Florianopolis acaba
de receber dos seus companheiros
de profissão de Santos, o seguin-I
te telegramma: "União Emprega
dos Hoteis Restaurantes Cor,gene
res de Flonanopolis.

Syndicato Empregados Hotei.
Restaurantes Cafés Similares San
tos, hypotheca-vos inteira solidarie
dade na lucta que estaes empe
nhados (a) presidente."

Preço: I l' d d
. 1 •

Iw:mlD o passagem e lOa e volta, a moço
no restaurant do Hotel e direito a um BA-
NHO THERMAL, por pessôa.

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

cscriptorio da Ernpreza, Rua Conselheiro 1Vlafra, 82
"-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

'i.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

SE QUERES At':f'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford VS-200
Phone. 1.212

E NADÁ MAIS!

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

Cia •

Um contracto de compra de terreno dtJ VlIla Salncaria é
o melhor presente de Nata! que Vo S. oode brinda: SEUS filhos.

-

NÇAO
:!...�W'im'..1:t.r.Xl'������������

�-'aurt daGranja
Zina

Llnõc Ui5�a P'anorcmiC(1o
Esplenàíoa praia àe banhos.

Op+lrnu nObCí2nj·l? 02 aguo potmnz!.
Terrenos completamente p lcncs.

A ViLLA Bf1LrlEAnIfl DI'.::rFl a:
1000 metros ôc Ponte E-h::r_ilia Luzo

800 ÔQ 6r0l1GiZ QUCl!';e! Feõcrol. em ccnalrucçêc,
600 9êj.,·5tllpa csmicl' 10512 6oih:uxo

l'"1c:l sé:Je do CjiD:Ticto Tofic Pes5ôa�

pelas Linhas de Omnibus de F!oriauopolis
Pessôa e Floíianopolis BiRuassúo

. '"

Prestações rnensaes desde 30S000
fl �iCiriec:aàl2 se enccrreqc üo corietr-ucçdo De Pr-éüloa

C.5 lótas cõcutr.õoa, rn e
ô io n tz o puqcrnerno de uma entruõ a ó

ur.stc 12 o r12sta1te 12.)1 pcqumentos ml2nG(1!25o

S'!rvida á J08,)

lnfcrmações completas, á Rua Conselheiro !.1afra, 82
PHONE. 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

Hua

\ .'t=

c

,
,.

J' I�'
'1,

",,,'1,

.� -'
"

..:J
. '�. -.

GRATasl
Está doente? Quer saber oque tem? 'I:Mande nome, edade e protissão, com enveloppe

sellado para resposta, á

l�CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO
-.:.

V d,
as-casas na

.rua
Conselheiro

en· e-SeMafra no 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern
per.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funOac3n IZm 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
ralxa postal 129 TIZI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpo:]rl;Jh!a. Estl2rl2otypl
Encadernação, Pautação, Tra
bolhas IZm Rito Rl2leuo etc.

Modista I
RUA 28 DE SElEM-IBRO N. 16 I

. 1
V. Exciao gosta d�

'< 'lWar-?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer trc
balho desse ramo, estão à venda
n'â . CASA "A IN�t r-:» LLA
DORA" á Rua Trajano no l l ,

onde Vo Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten.o.

,t

t
j

I
I

Pelleteria
Argentil'.

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 no II.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

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

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com cuituras extraídas do fermeto bulga-
1'0 lVleyer, a uma alta temperatura o Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-
Fabrica de r\t1oveis Catharlnense � xilas búlgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

[\ E t. gente.
p c'3l L.dO �3 C:� r") Ie nt"'q:) ,e r�' i. Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORiO i medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

V
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-

Conselheiro Marra, lJô .- Esquina Pedro Ivo i invólucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto <10ão Pessôa»,�;_com .fundos
Telephone 11. Hi32 li VENDE-SE: Café Gloria, Café Comrnercio, Café Na- para o mar.

�.-=�=--===--===.,�" "'_·=:="--===--=_,,-.=c�_===_�'i tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
�

TRATAR NESTA REDACÇÃO.
-------------------------------------------------------------

E

I T A L.
A H'OMENS

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
,�

t... . .,fi...

,�i I

('
. � I

j

,

��'. �;
::rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De Julio Fuganti, residente na

cidade de S. Paulo, Atilio Fon
tana, Jorge Fuganti e Vicente
Conte, residentes em Bom Retiro,
districto de Cruzeiro, Oscar Fu

Mercado do Rio
ganti e Honorio Fontana, resi-

FElJAO .

dentes 'em Bom Retiro districto
(Por sacco de 60 kilos) de Herval, municipio de CamposPreto novo 1 8$000 Novos, todos maiores, contratam

Branco especia] 23$ÔOO
uma sociedade mercantil para

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000 fins industriaes e em nome col-
Kerozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000 I I d vem o seu prC]UIZO.. ectivo, para a exp oração o

com-lAtI 7"5 A
.

Gazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL .

d f d
.

h r o -.5 emprezas qJemerclO e azen as, armann o, .

Vélas de cebo caixa 18$000 Ih d I f pagarem Juros de debentures e
seccos e mo a os, ouças, erra-

bri - d dSoda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA'd Cl ngaçoes ao porta or, escon-
gens, VI ros, coreaes, etc., com o

_
.

d 1 1
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos) capital de rs. 1.200:000�0)0, tbarao sempre In epên::Jente oe S3

Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 divido entre socios da seguinte
er a quem são pagos esses juros

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 a taxa de 8010, quanto aos &
manelfa:

Côco sacco
'

50$000 MERCADO S3LATAE O socio Atilio Fontana com rs.
videndos da acção ao portador,

Farello sacco 6$500 270:000$000 a taxa a descontar pela mesma

Farelli!';ho sacco 8$500 ARROZ » » Honorio Fontana k:ma será de 401° independen
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) 260:000$000 temente do inposto pugo pela

24$000 sociec.ade.
',/' :..l(.-.�. c'.'e ce"'l�a kl'lo 7�'500 Agulha Especial 4;$000»» Julio Fuganti A I 182 Q d.- �."

'1 $�'400 Agulha Bom 40$000 200$000$000. ' o

d -d,:)ão passiveis o

Grartcp s p c"ra kI'lo F Imposto e ren as os vencimet:"
__'o

_J o . � Japonez Especíal 42$000»» Jorge uganti
�jmento Mau.a s�cco I 3$500 Japonez Bom 38$000 200:00$000 tos de todos os membros da ma-

Phosphoros Pmheuo lata 2 I 0$000 Bica Corrida 28$000» »Oscar Fuganti gistratura da união, dos Estados.
Arame farpado n. 12 r�lo 28$500

MERCADO FROUXO 200:000$000 do Distrito Federal e do Terri-
A f d 13 ,,1 39$000 torio do Acre, bem como os dora_me arpa o n. rOLO ! » »Vicente Conte 70:000$00

BANHA ) por tempo indeterminado. sob a
funccionaJismo pilblico dos Esta-

. -
.

I d "F t' & C' II des e dos municipios. (Decretorazao SOCla e ugan. I l.a: nO 19.723).
na praça de Bom Retiro mUnICI-

.

de' d S I I' Secção do Imposto de renda,
pIO e . rUZell'(J ou.

O I
.

F' I d.

anneX:1 a c egacw. Isca .0

No. do Regs. 145/ Thesouro Nacional no Estado dr> I CURSO PRIlVIAR!O
Data 25-5-935 Santa Cathatin�. I E SECUNDARIO

Empresa Diario da TdrdeLtda. Em 10 de Junho de 19351 TRATAR á Rua Saldanha
de Fulvio Aducci e Adolpho Carlos Conceição I �Marinho N. 10
Konder,· ambos brasileiros e ad

vogados, o primeiro casado te re

liidénte nesta capital e o segundo
solteiro, �esidente no Rio de Ja
neiro contratam entre si socieda-
de mercantil, para a exploração
de um jorejal, sob a denomina

ção de Diorio da Tarde, nesta

6$000 capital. com o capital de rs.

1 $500 100:000$000, devidido entre
1 $700 partes iguaes .entre os socios por
1 $600 2 annos, sob a razão social de

ICAMBIO nEmpresa Diario da Tarde Ltd.

90 d(v á vista _ne_s_ta_p_r_a_ça_. _

91 $000 91 $000

R d'"
Vende-se uma

1 $220 a Io vista, marca

7$465 Cacique, 6 val- I

1 $530 vulas em perfeito estado por ....
$880 1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

18$572 .

2$535 ''''ysterio
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
5TorK em 14·6 EntraaaS2 �ah�al��5 POSTAL 49, NICTHEROY,

Feijão (saccos) 50.556 12.298 12./59 Estado do Rio, enviando um

Arroz ( ») 73.111 16.876 20.199 enveloppe sellad,> e subscrip-
Farinha ( ») 25.324 11. 179 11.356 to, para a resposta, que re-

Banha (caixas) 12.577 8.64'> 6.218 metteremos gratis O meio fa-

Milho (saccos) 6.120 eH e seguro de em 8 dias,
X arque (fardos 14.0�0 conseguirdes o que desejar-

�altam as sahid.as dos depositas particulares. des, seja o que fôr.

BELLO HO�tILO:'�T2, 6
(G)-Snb a presidcncia do sr.

Abilio Machado, reun:u-se, on

tem, no Pabce Na!bone, a bar:- r

cada do Partido Prog!essist.'J.
afim de traçar as diredrizes em

torno dos d:;bates do projecto eh
Constituição.

- .(
Tamb::ffi o Partido Republi-

cano Mineiro tem realiz;}do reu

niões semanalmen:e com o mes-

_________________________________ mo fim.

Commercio, lndustrla Junta Com
merclal do

Estado
e Agricultura Mês de Maio

CONTRACTOS

No. do Regs. 1446
Data 11-5-935

Preços correntes na praça do
Florianopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Indiana 30$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo .

Cedanho kilo

1$200
,I $000
3$000

PELES De Carlos Góes Bessa e Ma-
Gatos do malta uma 4$000 noel Lima Veiga, ambos brasilei-
Lontras média uma 30$000 ros, commerciantes, residentes na

Graxaim do matto uma 3$000 cidade de Laguna, contrataram,
Graxaim do campo uma. 5$000 entre si, uma sociedade para ex-

Catetos médios uma 6$000 ploração do commercio de repte-
Porco do matto uma 5$000 sentações, Agencias e Conta Pro-
Largatos grandes uma 3$000 pria, com o capital de (5••••

Veados mateiros kilo 10$000 3:000$000, cabendo a cada 50·-

cio a quantia de rs. 1 :500$000,
por tempo indeterminado sob a

razão social de "Bessa & Veiga",
na praç'l de Laguna.

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

68$000
66$000
55$000
62$000
48$000

No. do Regs. 1447
Data 11-5-935

MADEIRA DE LEI _. PRI-
MEIRA QUALIDADE

12$500 Taboas de lei esf. (3:x:23) duzia
10$500

.

38$000
1 1 $500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
22$000 Pernas Oe serra lei. di. 28$000

Fôrro de pinho 16$1)00
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

SAL CABO FRIO

Sacco de oU kilos
Sueco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Enclpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Beco de 60 kilos 13$000

Sacco de 45 kilos 1 1 $000
Moido de 45 kilos I 2$000

Sarrafos \.

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$1 00
Caixas grandes 5$100

mvsnsos

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos 1 60$000

GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

VINHO DO RIO
Em q\;nitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.

MERCADO CALMO
Vasso t:i L S 3 fios dz.

Xarqu. c rxões arroba
Xa' g;_:e sortidos�arroba

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas 1 $900
Patos e Manta 1 $600
Sortida regular 1 $500

MERCAQO FIRME

�ct'tadc de Flcriel1opo!!s
Feijão preto sacco 1 7 $000
Feijão branco sacco I 5$000
Feijão vermelho sacco 15$000
Miiho sacco 10$500
Batata sacco 1 0$000

.

Amendoim sacco 1 0$000
Arroz em casca sacco 9$000
Farinha Barreiros sacco 1 0$000
Farinha commum sacco 8$000
Farinha de milho sacco 1 2$000
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kílo $200
Banha kilo 2$000
Asstlcar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kílo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

DIVEROSS
{por k.ilo}

Cêra
Cebo
Carne de porra
Toucinho

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

COUROS

Refugos pes&dos kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

"6.' � ', .....

EDITAL Na Constituin
te gaúcha

EMENDAS SOBRE A NO
lViEACAO DE DESEMBAR
GAD'ORES POR MERECI
MENTO E CONSERVA
CÃO DOS PROMOTORES
�

NÃO BACIIAREIS

PORTO ALEGRE, 5 (G)
--Foi apresentada á Assembléa
Constituinte urna emenda no sen

tido ele qne a nomeação, por me
recirne ito de desembargadores se

faça entre os juizes por antigui
dade não inferior a quatro annos,

em lista triplice que a Côrte de
Appellação indicará, quando oc

correr vaga que deva ser prehen
chida pOI merecimento.

Os deputados Coelho de Sou
za, Loureiro 'silva e Cylon Rosa

apresentaram' uma emenda pela
qual os promotores publicos, não

portadores de titulos de bacharel,
com cinco annos de exercício nes

se cargo na data da promulgação
da Constituição, serão conserva

dos no logar, independente de
concurso e �Ó o perderão nos ter-

mos da lei.
.

.....

1

t·

imposto de Renda
Arto 78 - Todas as pessoi

as lisicas ou jurídicas que por s-

ou como representantes de tercei- A estação allemã DJA, onda
1 1 .r:

r�s pagar�n: �r.,-c.::n�!)�as_. g:::ü!llca-\31 ,3tlms. irr�diará �'TaIlhã o p�o-
çoes, bonificações, ImdeSSLS, C0m gramma abaixo, nara a Arnerica
missões, porcentagens, juros, di vi .. \ do Sul.

.

dendos, lu�ros, alugeis e Íuva», A's 23,1 5 corresponde às 7, I 5
prestarão informações a sccçãa hs. no Rio de Ianeiro e 3, 1 5 às
do Imposto de Rendas aYl10][:.\ o J 1 ,1 5 hs.
Delegacia Fiscal. 23.05 Annuncio l)JA (allemão,
Arfo 86 -- As in:; i1c:::-:;.�:, d) hespanhol] Canção popular al-

Arto 78, serão c_unidas cc 111 ii. l -

ema.

multa de 500$000:.l 5:0DO�. 23.10 ",éJi«.:lsica e actualidades.
Arto 88 -- Até 30 d" j,lllw, 23.35 Noticias sobre a economia

Pojem ser bras RS d L!f�\.-'J, S Ilemã" a, .�Ii1a.

de rendimentos, indcp.'i;d n!", (iG 23.4U Entremeio.
1," r Ó: f ") (

,

muita. i-;_ peasoa nsica \_,nrll::u;3_ '123.45 Ultimas noticias em a'-

que possuir mais de J O;O:JJ�','JOJ lemüi').
de redimentos bruto, fin_ fl:j -ií a 24.00 Concerto symphonico(com-
a apresentação de sua .� ",1 .•.. 0"",. '125"� c; <. '- w_ �-,.",.,

�
_ •.I. memorando o anrnversa-

.

J 1 1 I -.

•

ame a qu.c, pc .a.s ue.(l:J:;:0ó'� (1" en- rio de RDbert Schllmann)Man-
cargo de farmba e O:';,::l::i que o [red Üuceriure, IV. Sympho-
regulamento permute, venham a nico - Conc(::rto de Violonc.ello
ficar isentas; caso não apresenta de PeTL�berfT. Solista: Reinhold

d I - (' , .,

I
o

a ec araçao ncara sujeita no an- Prei:is. Dirigente: Werner Ri.
çamento ex-oflicio e perderá as I cbter-Reichhdm.
deduções regulamentares incidio 1. I 5 Ultimas noticias (J1espa
do ainda na multa de :50 ou l ')ndOí •

1.30 Um passeio pela região alo
Íemã «D1C c5ilark».

2 > 1 5 '1?_(JTnonzes e musica de
�k[ozari e 'DVDTOk. Collabo
ram: Lili Fri<:de.:nann (rabeca)
Max NaLr.}th (piano).

2.30 'Desejos dos nossos ouointes.

3.00 Leitura do t.rogramma (a]
lemao, hcsp.) Despedida DJA
(allemão, hespanhol},

_(

50010 ou ainda tres vezes o va

lor do imposto devido. As firmas
cornmerciaes collectivas ou indi
viduaes, ainda mesmo que ten

ham prejuizo, ficam obrigadas a

presentar a sua declaração acom

panhada dos dccumen.os que pro-

RIO, 6 (C) Completa a 1'('

presenlaçã.o paulista, o "cnado
estiÍ com trinta m:::mbro3 promp
tos a [uncc.ionar.

Dos trinta e quatro eleitos,
não tomaram posse quatro: o sr.

Abelardo Condura, do Pará; o

sr. Ribeiro Goaçalves, do Piauhy;
e Q sr Costa Rego, de Alagôas;
e o sr. C::mdido Ramos, de San'
ta Catharini\.

Estão ainda para ser eleitos
os representantes na Camara Coor
denadora, dos seguintes E��tados:
''1aranhão, Rio Grande do Nor
te, Rio de Janeiro e Matto-Gros�
soo

Dema�"cando
as directrizes

da politica
• •

mineIra

I

( -

J
':'.

�'EXi�I�EUSSO ilJhmrde�,;te'�
Séde Porto Alegr?

EMPREZA DE TRANSPORTES ENl AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SJ1.NTIAGO BORBA

Linha Porto A.iegre - Florianopolls e

Vice·versa
Sahindc de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças·f<!iras ás mesma, horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

·lnformações em Porto Alegre: ::.éde RUA A. NEVES, J 59--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos ,"""
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias fi

• e ampliações irrepreensiveis e absolutamente !�
• duraveis. �
e e
� REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS �
D NA CASA ��
�. ®
4,������� .�gtel({���'�5'ê1
�'li'6��.W6�� --------�'�����,�

_JOI l',�\!i LL�E:
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

E VERA QUE É SUP'ERIORE

. _-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ esPort Iva
VOZ D o P o v o Recebem05 a seguinte cornmu- Redactor CYP�UANO JOSE'

--------.--------- nicaçào: �................... me-....... _'

«Joinville, 13 de Maio de
1935, Exmo. Sm. Temos a su- Tarnandaré e Athletico
bida honra de levar ao conheci- aefron ;:ar'-S<3-ao domingo
mente de V. Excia. que em ses- erY1 disput:� do campeo-

ao
são de Ásseernbléa Geral desta na t:o da. c idade
Assiação, realizada em 22 deste, �----
rnez, foram eleitos. os Membros Domingo proximo teremos o I de iremos parar com tanta infamia
do terço da D;rcctor!3 -,&' <J�o,," proseguimento do campeonato de que tem como base unica susten
do: c. rn o ArL 8. l-'a 36!,'p!\O; I foot-ball da cidade com mais urna lar-se capricho pessoal?
1 e 2 dos Est3��tos S�)'-Fl

..",i �-I r)rilhante partida. A lhle!ic os e

canelo a nova Ulrectorn c.in.ti- CC�amandmf;enses que ha muito PARA REPKESENTAR O
tuida como segue: Prc,!d.nk rr. não se defrontam, terão que me- BRASIL
ZaclBrias Sys1k (redcilu). \/ice dir forç'ls em busca de dois pon
Presidente: sr. Aroaldo i).;(I"}, tos na. tabela. Amhus estão des-
loS crer .'. r

!I. IÇ,. I'. 1
1 ! 1 d.... eL,C ,1[10. 5., F•• ,,0 O ,1'L co.OCaCI05, ievan o-se em que o

Schmalz, 20 S,:cr..J.1ríu:_ .": Fo," ! CC'amandare tem unicamente um

berto M,wq;:_ard>, lo I h 5(:U.I·�t j')go e o Àthleiíco, dois, come-

ra sr Otto '�"hL'nrcl ""v I L. -

di, " • "'- :,'i:.i .D., L
,

li, quenternente q-ratro pontos per 1-

soureiro: sr. Ca!lDs KaSl:n6' do contra dois do club do Sody.
Conselho consultivo;:), deli- A luta c equilibrada, podendo

berati vo: sahir vencedor tanto o tricolor co-
mo os diabos rubro', entretanto,

Srs. Alberto Bornschein, Theo- dada a resistencia inposta ao

doro Stein, .4vahy, no seu u'tirno jogo, acre-

ditamos que será diHicil o Ta
mandaré, cahir deante o c!ub de

Srs, Devico E. ;�cheidegger, I À3�pito. Sua linha se apresenta
Hans von Wangenheirn, Frede- rá mais conheço e com elcmen
rico Huebcn,=r (reeL�ito5)' tos novos, além da estréa de

Na espetativa dê que V. Adalberto Cs.doso no centro da
l'IEWARCK. 5 (G)-Parte Ex.:ia, se dignará continuar dis- linha média. O tricolor continua

esta noite para Miami o coronel pensando a esta Associação o com a sua dianteira descontrola
Theodoro Roosevelt, que naquella apoio com que sempre a distin- dilo oossuindo unicamente 05 seus

cidade;da Florida tomará o grande guiu, prevalecemo-nos do ensejo :llt;Jl;eiros rapidez porém despro-
avião de passagei�os Yal1�ee I para manifestai-vos. a scg�ra,nça 'vida de technica.
Clipper, rumo ao RIO de JaneIro. de nossa alta estima e distinta

donde demandará os sertões de consideração.
Matto Grosso, afim de chefiar Attenciosas saudações
uma caçada ás onças e colher

exemplares raros da flóra e da
fauna do [ar-west brasileiro.

em cestas de vime.
A roupa servida não deve ser guardadar=mesmo quando deter

minada a ir para a laoadeira=eenão seeca, rigorosamente secea,

�.
.

eoilam se mane/las, e, mUI' especialmerãe, manchas de,..'o:s a.5S1n1 -J

mõfo.

Acha-se em Florianopolis, o

H. Luiz Pizzolati, prefeito de Or- fAL[.ErlmEHTO:

rJ-�;��-;
1.1 '!!ll4/I�

::l
� ., llt/4t?tl .���::.-�::�-; recomendam-setanto para roupa fina como para roupacommum,

__ ' EF55W ':*'niri"CEfiflliD" meri
,

-- .Im' 'Ss'mW1MMMII
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�\ QUINTA-FEI�� _��J;���;;;_,.�"",.......-

. cap. Nelson Boiteux

Anniversaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. cap. Nel
son Boiteux, distincto e brioso
off:cial do Exercito, servindo
actualmente no 14 B. c., desta
cidade.
A Gazeta felicita-o.

Festeja hoje a sua data anni
vers.n iu a exma. sra, d. Norber
ta ivlames Cunha, esposa do sr,

João Ferreira da Cunha, indus
trial.

l HE.6i'lffi UNS ...

Dr. Arão Rebefla

Encontra-se nesta capital o

nosso distincto conterraneo sr. dr.
/\r'::o Rebello, fiscal do ensmo

em 8lumenau.

lenas.

Chegou de Blumenau, o sr.

Alfredo Campos, tabellião da
quella cIdade.

Eslà nesta capital o sr. Pedro
Sallê.s dos Santos, alfa funccio
,.-,<, (lO The'O!liO do Estad", ser

).
,", m �. Fran-

._ ·...;..\...,·4

Vindos de Blumenau, via ter

restre chegaram á esta capital as

lIJ®iW 9I!MljII

..

o presidente
Getulio

Está assentada a participação
de um combinado bras.leiro no

campeonato sul-americano de foot
ball. Para a escolha do combina
do fôram requisitados jogadores
de São Paulo e Rio de Jan�iro.
Em. Porto Alegre existem joga
dores de renome corno Rizada e

Luiz Luz, dois backs de grande
classe; Luizinho centro avante

cruzeirense muito mais oerfeito
que Carvalho Leite. Poreto: cele
bre meia do Intel nacional, uma

«segunda edição» de Waldemar
que se acha em Buenos Ayres,
talvez o melhor meia do Br. s I
no momento. Para não irmos mais
a frenk damos 4 desportistas que
nada devem aos do Rio e de
São Paulo. Porque não os requi
sitam 05 grandes téchnicos Vinhaes
e Fortes? Já na primeira requi
sição feita para o treino houve
dissidencia entre paulistas e ca

riocas, por terem sido chamados
mais elementos paulistas que ca

riocas. Vejam bem os nossos lei-
tores como se quer representar o

Brasil, jJg;;ndo com argentinos e

uruguayos, onde estão os espoentes
maximo do foot-ball:sul americano.

Não somos conhecedores como

esses mestres, entretanto, ftizamos
a nec.essidade de que a CBO
lembre-se sempr;:o, nesses momen

tos, das entidades a dia filiadas,
pedindo-lhes sejam enviadi.ts rela
ções de jogadores mais experimen
tados e qu� possam ser requisita
dos para ensaiarem nessas repre
sentações intema...:ionaes. Embora
não tenhamos ta( I elementos,
porém é uma lembrança. E se

mandarmos para lá ou as outra"
entidades mandarem,elementos que
não poss3.m ser aproveitados, pelo
menos a CBD teve a intenção
de organizar um scratch brasileiro
e não um combinado Rio-São
Paulo. Um passeio de anno em

anno para um ou dois jogadores
de cada entidade, será um premio
não para elles e sim para a filia
da que vive sempre e sempre com

o véo ao rosto sem chegar a oc

casião de poder retiraI-o. Mas de
que serve lutarmos tanto por esses
direitos, quando aqui mesmo o

maior de3ejo dos sabias e dos
que se intitulam technicos é lançar
ao abysmo o pouco que possui
mos?Trabalhemos sem rancor, sem

invejar o nosso proximo e com

mais amor ao torrão onde nasce

mos e amanhã, veremos o sport
catharinense surgir bem alto, tanto

III, III
quanto hoje cariocas e paulistas. :

A pedra fundamental do nosso
reerguimento, embora qu� não cai-

I
ba na comprchensáo de muites

II
I

co;no inaugurada, nós a assevera-

I I mos creaJa para nunca mais de
------

sapparecer.

Chega amanhã
Rio

:1<**-GUARDAR ROUPA
SUJA-Antes de mais nada,
aconselhamos depositarem a roupa
suja em aposento distante do quat
lo de dormir. Por_ mais limpa que
nos pareça a roupa usada, ou a

que usamos e ficou suada, preju
dica a sande se a conservamos no

quarto de dormir.
A roupa servida deve ser depo

sitada em caixas de madeira, cem
varias furos, para a ventilação ou

RIO, 6 (G) - O couraçado
«São Paulo», em que VIaja o

Presidente da Republica, é espe
rado amanhã á tarde. Por occa

sião da entrada do navio que
conduz o sr, Getulio Vargas,
formarà uma brigada da Marinha,
composta de [uzileiros navaes e

marinheiros, obedecendo essa for

ça ao cornmando do capitão de
mar e guerra Alvaro de Vascon
cellos, e integrando a divisão do
Exercito commandada pelo gcn(!
ral Eurico Dutra, prestará as

honras militares ao chefe da Nação
por

-

occasião do desembarque.
u
"

u

seguintes pessôas: srs. Estephano
Pinto, Ernesto Bameli, Antonio
Reinhart esta Annita Schossler.

Está nesta cidade o sr. dr.
Raulino Tavara, promotor publi
co de Blumenau.

que vem caçar
onças

Conselho fiscal
OUTRO

OUTROS PARTEm •••

Dr. José Bottini
APEA RETORNAPonta

Bottini,
naquella

Regressou ontem para
Grossa o sr. dr. José
alto funccionario federal
cidade.

Após um descanço regulamen
(a.) Zacharias Syzak, Pr-si- lar a APEL\, entidade paulista,
dente; Affonso M. Sclunalz realizará seu torneio inicio do-

10 Secretario. mingo rroximo, em São Paulo,
EHLArE

O B tomando parte ndle nada menos

Realiza-se hoje, ás 15 horas, sr. o rges de 14 clubs de foot-ball, T0-

na residencia dos pais da nOIva, de Mede i ros dos são ·�Iubs novos porém de
á rua Felippe Schmidt, o enlace I . Roup�s para homens �},erto valor, posmindo mesmoQ:va·

matr�monial da gentil sen�orinha PORTO ALEGRE, 6 (C) I c��f�Afo na CASA A I rios elementos dos clubs predomi-
Mana Jacy Mannebach, hlha do -o dr. Borges de Medeiros,

� nantes da capital pauJi�ta. Essa

d t A" M bh' entendidade esç,erOll por algumcom,nar. an e re a�ne ac ,

antes de tomar posse de sua ca-

M I d F t C tempo a paz no SpOlt brasileirot.:om o sr. anoe e rei as ar- deira na Camara Federal visita-
d h·

.

t d M' h 'I) e agora, perc:,:bendo a impossibi-oso, mac Ims a a ann a rà S. Paulo, cm'respondendo Imnaue i� IMercante.. . assim ao convite que ha tempos r iH a;B lidade de gUé.lquer pacificação,
S d hdi traçou a SU:l directriz. Pemanen-erão pa nn os a nOIva, no lhe foi dirigido por i::)termedio

"1 O" M b
'

acto ClVl, o �r. ge anne a- da Gazeta, daquella capital.
ch, guard.a-mor da Alfandega de O velho chefe republicano deiS. FranCISco, e sua exma. es- xará Porto Aleare antes do dia
posa, d. Othilia Luz Mannebach 20

b

e, do noivo, o sr .Carlos Lelsner, __
.

_

director da Carl Hoepche SIA.

Fomos �distinguidos pela
te.

Agencia Progresso com um A QUE PONTO CHEGOU ...

exemplar do "O Imparcial",
recentemente '�publicado na

Capital do paiz.
Vibrante, bem feito, apre

sentando um formato pouco
usado na imprensa diaria in-

• Ia digena, o novo matutino ca-

primeira vez rioca é um jornal fadado a

-conquistar desde Jogo as sim-
LONDRES, 5 (G)- A du- pathias do publico ledor.

queza de Kent pronunciou o seu E' directO( do "O ftnpar
primeiro discurso official na In- cia!" O sr. JOSé Soares Maci
glatelra por occasião da inaugu- el Filho, que fundou e dirigiu
ração de exposição de arte !russa, "A Nação" por algum tempo,
na Belgrado Square, e cujos ob- tornando essa folha um dos
jectos estão avaliados em cêrca de jornaes mais conhecidos no

500.000 libras esterlinas. Brasil.

Pela

Os clubs cJiiocas eôtão empre
ga!1do meios sim?lê�mente repro
vaveis. O Vasco da Gama, pro
põe aos jogadores dos clubs da
Liga Carioca de Fo:.>t -ball, fabu-

e sua exma. esposa.
A cerimonia religiosa se realiza-'

rà ás 16 horas, na igreja do
Menino Deus, sendo padrinhos
da noiva o sr. commandante Arê
Mannebach e sua esposa, d. Iza
bel Póvoas Mannebach e, do
noivo, o sr. commandante João
Moreira e a exma. viuva Izolina
de Gouveia.

iosas quantias para que com isso
de motivo á fraqueza daquella en

tidade., E correspondendo a esse

ado Íntolêravel o Fluminense, da
Liga Cariocô, affronta os jogado
res da C. R D. com o mesmo

pretextD. Estam05 certos que em

São Paulo tambem será ajoptado
esse systhema, alem dos clubs A
meríca Ja Liga é São Christo
vãJ e Bot.afogo da C.B.D. On-Falleceu ontem a gentil senho

rinha Zulma Lemos, filha do sr.

Acthur Lemos.
A sua morte causou profunda

consternação.
A' familia enlutada "A Gazela"

envia suas condolencias.

HOJE -

u M MA A HL A ,
.

O meíhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

cy-

o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "Cia.·. Joinville (MARCA REGISTRADA
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."".
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