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Tres bombas estourariam
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àias. " ) \ )'A que crr-ebvntou nn la'" :'aragu:Jlj, 2. qc e e�C' 'e ex r]::F' l-

nar:a 'J.Jtencio, a qU2 à'!s-;�uÍu lU'l.Jj par ((),T1;J1Z::J ? C'] ".i'] à J 3�;'lrlJ?r
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montlviàeu. _, �

012' um ma:l12nt:J ;:;0:0 ou ro r,pàj?!"5Z·u::J Qa!' 100')5 03 i'lZt.l!l1!28

r'lvl2'laiJor�5 0!25'r.z plana sin;:;lTo "/
---c---rr r---'

.

�::._� pont�ca & : I ***PiOsqu;n.JCl IlJ;
.

ru-

• Ir � •

1
mos traç'id '5 pe]:}) '.or·:n 13

Politiebs da bÔ'l nzã) eesL,-i')v]o;
na lei,Jos garço'jS de Floria

Leader que não é !eader nopGh, em lu,a pa::i�l'::l e

O dr. Ivens de Ar:·wjo. tait:n�()�C \ estoica, baL�rn-sc, ur,b:nsJ.-
deputado. é 1eakr sem o Sel'. "

- f' !" mente, pJ! urn,� meDor re-
Sim pONue s. s, mo .01 esc) 11[(,:)

e a1(m díss'o tem sUo der.rotad3 m',t:ta� num '-,a:,_ã0 doo S2�lS 3��rVlç03.

vezes. 05 mot:ros (1'.1-' 03 ieva-
Pelo qu� vem]s é o 1e:d::l' das ra:il a tom:u se'rfl:,U"mte at-

fracos e opprimidos:' '.:gi.la��, titudc, i'l fora':1 soheia'D�n-
Aliás. rec:)nhecendo a sua C3m�s·

� ff'
. " lnw1o" A, te: expo:;tos e,n m:mifesto e

S1.0 ex-o !CIO, $, $. Ja _,.. "

"�-I1 di vulgados pJa im?{ei1sa de$-
po.trona, ••

ta cjdad,�.
Evite-se a opidemia S.lo raZJave>, bdantes

Os amigos do Claior Barata, c:m comprehcnslvêis e !mllanoõ.
vencidos da dznota q(1Z lhes foj 1:1. Não ob�t1nte, a prim �ira
fríg'dl, pensam agoB em levantar 1

1 td'utiva' fracas30u C.J:n:),C-
a ondidahtl'a d'?>:.c:.e po itko ao c;:t�'· .

go de prefeito de Relem.
C 'mm�ntando essa resolu;ão eH·

zia hoje um politico, á 0]1; 'OS. Dl

Conf.eita�ia Chiqui1lb.
---Que essa ambIção n10 absotva o

r. ceI. ArisWiano. são os mws voo

tos. po;'que o OHvh dá se reve·1
bndo um administrador cdterioso I
justiceiro e parcímo111oso, Só se jus·
tifica si o ceI. quizer confirmar as

das,. • cahidas.

Verífioda, então, a i:r.

p:mibilidade de qualquer ac
cordQ co:-:n 03 patrõ=s
paSSélnffi

- esses hllm;ldes
servidc�es d.> povo

- a

pleteiar a sua caUSrl, - o

sabyio míní'11o, -ji.1:1to aJ

[VEni3terio do Trabidho, in
vocando dos pcdereô pú·
blieos uma pequena pareeI ..
la de equidade social.

Pois o sahuio mIrllmO

não é o mínimo das preten
ções?

Não é o exctritamente
trabalha-

lnm.�nte.

Provando prestigio
Conseguímüs hoje. pela man�l�.

ouvir o seguinte dhlago entre afIei'

çoados reptlblicanos.
---O cel. Atistíliano já fez diV'was

indkacões de correHgionarios seu:"
�

para éargos públicos. inclusive os de
fiscaes federaes do ensino.
--- A eterna mania de ensina:. + •

politica,
Está convicto de q11e el1e ob:ellÍla

algtima coisa?
---Creio.
---Sim é p03si'ieL' elle iá consegtlÍu

a nomeação do dt. Julio TietZffi3.nn.
para substltuir o sr. José Baptlstil.
Rosa. no Conselho Consdtivo do Esta·
do. é de se crêr que o 3' s!1'ppknk
do sub-delegado de polida. de Gon·en.
seja indicado pelo c.::1. Aristlliano.

necegsan:) qu·� o

dor a nbicio:1él. para si?
E nbora Eío pouco, não

é o bastante por elle solici
tado para alimentar e ffi'\n

L:r CDm decencia a fa.nilia;
para trazer-lhe um pc,UC:) d�
fclic;d ,de ao lar hU1TI11Je?

Pédem (Flsi naJ J
Po:'q;Je, então, uã.) :,;I'�íl-

del-os. t/f.

•
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OLICA
A Federação, com a brça e autoridade que lh�

empresta a sua qualidade de porta-voz do situacionismo

g1;_ícha, tronbeteou ha dias. através da ercandalosa reper
cussão d:t ua manchette, qu i, após uma conferencia entre

, o GJ'V na lor d) E3tadJ conlinante, o mui poderoso caci
(nê g�::l ral Flôr,�s da Cunha, e o sr. coronel Aristiliano
Ramos, se.i particular a nigo e grande ad nirador de suas

façanhudas I�attitu.ies, ch g ira-re a') Rm1is c mpleto e

cordral entend mente", quanto ao inteiro apoio do par
�. ',) < tn·=::., I: t� - ,i()-Jfi):Jdeil3e á, opposições colligadss
(L� �)à.nt';\ Cüb'lrina, cheliadas pelo ex-interventor e pelos
s.s. Acblpho KonJer e Rupp Junior.

Eis ahi uma noticia que so mnte a inllu encia d.l
fonte de oaJ� c'n.\I1J. con;�gue di55ipll as dÚ'Iid:ls que
11atu-airn�<lt� fi')S a's�lta·n, h! a e:lJrmidld� do absurdo
e tal a g avidade do inmIto aos brio; c'\th 1íÍnen:;e5 ..

E'll v,�rdad�, q J �rn, pJr m 115 subtil e perl:!tra:1t,�,
p,)(lc::ria ja'mi" pr.::colceber quo.! a situação politica de: Ull
grand� Estado, guieio de u:m rcvoluçã-:> dAlagrada pela
i:npcriosa n;�e:;sid,dc em repneralem-s:'! 05 abastardad)3
costum�s pDlittcos, h)uven um d;a, no s;!io d�ssa malsi
nada Federaçã::> brasileira, d� interfenr o�t�i'lsi va:ne lte,
sob píe�(!Xto d� niot�iro a;)Qio" ás opp::>3içàes, nl vidJ
politica quiçi adninístrativa, do O)S;O p�qu�nin') Esta
do, já e tão suffíciente:n:'!nte h )stilizad:> fido caciqui:;mo
em todos os tempos.

E o mais lamentavel desse tristissime> caso é q1le
t3.1 attentade> á n;ma s01erania e à n03sa dig!1idJ.d:�, foi
solicitado, foi nego;:ia:b, foi m'!rc'ldejado no balcã::> d.ls
c0nvenifonci \3 p:!ssoa�s ç: p01itica" pOi clthuin:!oses como

nó'i, que at,; aqui vinh3.'n bla'lonan :lo, a cada passo, U"ll

cathaánen ásmo aggrês,i VO, intolera�1te. e ensarecendo o

imperati vo de reacção contra a intempestiva tutela gaúcha.
OJ.efes politic03-S verdade que -via prog e;siva

mente, estertoricamente, se dementando em toda a 50rte de
tropelias, á propDTção que lhe foge o prestigio e com elle
a dignidad::: das Lc' as passada,.

Comtudo, catharin�nses como nós, cum-;>ria-l�es
() :n Lclinavel deVer J.:: zeiar pelas nossas tradições e

pda TlOSS3. honra, e. na trincheira do inteiesse público,
d�fender intimorata'nente a nossa dignid3.de, os nossos

brios, frente a um beHicoso general que. a todo tran;e,
qu�r cr,ear um estado dentro do Estado.

Mas, nada disso. Politiqueiro3 inveterados, vendi�
lhões da pureza do regime, a coherencia de suaô attitu
des ha de prec:salflent � resiidr n:!ssa, incooJruencias, �nes�
ses disparates, n�sses cambalachos.

Que se insultassem, qu� se estrafegasserr, que se en�

tredevorasscm 03 politicos de todas as castas, de todos os

matizes, Nem por i3s.o, les;entiriamos de sua falta, deseja
vel para o bem público.

Negociar, entretanto, com a honra de um pOVO é
do:masÍadamellte provocante.

Não i:nporta, porêm. A prova do:: sua fraqueza. pa
tenteia-se exactamente no facto de irem lá fóra buscar
novo" salentos em novos conluiós, como se nlo bastár 1 ain
da ;ssa amálgama de interesses os mais diversos, os mais
chocantes.

E, por isso mesmo, na occasião de partilha ha de
surgir o leão da fábula, que arrebatará, a presa que os des·
huir� inelutavelmente.

Coveiros do regime, elL.:s preparam a sua própria
sepultura

Enlque� ·�to se dispensarn hurni Ides e pau-
."_" l:.� "'''''·',._....;rn """""'\tt""'............ ,(��, �,,;"') ..."'..!.�t.'s-e',,.,�d· ()r,�(,-'" de estradas a D,lrecto-�Jv � r w L..o/ ..: �� \-.: � �',._.: .: �.,p ;;� a � U c,;,�, "". _ N IÇ; .;;::,:) _, C
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ria d E::��:� '::l� �J(:1r:'���3 E:� f::�odagern, adrnitte e rnan
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�(�\ e!r�Y1 �3r�f�<·L::_):::��,l�.Jr"c:�;:�l� (jispensaveis funccior)arios,
COrYl e�e\/6�dos ()r�(jenadosl
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ligações politicas.
CAl_,LADO

EXPRESSIVAS HOMENAG'::NS AO :'lDEPUTADO RODOL.
PHO .TIETZMANN

Armnhã e d .pois, na ci:l.lcle
de Brusgue, serão presta ias expr cs
sivas hornenagms ao distincto d':!,
putado estadual, sr. RodJlpho
Tietzmann, recentemente eleito 20.
vice-presidente da Assemblé i Cons
tituinte, O pr gramma das festas
está assim organizado:
Ao encontro de, homenageado, A, iioc:el.1ddõ:s A�irad)res e Gym-

na encruzilhada de Santa Luiza, nastica, á n »tc, ho::ne 1a:;elr.�o o

virá numerosa carav vri. Em frente ,1eputado Tld� na-in.

a Prefe;tura Munci .al o sr. Ro- D 'I
' , I

essa capi.a SC;lHa am n 1}.

dolpho Tietzmann,
.

será saudado numerosa CTUiV?"H, c )mp�sta d.!
pelo sr. Geral:b Gulherme Komann. amgos e a I ir do"· cL deplhdJ

I A' s 18 horas, será ofíerecido U'1l Rodolpho Tie z l' o I j i à p !,_
ban l.u 'te no Hot�l Gracher, onde ticipar daru-lles fes[cjo,.
r.!!':1'!J�������rz-:-�a���!,"*-'�'i;l;Crie-' -�,�?,-"r;--.--� r",,;..,,:,,�-..-�

�
-"""'...'-'=" _ . .:n.�"_""", �.."......""'_ ..

��

� A_CIOAOE; I�� Na velha França qu� so:tou no mU'ldo as idéas liber- 'i'l'
J;J tarias d� 89 e esto;o:.l p)b:e de ri::a em Sedan no ano 70 �

�I
vai agita da e sé ia a cr' 3� min'5terial. •

'

�
r .

Jí n) au) P1S;l?J, en Fe�c�e (.), na P,aça de Con- �
� cordn, di velha Pans, a mocidade e 03 ex-combltentes or- ��
� gan:sara11 b,�rcicada" para p:otes'ar e der ...ub"lr u:n bando l��
� voraz qu� VjV� no gove'no fr!\nc�z, ln ma:s de vinte anos �
� se alte 'nandJ nJ podec e facilitando a proliferaç'io d� es- li.�
� can 1alos como ? de Stawisky e outros.

, ��
� .

Temos a Imp�e5são dt' que o fim do mundo se apro- �
� Xlma. A velha socle.::Iade burgueza sente que os s�us úlicer- �
� CeS e31ão fu?dlmente abalados. �
J� Sen�e ISSO, sente mas não v:bra. A burguezia só senle �� e vibra ao tilintar das libras. �
� A burguezia foi sempre assim, ela encam:nh lU tudo ,� para chegar ao ponto onde hoje a humanidade se en::on:rd. �
�� E' impossivel d�ter o passo da humanidade, ela avan;a pJl' l#J
� uma senda. ddicII, m-iS avanç3. sempre, sejam qu.1es forem os tW
Jt reveze;, sejam quaes fo;em os precalços. �
� H.averá muito sofrimento, muita lagrima, muito Sl:\$U�, �
� mas� aSSl'n tem qu:: ser, a, grandes cau�as só. 'pro.grid�:n, e �
� ven ....em, qUi1ndo regadas pelo sangue do m utUIO. (ffi

'1
A3 grandes conquistas só têm valor e m�rilo quando �

� são o produto duml. escalada abruta, ingrem�, torturante, �
� cheia de espinhos e pedras. �
� E' o sofrimento, espontaneo, estoico e ab1 'gldJ d')3 ��

�I :eu: a!�:����s OLl COrIfeus que di á, gr3nd�5 C1U5élS o valor �� Na Franca, a m()cidad'! já se deix)u m:ltar Ilfl.S blrrj� �� cadas co.mb�tendo os maus governos. 03 ex-co:nbatê!"tes que �� estão SOh�lflOS com a, juventude e co'u ela combate:n, o fa- ij

foi'
zem em SInal de protesto contra os d�sregramelll03 d03 ban- ��

� dos que se alternam no poder. V
� Ma3 cu:d:!-se a Franç 1, a velha F(an�a de Clovi' �� que implacavel pesa sobre seus destinos a m;cichde altiv: �� e disposta ao sacrificio. qlJln:b se têm fé a vitoria é certa. �
�I P?de muito bem nJvamente surgir um novo 18 de �r BrllmulO, qued.a do dlret�rio, derrocada do consulado e por �
� fim a monarqUIa que estoIrou depois em Sedln. �
�� . A historia repete-se. A França não está livre du,n no- �� vo 18 de Brumlrio, �ssim co:no nós não e3tamo3 dum 24 'ii
� de Outubro, qualquer dia! �
I �
� BIS B·I L H O T A �
i������������� ������� -�.�-������������

f· h J'
, .

icarão ospe a .lOS os vis.tantes-

A' noite a So:ie:hd.: Gy nn s:i;1
r�3tará ignilica.iva homm 19 .m.

No dia 9, p Ia rmnh í

h iverri
i visita ao C)n-;Of.:;o PlOfi siona]
Coo;)erativi5ta A"srario, em e'H
biruba do Ncr .e,

'" .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nem

do

Irradiação
da Allema

nha

.

RIO, 7 (O)-Vem causan
do comentarios uma noticia
procedente de Curityba, di- 1

zen90 qne a firma. Klabin S. PAULO, 6 (G) - Rea-

I Exige apenas a contribu içã t'''') de • Irmaos e Companhia com- lizou-se uma reunião de funccio-

PABANDO 05 .. 1$000 para cac;:fa sort.eio. ! prou. por 7.500:000$000 narios postaes e telegraphicos, da
-. iG pro�ntaos da Fazenda Delegacia Fiscal e da Central do

SEGUINTES JUROS: ! '

;;i\

NaCional num valor superior Brasil, para tratar do reajustamen- "

cle Limitada 5·r. ala. ii Habl·ll·tal·-VOS.' Inscreve-I VOS' •
a..... 100.0�0:000$. to dos vencimentos dos civis. .

II' etc.
Aviso Previo6·!. ala. G

..
.. e Um

-

matutmo chama a Dentro de quinze dias haverá�y
Prazo Fixo g'l. ala. 9é1

e a�t�nçao sobre as responsa- n<:)'�'a reunião para decidir 30bre a

� O blhdades do governo pa- attItude dos funccionarios em face
iiIiIiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiíiiiii: �.�----__,..-----�-----.OGe.o.� ranaense. do véto presidencial.

(Compilação de L. Nazareth)
No fichário adoptado pela relórma do ensino normal procedi-

da no Estado pelo professor Trindade, coisas ha que ultrapassam os Dia 7 de Junho-S. Roberto
limites do disparate. O sr. Bezerra copiou mal tudo o que viu. iti1��lr---.!"�h�---

A estação aIlemã DJA, onda Adaptavel ou não ao nosso problema educacional, dentro ou lóra 1797-Nascimento de um estadista-Na cidade de São
31 ,3Bms. irradiará amanhã o pro- das nossas possibilidades orçamentarias, tudo nos veio mal copiado. Salvadcr da Bahia, nasce o estadista brasileiro Manoel Alves Bran-

Ernquanto a miséria inva- gramma abaixo, para a America Desde os custosos moveis de metal, de grande aparato, dominados co, ministro. senador do lrnperio, etc, Morreu em extrema pobreza
de o lar do proletario, a bur-

do ,Sul. ,pelo bureau de bronze a que já nos referimos em outra edição, até I
em Nictheroy, a 13 de junho de 1855, um anno depois de ter sido

guezia cruza os braços a es-
As 23,.15 corres�onde as 7,1,5 as denominações que dererminaram uma mudança ger::ll no rotulario agraciado com o titulo de marquez de CaraveIlas.

pera da producção do escra-
hs. no RIO de Janeiro e 3,15 as dos nossos cursos e séries escolares.

. 1837 -Nascimento-Nesta capital nasce Duarte Paranhos

v O.
. 11,15 hs.

.

Na .faina de �udo copiar OH. Trindade Bez�rra, trouxe mu:\c'l Schuiel, notavel musico. e apreciado litterato.

Emquanto a magestosa ar-
23.05 Annuncio 1J_JA (allemão, C?ISa curiosa. A:sslm, par� começ'lrn:os, poderemo:� citar U:l:,) knCl' 1839-NasCll71ento d.e um polygrapho-Em Sergipe,

vore tem vida, a pequena hes�anhol) Cançao popular al- rosea, em cartolina, que VImos ha dias, onde �e le o sC'gmLt , fl:; nasce o notave] polygrapho Tobias Barreto de Menezes, uma das

parasita vegeta. lema.. typo avantajado: "Esta ficha não deve ser rasu ada nem raspada". glorias da Faculdade de Direito elo Recife, na qual se formou em

Sem o povo o capitalista
23.10 Hora dos Jovens: Musica Ficamos sem entender si é assim que se vai ensinar a linguJ 1869 e foi lente desde 1882. Falleceu a 20 de junho de 1889.

não vive. para fanfarras e tambores. patria, agora, nas nossas escolas. Será que "no Eio tarnbcrn é 1854-ElelJação á PlIl'Ochia-Pda lei provincial que

Sem a força do operário,
23.35 l'!0licias sobre a economia assim" para repetirmos a phrase que a cada paiSO usa o prole $0;' recebeu o n. 375, é erecta em purochia a Ireguezia do Paraty. Foi

O capital não tem valôr. aliema.. Sanches? Por certo não. O professor Luiz não enten 1�1j o 'lU'; v.n e nomeado parocho o revmo. padre Joaquim Francisco Pereira Marçal.
O operário trabalha, o 0-

23.40 Ent�emelO. . . ..
por isso tomou o bonde errado. . 1865-0s paraguayos commetem depredações-Os

perario faz girar as rnachinas.
23.45 Ultimas noticias e nolicías . Só mesmo raspando lhe a cabeça para não praticar rasmas. .. paraguayos, ao mando do c-l, t:stiganribia tendo invadido o territo-

"". � "'b h
da Allemanha (em allemão}, rio do R G d d S I '11 J T' d

;::'0 e PO'!» quem tra al a. E 2400Cd' ��r:*�oo�r��niz--;��:��::': A q uesta '.0 C"A ,�,

10 ran e ou, occüpa a VIla ce Itaqui, saquean o-a e

O DOVO produz
. oncerio e musica rectea- V _ � "�..oS;l, incendiando grande numero de casas.

.' to I' �� Estevao Santos �J 1870 F II d O
Quem vive á custa do suor

I a com en remetes. � � S
-

r:�� � � IO.
-- a. ece O �n�rqu_ez e linda--No Rio de Ja-

alheio é uma creatura eníer-
1.15 Ultimas noticias e no!icias �� Alcidia I?Santos � •

ao c. <!..@, nerro �allece � e5tadlst� brasl,Ie�ro Pedro de Araujo Lima, marquez
, :,' da .Jlllemanha (hespanhol). • •• R II O G ra 1i1

_g
e d OIInd 1 t

' d
.

I b 1
ma, UI� ser rmpi oductivel. 1 30 U. h l � participam aos parentes e pes- �;

.

�. a .
e a, cujas carreiras po 1 lC3.S e uma as mais oncas e ri han-

Esse'hornern inutilizado tem'
ma ora a egre com o

�I
sôas de suas relações, que sua � tes do Imperio. Era natural de Pernarr.buco, onde nasc:u a 22 de

vida porque é sustentado ar- galo .1«urr. Collaboram: .EIs: � filha Martha Magdalena � RIO. 6 (G) _ A Côrte
dezembro de 1793. Fez parte da Constituinte de 1823, foi ministro

tificialmente. Do.bler (soprano). No plano. t contra�touca.samellto com OS!. � C" h d'
do Imperio (4 vezes), de Extrangeiros (2 vezes), succedeu é) FeiJ'o'

W II W I Il'r R
-

S I � ouprema, oje reuni a, dtu ga

Apezar de enfermas, as
1 y e a ter. �

Orna0 I va. � nho de causa á Estrada de Ferro
na regencia do lmpe;io, enfrentando as revoluções da Bahia, Mara-

creaturas são inzratas
2.15 Conversa com o dr. Rofz- ll:I I ri� nhão e Rio Grande do Sul; oppoz-se á maioridade de d. Pedro II

C�l • b L • b h bre a i
. da i � MARTHA �I'!, São Paulo-Rio Grande no conili- ,

Os 11.01.1!�nS que esta-o Iórado
ac .so re a I_mporlancla a m- � e � d

.

d 11 I
motivo pelo qual deixou a direcção suprema do paiz: foi conselheiro

....

- d I II d. b � I.!'. do e juns içào por e a evanla- d E d
convlv:oj(hs massas· produ-

us na � ema e r�u. . � ROMÃO I � da a propísito da fallenci::t reque-
e sta o e senador, presi:imte dos gabinde3 de 29 de setembro

Cto S
-

b
- 2.30 MUSICO do Berlim antigo

�� t
. r.� de 1848, de 4 de maio de 1857 e 30 de m'll,'o de 186' .

. ra I nao sa, em, naú que- 300 L'l d ( I'" apresen am-se n01VOS � rida por Ârmando Cra\o. -

rem re301ver os problemas'
el ura o programma a -

ti � A � 1883-0 COllraçLldo Riachue!o-E' lançado ao mar, o

1 1
•

1 O
- Iemão hesp) Despedida D'A Joao Pessoa, 2- 6--l935. �� Prefl·ranl eenlpre O l'lleg 13 encoural" d cu· h l t' J 'I d d

ao pro.elarJac.o. s patroes (II '_ h' 'J � J1J
'"

.

c 3'a o Jt1aC ue o, COlls iUlflO na ing aterra por or em o nosso

f" -em nasce 'd'
a emao, espanhol). ._w_."""'.....,..,..'"""'.,..,.�".... ..,.".,...� ,._, governo para o serv'ço do Br�,!'l

aL., ç ro O 10 em seus ""'_'L..-��....�;�..,..,.......".."��� ,_.. -."",,,, lavel S.A.BAO
' ' ,,-,,.

empregados. pA.RA chamar uma LI� I

I NO �O de Curítyba
1884,-1 rrematação de escravos-O governo da Pro-

Não satisfazem siquer as Ca rtazes d
mouslne é sódiscar o

O
vmCla do Paraná, blixa imtr�cções sobre a arrematação de escra-

suas pretenções.
O n. 1.222. O unico preço do vos, exceptuando por'm. os de o to annos de idade, que são livres.

t

IVlais uma: segundo nos d ia telephone das Limousines.
1.' 18���� ultimo mi l"s�ro da nzonar�1zia-Organiza.se

cOlista, a Sociedade dos Oar- IMPERI AL pao o u,llmo mluloL:110 do segur.Jo H:mado e que fOI deposto a 15 d�
,,-\ -Eu sou Suzan- Conselh� d b dE"

.

ÇO'lS dirigiu aos patrões uma
na, às 7,30 horas. ..,

,"wvem;:o o rn:=smo anuo.. ra a�SIm constItuiJo: Presidente do

carta, aliás delicada, solici- C lii
li!

. I
RIO, 6 (O) - 05 proprieta· =::onselho e l\t1;ni:ilro di Faze1d.l, cuns. Affonso Cdso, visconde de

tando um pequeno augmento ROYAL - Quente como pi-
DnSil! IVO rios de padarias estão distribui)!- Ouro Preto; mini,;tro dJ Irrp;rio; cons. Franklin Americo de Mene-

e igualdade de salários. menla e Cornelio Pires, às 8 ho- do Estada i do um boletim circuiar convídan- zes Doria, Barão de Loreto; min:stro da Justiça, cons. Candido Luiz

Um empregado de Restauran- raso F d J' do todos seus collegi\s para uma Maria de Olivei�a; ministro dos Extrangeiros, cons. José Francisco
Por acto de Governo e era, ul'll'a-o em defeza d"s só-'us I'ntere,- O'

..

t d M
.

h I' J' d C
ti..' percebe 120$000 mensaes,

. v,; _

lana; mInIS rO:l ifln. a, a muante ose a osta Azevecb, Ba-

OLmO 180$000 mensaes. Es- ODEON-Ladrão Romanli- foi nomeado para exercer o cargo
ses, alelgando que, no momento, rão da Lidario; ministro da G'lerra, Marechal Rufino Enéas Gustn-

, 7 30 h de m.embro do Conselho Consul- r l-V' d d M
. ..

d
ses hL1mildes servidores dese' co, as, oras. tudo augmentou de preço.

vo ua vao, Iscon � c aracaJu; mlOlstro a Agricultura, cons.
, tivo do Estado o sr. dr. Julio I d f L C I L d Alb
prD lima tabella fixa,em que Comprae para vos convel1-

Al egam ai!! a que o� ornece- ouren"o ava omLe e uqLerque.
Tietzmann, Consultou Juridico do d 1890 InstaI!

-

d '11 d G b
tanto ganhe um como outro. cer o formidavel e economl'- dores cobram um ('.cimo a qua- .

- açao a VI a ,e aropa a-Essa antiS!a
Instituto de Providencias dos Ma- f '1 S J

�

Pois bem, a delicadeza dos co SABÃO INDJO. ti:! que elles deveriam p3gar, ri reguezIa, então p.rtelcente a comarca oe . osé, fvi creada em

ririmos, que substituirá o sr. José d d 1848 I I' 253 d
.

d A '1 d
pairões não permitíiu ainda cando os proprietarios re .. uzi ,os ' pe a el n. ,e cm.co e bn o mesmo anno.

Ull:a resposta á carta da Uni- Professarrl norma- Baptista da Rosa. á condição de pagante i de tudo A pequêna e pobre vilh e3tá situada na encosta occidentaI

I· t -Esteve ontem na Palacio do d d G b d I
ao dos Empregados em Ho- IS a -- acceita alumnos. O d d O

e para tud.,). o morro e aropa a, em mna curva o inoral e abrigada dos

leis R"staur' rltes e Conge
overno, agra ecen o ao sr. 0- ventos do quadrante sul, ficando a nordeste do prorrlOntorio uns ar-

_', L , ct -

CURSO PRIMARIO d d E d
.

d'

R
V d f

Leres. E';o cúmulo. vderna
or I) sta o a lll'blcaçdão a d' 'Io e� (-se U!l,a reci es, não muito afastados. Não obstante, o porto da villa com-

O E SECUNDARIO o seu nome para mem ro o I VIsta, muca t
- d b d 1 1 d d Imêdo persegue os ex-

por a a navegaçao e arcos e a,to ca,a 0, ten () no ado de den-

rloradores como a sombra TRATAR á Rua Saldanha
Conselbo Consultivo o talentoso I Cacique,6 val- tro da ponta, denominada Vigia, quinze metros pouco mait ou me- '

'c moanha d d' jornalista conterraneo sr. Marti-I vulas em perfeito estado por .... nos de profundidade e no ancoradouro dos biates cêrca de Ol'to me-
'_,-

�iduc;..
I O corpo 01:1 1- �Marinho N. 10 nho Callado Jor. 11 :OOO$-Largo Gal. OSOlio, 38 tros.

�••O.... G& �&.1}�.� Por decreto do Governo lmp<:rial de 9 de Dezembro de
O. X. I • 1.83.0 foi autorizada a creação da Parochia, sendo presl'dente a'a Pro-

;;t:
�

��:i:�i;��J���ç:' O 18 D E J UNO !.'.�>': vmCIa, o Chefe de D;visão, M:guel de Soma Mello e .i\lvim. Não
I \

��
� tendo, porém, logrado levar a effeito esta medida, apezar dos inte-

.�� �"';:s� l�J.r�ld;Ja a. seus paf�leln- j ! e resses tomados pelos habitantes d) logar, a Assembléa Provincial em
f�U c.;' mlgos que sua 1 la 'ri .. �W I' I' d 13 d M d
�i MARIA CAROLINA GONÇAL- t!t; ,. ��

acto egls ativo; .e aio � 184�, sob a presidencia do ge-

�� VES contractou casamento com �, ., .r.� neral Antero fose Ferreua de Bntto, fOI e�te aulorizado a contra-

� OI
sr. ALBERTO ANDR_A,'m. �I" C O L L O ·S S A L S O R T E D�f:.,\ :; dar co� urn.a c(mpa�hia, a construcção da igreja Matriz, a casa

Ll!J

I
"

IY �".. par� resldenua pi rochlal e do cemiterio, o que se effectuou, sendo

� MARIA �
soclO-gerente da mesma empreza, o capitão Manoel Marques Gui-

��

I
e tfl

marães, a quem coube a gloria de ser o fundador da freguezia.

�.'� AnLoBI'vEoRsTO I'"
NA Para séde da nova povoação foi preferido o local então

�� . �. "CREDITO MUTUO PREDiAL"
occupado pela Armação da Pesca. A capella foi construida e de-

ri� Floríanopolís, 30-5-35. W
.

.

.

.• I .

dicada ao Patriarcha São Joaguim, ;;endo depois elevada á Ma-

���������OO� triz, com o mesmo padroeiro, tendo como o seu primeiro parocho
o revrno. padre Raphael Faraco.

1891-Nomeaçiio de collector federal-Pelo inspector
da Thesouraria de Fazenda (hoje Delegado Fiscal do Thesouro Na
cional), é nomeado Joaquim Dias de Siqueira, para exercer o cargo

� de colledor das rendas geraes da freguezia de Santo Antonio naste"

� E5tado, .ficando-Ihe marcado o prazo de sessenta dias para pr�st:r a

O necessana fiança.

A pedidos Pela nossa historia
Pedem-nos. a publicação
seguinte:

Onde está a
ta'?

respos-

-- .€f "1W!JJ'F3aO'r, '. Trvm: -

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio propri8)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

Premias em mercadorias

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

I egoclata
escar)dalosaCom esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

. A CREDITO MUTUO PRE-
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-a$000

Reajustamen
to dos civis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Gazeta Indíca:

Fecl'iamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Rezistrados ás" 19,30 horas
b

PARA:--ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RiO DE JANEIRO.

Agência no

Edif'i,t�io La Porta Hotel

1 Médicos Advogados
-==�--=---�---=-=--� '" "�'.'--_"""- -�. -----"....,�.

�= �

I"A"
�:: jl

li,o cesar iVila}'l: í.i11'. H�m':'�JM!� Whlp� ,.,�tlr,
.

-I
r. I

r I \
Ex-assistente do 'I i �

I I
Dr. Cesar Sartori �

I I �
.'
.'

-

I
t Escriptorio R. Felippe li

Chmca CIrUrglca-operaçoes I Schmidt rr 9 Phone 1483 li

I-='-��=�=

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
__ ,r-�..,:__

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

aCOMPRA-SE BAGAS DE NOZES O�� ����[Gl��l�����������
=

� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �
Accacio Mo.! ;-O. �-::.."" ""'__... .

São necessarios 3 qualidades �
Dr. Miguel i • I t;{��j��'óJ--------����5i'�3'; SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA ��
Boabaid I reira tem seu escrip-] TOM :I Essas somente são encontradas ���

Clínica Geral -- Vias arinarias
á

!

t �

I'
nos novos�poHsde Irad�. I � � ��.,t,d,\ ,tório de advocacia rua i 5 � r-- Iii""""'" � r::�J

Hemorrhoidas: - Tratamento sómente"'- ��
sem operação e sem dôr Visconde de Ouro Preto II� �

PEÇAM CATALOGOS, _PREÇOS, ETC. �
Resid.:-Praça Pereira e os- m I COSTA & Cía.-RUA CONS. MI, PRA 54 �f.d(,
veira, 14-Teleph. 1353 n. 70. - Phonr-'

1277'-'1 aynr rr ��
l::. L O�����;����t�Je�t?tJ

Consult.:--R. JoãO Pinto, 13 Caixa Postaí, 110_

P
I' III I

Teleph. 1595 '=====-=-=�� I Boonekamp I arana ercantl�
��

-
.

> das 15 ás 1HOlIlo N I O apperitivo de maior fama t8. Tirage!'"'Y"\ 8.000 Exen-plar�s
lU.

I:) ão ponha fóra a sua amina - . R -

usada. ���� Revista-jornal de actualidade, com circulação nos
---------- ce. �.;�� .

Estados de Espirita Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matto
Adquira já o afamado afia-

dor liSIRANN' para laminas ty- Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.

-;",= !__�as grandes luctas ��e dé.sdo-
po Gillette.

Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Este-

[Vam no campo da actlVldade 50- Para excellente e baratissimo. Valiosos brindes do de Santa Catharina.
,

cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE .� � ����§)4�!-;�
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS distribue I �
telephone como a mais inprescin- Rua. Trajano n' 11 t� Attentae be' f)\\1
divel das necessidades!

ROSA
� � W��_- O !li L.. � �\\

iii � A Agenci:;) r�oc!erna r�

H Jordan la RUA DEODORO 33 de Publicações', com séde �;�• • FLORIANOPOLIS, em São Paulo, é autorizada e fis- ��
CASA MATRIZ: a todas as pessôas que, por seu intermedío, tomarem calizada pelo Governo Federal e �.Ilpossue a carta patente n. 112 [$�

..J O I NVILLE assignaturas ou annunciarem na ��Estado de Santa Catharina A GAZETA FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes'[por �.�.,1
Endereço Telegraphico « IN �,U C!!. »

semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �J
(

Caixa Postal, 75 - Te!. 51� 507
� ,

- o jornal mais moderno e lido da Càpítal. EXTRACÇÃO com globos de crystal. ��
FIL IAES: Peçam informações. A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- g�

Mafra - Canoinhas teias são presenciados pelo povo ��
(SANTA CATHARINA) �������� 1�r

rtio Negro -_ S. Matheus ����������@'��.�
(PARANA) .eGfi·�.��e•••�e••GOe•••oo� .���������.)�,�;�.�

Herva Malte � a �
-�� �,- '��r. � �r)

EM GRANDE ESCALA • Fabrica de Moveis I Transporte rapiid� �
Seccos e Molhados ii DE.. � Florianopolis Bom Retiro ��

POR ATACADO O Pedro VItal. • ACElTAM-SEPASSAGEI�OS,CAR�ASE�NCOMENDAS �
Exportação de productos do palz ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. Fett & ela. LIr'nltada

r;��'�ESTYLO-ua João Pint.o, :I B-Telephone, a. AGENCIA-Fundos do Hotel lV1etropoI ��".�.'�FABRICANTES DO AFAMADO � O d MARCUS MOUR \\

�������'�ê� �",F,.,r.�� r.[i)l����
W encarrega o A 1\,

3_1 'Chá de Matte Indus �'n)J������$GG,����.�""•• ���i��t���������
�o- ...

- -

�a
• !IM Mil) .... :'

.._- .0' .. "

-:--'"""""'�
.... , .. 1_....'"

.. II
_=

r.�) Preferir o
.

abãc I J �e (Curitiba) fabri�a�.o .co�__!lei�!!
lrá- e dar valor ao que e bom, e economiCD e rendôso

---

;;' EXPE IMENTE E v ERA QUE É SUPERIOR

Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
I.�=-"-r'aiva n: 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone. 1.285

Dr. Antonio Botini

Medicina Intern8- Syphms

Vias Urinariús

Cónsultorio (:; Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas
.......-

Telephone uma

1-,;;1i=3.'==="=====

1 •

a

===

I

1
I Dr.
I
I Rua
�
� Das
�

Fulvio Aducci I
Advogado i

João Pinto, rr

181'!(sobrado)
-

10 �� 1��r�:S 14 áSI eflnaeã (» de assucar
�� -

=de=

Telephone 1441 Caixa Postal 105

�
I Dr. Padro li! M�ura Ferro João Selva==

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548

\\\

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H LA II D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

_ Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos O
� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �;�
� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente '!,/!

e duraveis. �
� ��

o REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS i
!.''@,NA CASA �
G �
....e••• ------G*eG��
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imposto de Renda
Arto 78 - Tcdas as pessoi

as físicas ou juridicas que por s

ou como representantes de tercei
ros pagarem ordenados- gr'1tifica·1
ç�es, bonificações, inte:csscs, C�'�l \rmssões, porcentagens, JUros, CLVi"

den::los� ILl�ros, alu�J;f.i3 e �1u.�,T,�S, I Como se refere ao
prestarão inlonnaçõcs a �e'.ç.ué\ 'Ido Imposto de Rendas annexa o O sr II Wa I d e til a r

4$000
Presidelíci" do sr. major Edu-

Delegacia Fiscal.
-0-

30$000
ardo Otto Horn. Presentes.os srs.

Arfo 86 _ As lnhilc::3'::;3 d.' O _.

3$000
Eduardo O,tto Horn, preslde�te, Arto 78, serão cunidas

-

com a ,RIO 6 (�) -, s;. VJalder�ar �alcao, .entrevlst�do. a
5$000 João OctavlO da Costa A,v.lla., J d 500 �·OOO t:" .r'NU respeito do. romprmen.o do 1 . S, D. CO.D o sr , Getulio Vargas, dis-

) O mu ta e 'ffi a) . tJ ,I v :J. I J d J I
.

- ·d
.

José F. G avam, Roberto uvei-
.

88 A' -::;f'; '., ." 1. I se nana po er cec arar, rJOIs 11.1.) pertence a esse parti o e SIm a
6$000 I S dOI·· Art» - tr>..JU I"� LI .no, L· C h 1· A h t C' b' I

.

ra A varo oares e iveira,
f·

_ -

dI' ... I iga at o ica, c a entretan o que o ear a rece era mil o rompi-

5$000!d:putados e João Tolentino Jor, podemd�er eJtas. �s .:�.,rilço�s mento, pois não se esqueceu ainda de que o sr. Getulio Vargas3$000 Secretario e aberta a sessão e
de ren imentos, ::n?ep(,�n �:lt'\ ':�, [oi solicito por occasião da secca de 1932.

�10$000 da d -

t
multa. f\ pessoa usica ,(!<Jf\ lC.:Ui}, I

I
..

approva a a acta a sessao an e- .'

1 I (\,r\r'O·I'("rl') I'

E di t Off'
. .j que pOSSUir mais oe \J.\j\'; .,\,)\x

nor xpe [en e:-
.

ICIO n. .

...

CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- 353' d d S tari d de redirnentos bruto, flCa ';l�F·;t1
DADE ,o sr. r. ecre ano o

.

_ l , l.,�l�,.� c,MEIRA QUALI I· J. d d a apresentação ce Sela a

...
l-"",' Ç,l·), I F b

·

d B d d12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia nttnor ed, USllÇj' Sresp�n.
en

dO ainda que, pelas dc.:luçôc�5 d..: en-

\
== a. r ica e : o r a os=:

10$500 38$000 PFe
o

edxpe lente. ad
ecre

ardIa da cargo de Iarnilia e outras que o === DE
11 $500 azen a, autonzan o a ven a e . 1·

Taboasleilarg. 3x31 dz. 54$000 .. .

S[A F bri- r.eaulamento perrmtte, vennam

ai Efnilio Dinslaken22$000 Pernas de serra lei dz. 28dfOOO paPdels plmpr_el�ta�re�s ba, � Ar·cha[."le1_ fic�r isentas; caso não apresenta
6iPOOO ca e apelao im O, v

d Íaracão h
r "

I I --�:--
Fôrro de pinho 1 $ C' I . 5 d d S.- a ec araçao icara sujeita ''0

eD'1 Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

SAL DE MOSSORO' Ta-boas de qualidade 2x23 dz.
se. ,lfcdu

ar

I
n

.

. o sr. rd· i] çarnento ex-ollicio e perderá as I
I IV

13$000· cretano o ntenor, respon enco
I

.

.i" I
xima promptidão o seguinte: losquiteiros, Cortinados, Cor-

Sacco de 60 kilos 18$000 I di d 5 tari d deduções rçgu arnentares metem tinas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour, Pon-
:Jacco de 45 kilos 11 $000 Sarrafos l 1 x5 a dz. 6$000 PFe

o

edxpe Ident, a

d
ecre ana

ta do ainda ;� multa de 30 ou' to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
1I.1()I·,J."o de 45 kI'!OS 12$000 azen .a, ec aran o que cds.a 50010 ou ainda tres vezes o va- B P

_

d divron -

R f t Ponto .

otões, lissé, Bor a os em Machinas Singer e

Mercado do Rio epartição aça cons ar nos e 1-
I do i t d id A f' E I I.

.

bl' or o lmpos·o eVl (l, S lTmas .

Ilxova como cIO para asarn nttais de concorrencia pu ica, para .}J.
.

d.
' I d • C e os.

FEIJAO . .

d commerClaes co ,ectivas ou m 1-

contráctos, elc, a eXlgencla él
I Os srs. CommErciantes terão abatimento.

(Por sacctJ de 60 kilos) viduaes, aine a mesmo que teg·
apresentação; por parte doscon-

b d Rua Conselhe'l'ro Mafra n. 84Preto novo 1 8$000 d d ham prejuizo, ficam o riga as a

correntes, e ocumentos que pro-
DIVEf'SOS B

. \ 23$000 pre'e:1tar a sua declararão acom- FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINAI.> ranco espeCial ve terem cumprido as disposições h I d d '

);

44$000 Vermelho 23$000 d 3
.

d d pan ac.a os ocumen.os qUe pro-

Mulatl.nho 23$000
o art.

.

parago. UnICO o e- . .

45$000 ereto federal n' 19.482, de 12 Avemt °1 s7e5u prAe]Ulzo.55$000 MERCADO ESTAVEL de dezembro de 1930; Idem, ,. o .- s, edmPb·relas qlC

18$000 O f" d E d· t· pagarem JUfOS oe e entlJres e
t ICIO o ncarrega o ln elmo

.

- d d58$000 FARINHA DE MANDIOCA d N
.

d C I dAli - obngaçoes ao porta or, escon-
os egoclOs o onsu a o e

.

d 1 1

35$000 ((i)or sacco de 50 I.l·los) h
.

I
.

f d tarão sempre ln epenaente oe sa
r, 't man a nesta caplta, In orma;1 o

_

.

45$000 Fina com pô 13$000 d·d d S - C
.

I ber a quem sao pagos esses JUfOS

ad peL
I o a

d ecçAaol1 om}
mereIa,

a taxa de 8�10, Quanto aos di-30$000 Grossa sem pó 11 $500 a egação a eman 1a, !1('
'd d d -

.

d50$000 MERCADO S"LATAE R· d J' f' VI en os a acçao ao porta Oi,
.:l 10 ,e anelro, que da II�mas,

com-
a taxa a descontar peja mesmaFarello sacco 6$500 merClaes allemães a I5ta Junta, ( 'd 4

.

d dr:'nr"lll·n_ll_t'o sacco 8$500 ARROZ d
.

I õ
.erma sera e 01° 1ll epen en

-" _. " eseJam travar re aç e.s commer·
d'

.

I
LJ"d,a de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) ciaes com o Brasil. sejam com tel�enlted o mposto pago pe.a

24$000 .

1 $000' d • SOCIeC.a e.

7$500 Agulha EspecIa 45 casas Importa ora, por con.a pro- A I 182 S-
.,

d\"1 d /lo k'l O
. , o - ao paSSiveIS o

I c as e cer� 1 o. . Agulha Bom 40$00 pna com agentes-representantes ,

d d
.

" k I $400 b' d '- d d' Imposto e ren as OS venClmen-

�:ampos p. c�ra 10 I Japonez EspecíaI 42$000 na ,ase e comd�l�s�o, evedn.
o

tos de todos os membros da ma�CllIlcnto Maua sacco 13$500 Japonez Bom 38$000 os mteressados mgu-se a lla.
d·- d E t dPL03phoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corrida 28$000 Secção, cujas informações serão gdIstraDtu.ra. a

FundIao'I oSd sTa o:'
f d 12 "I 28$500 . , Id o Istnto e era e o ern-Arame .arpa. o n. ro o

MERCADO FROUXO 'fornecldi\s gratUitamente; em,
.

d A b d\ C d 13 "I 39$000 M d d "L b tono o cre, em como 05 o
l\rame ,arpa o n. ro o emoran um- os srs. e Glr-

f
. I· 'bl· d E

BANHA b h & c, n d d I -
unCClOnallsmo pu lCO os sta-

, ec on la, a praça e �a
d d

. ..

(D, . ' os e os mUmClplGS. ecreto

(Por caixas de 60 kilos) ,gu�a, pedmdo para r�gIstrar e ,ar� nO 19.723).
Eln latas de 20 kilos 155$000 I cIlIVar o seu contracto 5Oclal,

S - d I t d d,

6 d d ecçao o mp06 o e ren a,
Em latas de 5 kilos 158.$000 Idem. Cucular n' o sr. r.

O I 'F· I d
C I FlS· annexa a e egacla Isca o

Em latas de 2 kilos 160$000 e 50 � alisto de ouza, commu-
T'h N·! E t d d.

'·d d esouro aClOna no s a o e
nIcando tt.r assumI o o cargo e

Santa Cathmin:t..
Secretario do Estado dos Nego-
cios da Fazenda, Viação, Obras Em lo de Junho de 1935

Carlos ConceiçãoPublicas e Agricultura; .flgra- _

deça-se e .flrchive-se. .V1ys·terio
Requerimentos: - Dito do Se tendes sido até hoje;

sr. dr. Aderbal Ramos da Sil- infeliz e de:.;protegido da SOf- i
va, pedindo para fins de direito .

d
,. f Id te, Vlven o sempre em (]I-

certidão da iPublicia Fôrma e ficuldades, ou sem poder
uma ácta da AssembIéa Geral Ex- realizar os vossos desejos,
traordinaria da sociedade «C. não desanimeis, Escrevei 110-
Kuehne & Cia Ltdü», da pra- je mesmo para a CAIXA

6$000 ça de Joinville; certifique-se. POSTAL 49, NICTHEROY,1 $500 Dito da Empresa «Auto Viação Estado do Rio, enviando um
1 $700 Catharinese Ltda», da praça de

enveloppe sellad,) e subscrip-1 $600 Blumenau, pedindo para fins ide to, para a reSp0sta, que re
direitos, certificar-se a mesma es- metteremos gratis O meio fa
tá registrada nesta Junta; Idem. cil e seguro de em 8 dias,
Dito da firma «Otto Schmalz &, conseguirdes o que desejar
Cia», da praça de Joinville, pe- des, seja o que fôr.
dindo para fms de direito, certificar

.

�.,

se a respectiva firma está regis- idem. Dito dos srs. «M. Lep
trada nesta Junta; Idem. Dito per & Cia Ltda», da praça. de

da «Comp. Tracção, Luz e For- Joinvi_lle, pedindo para registrar

ça de FlorianopoIis, pedindo ar- e archivarG! a. altc:ação d,e seu

chivar a ácta da Assembléa Ge- contrácto �soclal; idem, Idem.

ral Ordinaria, realisada em 30 D1to dos srs. Octtavio Lêbarbc
de abril deste anno Archive-se, chon e Carlos da Costa Lebar
Dito dos srs. Eurico Fontes de bechon, socies da firma «Le

Gaspar e «H. Duart & Cia», barbechon & Cia», da praça de

de Joinville, estabelecidos em Join- Laguna, pedindo pa:-/l. registrar e

ville sob fôrma commercial de archivar a alteração de seu con"

«E�presa Industrial de Gaspar trácto social; idem,idem. I

Ltda», pedindo para arquivar a Nada n:ais havendo a trater,!
escriptura publica de seu contrácto o sr. PresIdente encerrou a ses

social Registre-se e Arc/li- são.

ve-se. Dito dos srs. Schettini Secretaria da Junta Commer

& Brisighelli,), desta praça, pe- ciaI do Estado, lo" de junho de

dindo para registrar e archivar 1935.
_ .

o seu contracto social bem como joao To/entmo jor,
a declaração de sua firma; idem, Secretario

A GAZETA
.� --�""�:------------------��----------��----�---------------------�----�----------------

Commercio Industria Junta Com-
..,

. mercial do
• Estado

e Agricultura

EDITAL.

Fr5ços correntes na praça de Limpos leves �ilo
Florlanopolle 1 Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO I Cedanho kilo

�wzeiro 44 k�los 42$500 PELES
!:impeza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Indiana 30$000

Resumo da acta da
166a. sessão da Jun-

1$200 ta Cornmercíal do
1 $000 Estado, em 1· de j u-
3$000 nho de 1935·.

SAL

ASSUCAR

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

DiamaAe
Christal
Moido
Terceira

5acco de bu kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc irados 2 kilos

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

/\rroz sacco

Kerozene caixa
Crú'.:olina caixa
Vé:3S de c.ebo caixa
Soda Pyramide caixa
Cebolas caixa
\-' élas stearina caixas
Zéa fVlays Fischer caixa
Côco sacc.o

\/lNHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000 (por kilo)

Em gunitos
Em clecimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
\!asso ti,,, S 3 fios dz.

�<arcu; c:crxões arroba
Xa! '��\e sortidoslarroba

MERCADO CALMO

XARQUE

rlÍ�orci'lCO da Florlanopoll9 Mantas Gordas 1 $900

Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta 1 $600

Feijão branco sacco 1 5$000 Sortida regular 1 $500

Feijão vermelho sacco 15$000j MERCADO FIRME

Milho sacco 1 0$500
DIVEROSS

Batata sacco t 0$000
Amendoim sacco 1 0$000 (por k,ilo)

9dtOOO CêraArroz em casca sacco fP

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco
1 2$000 ToucinhoFarinha de milho sacco

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Asmcar grosso arroba 7$000
Pol'vilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 91$000
1$220
7$465
1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280
12$570

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

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6 EntraaaslZ 5ahiilas

6 a 14·5

Felj�o (sa.ccos) 50.556 12.298 12.79599Arroz ( ») 73.111 16.876 20.1 .

Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356

Banha (caixas) 12.577 8.645 6.218

Milho (saccos) 6.120

Xarque (tii' ,1(J� 14.0GlO
CFalt� as s��idas dos deposit� particulares.

."'1-.':

. ;:. ,
. / I

., .

, ,',,\',." •. '. ;.. ,....
", o,'

3

ro pimento
do

do P.
, j .,

eara com ti'

govei�no central
III III

assumpto
Falcão

� QUE suas aulas, cursos e conces-

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

OS Di RECTORES:

• M

CONSEU--IEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

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

"Expresso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto A.legre - Florianopolis e
vice-versa

Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLlS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças· feiras ás mesma� horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: :,éde RUA A. NEVES, 159--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. 2q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A QAZETA

atr z:
Fil em:es

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas

para ternos

Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napps
Sapatos, chinellos, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

-"Co-rn pa:-n'h C'l A I'i'i � n t:"a

-

fi a' B � � i �I� �-=r.�__,,_'__·cm!W__
> .. �,.. '",' '" •• ..., í ,! ! �.� � ,

I-�=�""';u��:���;;:=-�-�-II t:�nfeitaria Chiquinho
5EBUR05 TERR,E5TRE=! E Jnf1P;lpmo�

I
I� '-:; ," •

n 1Incontestavelmente A Primeira no��BraSl1 ! � Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
�,' ! ..

"ons"rva" vinhos fino" eLe�:pital rlZali9aco 9.000:000$000:

II'
<., el, <- ,), J. 1." l.

.

, �lZslZ.rvas mais c)-e 36.000:000$0001 1[, Pornece doces de todas as qualidades para ca-
ÂIZCIZIta em j933 F '76Z'703$361 1 tisad b '11mmoueis, .'.

1.3.472:299$3491 I, sarnentos, .iap isac os e ai es.
qespon<;aoIIIc)ac)lZs casurnlõos zrn 1933 2.369.938:432$8J6[ I'

�
(Estas responsabiliôaàes nfcn:,m-se sómente aos rumos (;I?i II� f<E3TAUHANT A LA' CAl'(TE no primeiro andar

rOBO e T�A:-J=?POP.TE5, que são 05 0015 Ui---llrDS em que:,� T q r.; f') D O &� O F E R R A R I
.

Cl rompan�Ia opérn) I � I �
-.. ,r. r"a

".�- ;, r:�
�glZntes, _Jub-FlgentlZs e Reguletàol'IZ5 De f-luW'iC1S em toào;} o�,i � Im }-(\j}\ FrL,l;."'P SCHiV1iDT n' 10 (ESQUINA DA
'.::.stados era Brasil, no Uruguo" (5ur.rur,'.5Gl) e nas principnn·1 � � PU' A TP AJANOl T .1", 1

Y' 1 194
praças ex!Tnng",irCls li! ,�

;,- •. '''rJ., , J eiepnone .

FlglZntes em florianopo1is cnrnros UJEO 8, rir'l. II" �';'-=l\v,.,.."",..m:.''ll>''''''''''''''''_""_ .., _., '*","",*
Rua r. mafra n

'

33 (eo broõo) Cclxc pOSTa! 19 ti
TlZlegr'. flLl...lANÇA Telepll. 1.D83 � U '�"':"�,:��"��':.�,_�_�_��w���������_�m�Il�_

II

Está doente? Quer saber oque tem?
Mande nome, edade e protissão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANElRO

V ��,I as casas na rua Conselheiro

enUe-Sel�íafra n. 126, 130� e '71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

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

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

Me

Sociedade Catharinense Limitada

Villa Ba!í""1ear-ia F L O R I A N O P O L I S - s A O J O S E'
Santa Catharina SE QUERES Af\'PAR DE

AUTO commodamente e com

segurança chama o

FOI1td V8-200

PASCHOAL SIMONE S. A.Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;',,: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Agentes autorizados da
LIVRARIA MODERNA

CIA. BRAS. PNEUMATIeOS P f R E L L f S/A. f'unc)côn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
ralxa postallZ9 Tel. auto ]004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Planta de urbanismo moderno devidamente epprovada
pela Prefeitura Municipal de 'são José, cuja cópia acha-sé.
archivada na mesma Prefeitura,

Cornmcrcío por grosso de Sal, Trigo, Farellc,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Phone. 1.212
E NADA MA13!

od lsta I
RUA 28 DE SETEf\-1- IIBRO N. 16
_________ I

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer trs
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTr-,LLA
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encorr.

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

inteiro conten.o.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de. Natal que V. S. Mde brindar seus filhos.

-

ÇAOE TvpO;Ir:l;Jhia, EstlZreotypl
Enccc)lZrncção, Pautação, Trc
bolhas em Alto Releuo etc.Linilc Vista Panoramica.

Esplanõtôo praia àe banhos.
Optima nascente ôz aguC1 potoue},

Terrenos completamente planos. Yaurt deGranja
Zina

A VILLF! I3ALt-�EARIA DI:5TA a:

1000 metros õo Ponte Herclllo Luz.
800 ào Branéle Quartel Feõer-cl, em conetrucçõo.
600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.

No séolZ Do D15tricto 'Ioão Pessôo.

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

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cilZc)adl2 se cnccrr-eqc õo ccnstrucção De Préàios

03 lótcs aoquil'.c)os, rnz ôicnt e o puqcrnento dIZ urna entrcõc á
ur.sto IZ a rlZsta1te 12m pagamentos menacee.

Pelleteria
Argentil'l'aE' O melhorfrnedicarnento das enfermidades do esto

mago, intestinos,
",

rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgías, 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 extraídas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_:;;;;;;;:;;��:;;:;;;;;-";;;;;;';;;";;;;-;:;;;;;;;:;;;';;;';;;";:;;;;;;-�-;:;:;;;;;';;;"'�.;;;"�-;;;-;;:;;;:;;;;:;;;:;;�;;;;;;;�-,;;;;;;,_ segue-se uma grande quan t Idade de acido Iac tico e ba-

� xilas búlgaros que a faz agradavet ao paladar mais exi-
D E � gente. _==========='="

Paulo SC!llemper � Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO I médicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Conselheiro Mafra, 126 - Esouina Pedro Ivo li involucro a marca: GRANJA ZINA.
-i I!'IITelephone n. Hi32

�
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café' Na-

�==============-==---�'''''=-�=-'""='='===-====_'_ta_I,_C_af_é 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.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
RUA JERONYMO

COELHO, N. 38
Rua Trajano n, 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

Fabrica de Moveis Catharinense
r: I

V EN�E-SE un:ta �onforta"yel casa; sita na rua prin
cipal do dístricto -joão Pessoa» ,·�_.com ,fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

Rua

I T A L.
RA HOMENS

Rua Conselheira Mafra (esquina Trajano)
ARTI
C RI

I:f

, I

I

\ lIi,i it i
h

I!

j: i

I IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A VOZ DO POVO

BELEM, 7 (O)-Os ami

gos do major Barata of-
EHLArE íereceram-lhe um grande ban- Realiza-se sabbado e do-

Realizou-se ontem, ás 1 G ho- quete, por motivo da passa- mingo, no districto da Trin

ras o enlace matrimonial do sr. gem de seu anniversarío na- dade, a Festa do Divino Es

dr. Osmar Carneiro Ribeiro, en- talicio. pirita Santo, constando de

genheiro residente da Estrada Durante? ag�pe foram novena. e leilão no, sabbado.
de Ferro São Paulo-Rio Grande trocados vanos bnndes, sen- Dommgo havera missa e

com a senhorinha Eli Soares, fi· do recordada a actuação do leilão de prendas.
lha do sr. lbrahim Soares. ex-interventor, á frente dos Abrilhantará essa festivi- PARIZ, 7 (G)-O sr. Pierre

No acto civil, realizado em destinos do Estano. dade a banda musical "Amor LavaI acaba de organizar o novo

1mbituba, fo�am padrinhos, por Affirama-se nos meios po· a Arte". gabinete francêz, p>rmanecendo

parte da noiva, o sr. Fldelis Si- l�ticos, qu� os correligiona- ------------ com a pasta do Exterior, além,

mon, indust:ial em Porto Alegre nos do major Barata p�eten- p.
Vende-se um da chefia do gov{'rno.

e sua exma. esposa d. Maria do dem levantar sua c,andIdatu- Iano Zeitter Win- Fazem parte do novo gabin�te
Carmo Simon, e do noivo, o sr. ra para o governo da capi. kelman novo. os srs. Hmiot, Flandin e Mariant

lbrahi� Soares e exma. esposa. tal, no proximo pleito. Tratar nesta tedacção. como ministros sem pasta.

Roberto Oliveira

Regressou aTubarão o sr. dr.
Annibal Costa, que ha dias se

achava entre nós.

S)'ndicato
dos bancari

as

o campo j),,.dolpho Kondel
será dor"ningo theatro
da gr'ande batalha

Tan''"1au-�cjaf-é x Athletico

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalicio o nosso distincto con-

terraneo sr. Roberto Oliveira, de- Acompanhado de seu irmão,

putado estadual liberal, membro sr. Manoel Pizzolati, regressou

da directoria da Associação Com- para Orlens, o prefeito daquelle
rr ercial e conceituado commerci- municipio, sr. Luiz Pizzolati.

ante estabelecido nesta praça. .

A' s inequivocas provas de Para Bl�menau: .segUlram 00-

"preço e estima que lhe serão t�m os �egumtes vI�Jantes: �ran.
tributadas hoje .fi Gazeta, pra- CISCO Lima, Theolindc Pereira e

zeiros2.mente, se associa.
C. Lopes.

Roberto Moritz OUTROS PFlRTEm ...

[oaquim Ramos

Segue hoje para o Rio de Ja
neiro o nosso distmcto conterra

neo sr. bacharelando Joaquim
Ramos, secretario do Governo
do Estado.

RIO, 7 (G)--por occasião
da chegada hoje do sr. Getu
lio Vargas a esta capital, for
mará em continencia, uma

Divisão do Exercito, sob o

Estamo:,; informados de qu � o

Bomsuccesso do Rio, dub pelo
qual já jogou Caldeira, filho deste
Estado, enviará até o fim do mez

um emissario para assistir alg.Jn
jogos nossos e treinos, ahrn de v

se alguem lhe interessa, O Bom
successo quer um club moderno de
rapazes desconhecidos. De Bahia
já vieram 2 regulares atacantes; aqui
a coisa será differente. Os nossos

rapazes desejam melhorar seu jogo
para se collocarem na .verdadeira
classe de crack, Que não seja TI

todos porém 3 ou 4 já interessam
ao quem dá mais dos cariocas; mas
ainda é cede «seu» Bomsuccesso.

!\nnivêrsaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. Roberto

Moritz, sub-director do Departa
mento de Educação.
A Gazela felic!lu-o

Festeja hoje a graciosa meni

na Doris-Myriam, filhinha do sr.

Henrique Bruggemann, professor
Instituto de Educação.

Seguiram para Tubarão, on

tem, via terrestre os seguintes
viajantes: Octaviano Silveira, João
Gualberto Bittencourt, Felisberto
Rocha Saturnino Rocha e Ernes·
to Corneli.

F. C. D.

IfAZEm AHH05 H01E:

a exma. sra. d. Julieta Ri
chard, esposa do sr. dr. Alfredo
Richard;

a menina Maria de Lourdes
Silveira de Souza;

a senhorinha Maria Magalhães,
filha do sr. José Duarte Maga.

Falhou um

Será realizado o esperado les- NUMAS X BASILIO
rival do Avahy F. C. no proxi-] .

_

rr:o dia J 4, no the Irro desta c;a-J Agora a A Gazeta, incen-
pt\�ol: ton;:::d� p,�rte 1 n:lJ;:: ya::os t 'v�dora do foot·ball floriar:o
afl.blas �� "lo,lano,'oLs. Ns a poutano, deseja oiferecer ao
:�o�te mais uma vez teremos a [c- nosso publico, espectaculos
�ICldade de vêr ;;5 campeões d::: ele box Ha a1Juns dias no

:o�t-ball da .F. L, D. que �ão riciarnos estarmOos cogitandobrilhantemmte Íeva-am de venci-ia a vinda de boxeurs do Ri

� valente conj::1cto do AthL liso para aqui disputar�m vari��
�e S. F�anclsco e não menos luctas.

rort_: Marc:hoD as, os quae- dI': Já se acha entre nós o bo
Vemo ser homenageados e'TI pleno xeur Bas.lio, (o roxinól) perpalco pelo c1�b de Wal�er. .

tencente a nossa gloriosaUma banda dr musica 1\01- Aviação Naval, que jà ini
rnará ainda a noitada. Outras sur- ciou os seus treinos parajen
presas estão sendo encetadas frentar Numas Cardoso:' no

fim do corrente mez, num

festival do Tarnandaré F. C

quer se ape
gar ao outro

Caldas da
Imperatriz

lhães.

o Hotel das Caldas da Irn- Ainda na nossa edição de ên-
peratriz contractou uma or- O melhor sortimento de tem nos referimos a Poroto o

chestra desta Capital, para artigos para homens só I1n grande meia brasileiro que não
Encontra-se, ha dias, liaeíra-

todos os domingos realizar casa a CAPITAL. foÍ requisitado pela CUD para
mente enfermo e recolhido a; lei-

naquelle hotel um concerto, treinar no combinado que nos
to, o nosso distincto conterraneo

na hóra do jantar d gal. Octavio Valgas Neves.
. .

_ e" erá representar no co.npeona-
Tem sido grandedO nu�e- O caso ,Ia to americano de foot-ball. As-

ro de pessõas, que, esta a- sim é que o Vasco da Gama
pital tem afluido aos dornin- i\'Iar�mllha enviou a Porto Alegre cm ernis- Encar('��rado
gos, ás Caldas da Imperatriz. M

.,.
.

f' d f
Domingo próximo Iar-se-á el�ca�1ie s�dno.a·lmd· eNcontractar o. rere- LDflI inimigo do

.

11 t
.

t
n o Jo�a or. . esse caso sera sem-I C,l� II" ba toOUVIr o exce en e conJunc o
pre RIO e São Paulo, porque o

-

musical, deleitando os que RIO, 6 (G)--Nos meios P:) homem deixará de ser gaucho ...
forem passar aquelle dia no Íiticos accentua-se a situação in- Luiz de Carvalho já se acha no

Hotel das Caldas da lmpe-] sustentave] do sr. H:�nrique Lage, gremio cruz-rnaltino, tendo to
ratriz. membro da commisão que deverá mado parte n'um jogo daquelle

dar um parecer sobre o caso da club, e deverá, ser requisitado
Marinha Mercante, sendo director tambem para o proxirno treino.
da referida ernpreza

,., Quanto a Rizada quem se inte-

Pergunte-se c?mo conciliará a ressa pelo seu jogo é o Flumi
�ua missao de deputado com os

I
nense mas o Internacional dá

mteresses de director. mais ... E Luiz Luz onde anda?

(ial. Vargas Neves

Foi preso e recolhido ao
xadrez da Delegacia Policial,
o meliante Braulio Cerqueira,
brasileiro, de côr branca e

residente nesta cidade, quan
do procurava vender 11 alli
anças de cobre como sendo
de ouro.

Religião

Reorganizado
o gabinete

frarlcêz

Ta10ellas do Campeonato

20s. teams

��� 1_!IIIJ�__..-s;:eM__ �ll
IpONTOS G OA L

�rCLUBS Jogos Per- \ Ga- e Colo-
on-

didos nhos P , li .

cacão
TO Ta '

Athbtico 2 1 3 7 3 1
Avahy 2 1 3 6, 2 1

I. Figueirense 1 O 2 8 1 2
Tamandaré 1 2 O O 4 3
Iris 2 4 O 2 1,3 4

�.m::..� i. 5P!!:f!'Y"J'C2b" Mb

Festa do Divino Es
pírito Santo

---------�
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