
....�------------------.--------------.------_._._---�----------------------------------------------------------------------�------------------------�

I I Florianopolis, Segunda-feira, 10 de Junho de 1935
._----�--._-- ----- ._--------------

I NUMERO 241

)r � __

7.

)

sobre o nome no

da nossa Constituição.

Sem quaesquer ligações politicas.
e L."1irc:.:::ctcH- Responsavel .J.AIRO C ..l\L L_J4DC)

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA}F!orianopolis 10-6-1935
2

(Compilação de L. Nazaretn) lnt r I i

o Integralismo-affim;Ju onte:n u n o�a::Ix n i S � l! d.t

N. L. - o Integralismo quer escr.oisar o pi i: brisueiro .

.

No entanto deixou de fazer relerencias a escravidão em

164? -General Mathias Albuquerque-s-Ys« Lisbôa, que Vive, act�alm,!nt.e a: mas.sa, trabllhdJra3, tJ::Il u n 1 pJ,):.dlÇã.)

fJl.::ce o valente general pernambucano Mathias de Albuquerque, �bando::J.ada a !O"illfla, a v�ml·]53e e ao alllp(1l�)::ti·;n)1 A�)n. v :

que além de prestar á ·patria o serviço assignalado de dirigir a he- lamos a realidade dos factos.

orca r esisteu :\iI. a invasão h')lland�za, conquistou p ira '15 arn a s lu- .

Na ltalia fascista entra e sahe quem quer. O tr:lhJ.Un é li'/!';

Tsitanas a brilhante victoria de Montijo, que consolidou a inJ�0elj .n-
e a vida popular e a rmis conlortavel di E·Ho;n.

cia d.:: Portu1,al en 1 64� e lhe valeu o titulo de conde d � ..\bClreL. Na RU3sia sovíeti.:a, cujo r�6í;n � a A. N. L. qu ir i II ):Jfl-

1817-ReIJolucio71Clrios que são presos -eh �g l� ao
tar no �r,asil, ni�gue� sahe. de lá � para só! entrar II) piiz �f�/..! D

PO!t� da Bahia, após <j'mtro dias d� torturante viagem, os patriotas
ser vencida [ormidaveis dâhculdi"ld:s.

envolvidos na revolução de Pernambuco, vindos a bordo do brioue . Lu;� Edmundo, brasileiro, não conseguiu lic;n�" [J"H.1 'li ;itar

cY""Y[ercurio e da fragata Carrasco,
o

o Paraisol E �Od03 sabe,? o q.ulnto cu itO:.J a LW 11 a p .rm 3 jã) P \-

1821--0 Conde foi deposto-O conde dos Arcos, que
ra levar comsigo alguns jornalistas.

no dia 5 r.:,·d deposto no Rio de Janeiro, é embarcado para a Ba- ,O trabalho nao .é livre e o operarioi tem d: ira . Iih Ir

hia, donde � glll", sem desembarcar, para Lisboa, sendo ahi encar-
desete horas para gannar um satario ebuivale.ite ao q.t:

cerado na Torre de B:�lém. p�rcebe, no Brasil, um traballuuior em oi/o horas d: ser-

-Em 1942, �em virtude da demissão do ministério e d'l vzÇO!

dissolução da Camata dos Deputados em I' de Maio, reunern- se na

cidad� de Barbacena os membros mais influentes do Partido Libed

de Minas Geraes, para declarar suspensas as leis do Conselho de

E�x:do e do praces�o do codigo, que lhes eram desagradaveis, e

(lepõem o presidente da provincia, collocando em seu" logar o sr.

f ,\� ,. .

f)' C II
.

o

J05C [' eaCIano mto oe 10.

1865- Tomada de S. Borja-O tenente-coronel Anto

r;.o (!e. L'l Cruz Est:g-mib:a, á frente de uma columna paraguaya

Ce miílS de 9.600 homens, invadirá o Rio Grande do Sul, por di

,ersos pontos, e nesta data, 2.000 praças da sua divisão tomam a

vina de S. Barja, apenaj defendida por 850 brasileiros, sendo 100

do 3' de infanterÍa da Guarda Nacional, 350 de outro corpo de

caval!aria da mesmil milícia, o I' batalhão de voluntnrias da patria,
o:gc,Gizado dias a:ltes, e .nais as forças do coronel Menna Barretto,

que se achando a dU3, leguas de distancia, promptamente acudiram

em soccorro da vill�. Este punhado de bravo> ainda poude proteger

a L-tirada elas fami!iês, livrando-as dos ultrajes da horda invasora e

matando cerca de 1.500 paraguayos.
! 894-Navios de guerra abandonados-Chega ao

p·wto do Dcst�rro, hoj � Florlanc)polis, a esquadra legal, comman

daJa peio aLnirante }:;fonymo G:mçalves e á qual vinha:n incor

por.dos o cruza::h: Q:.dI1Z� de �Atovzmbl'o ex-Republica, e os na

v.os Iri�, lvlefeóro e Esperança, lodos abandonados em Buenos Ay
r .::s, pelo almirante Custo::lio José Mello, chefe da revolução de seis

d� SctemLro de i 893.

Dia 10 de Junho-S. Margarida
1llI�'i1

1597 -F({llec-e-o-p-a-il���-r.-lc-h-ic-?t-a, o apostolo do bem
i O

__ Na. aldeia de Beritigibá, capitania do Espirito Santo, lallece o

padre José de Anchieta, nascido IH ilha de Tenerile em 1538 é

que consagrou 41 annos de sua vida á cathechese dos selvicolas do A.

Brasil.

e é� A. i'.J. L.

�_J?!2.���..q�S�ç_��a.d_� i
,>

Que importava que a farda immaculada

Qne te abrigava o peito nobre e lhano,

A ttestasse na Patria o veterano,

Seus serviços, seu brio, seu valôr?

Não quizeste servir o despotismo,
Secundando-lhe os planos oppressôres,
Marêando os gé..!ões de tua farda.

Tiveste da justiça o heroismo!

Deu-te o tvranno a morte dos trahiJores,

Mas o teu- nome honrado, a historia guarda.

Desde que iniciou as suas acti

vidades em nosso paiz, 110 an:l')

de 1930, a Pana·r const.tutu-se

logo numa das grandes alavan .as

de progresso do Brasil, e n-inei

palmente do Norte, tenJ� sido
ella a primeira companhia a eta

belecer uma linha aérea ininterru

pta ao longo de todo o littonl

brasileiro, desde a foz d) Oya
pode até o arroio Chuv. Por seu

interrnedio, todos 03 E'3tad_)s que
demoram ao Norte d_; Natal, ul
timo ponto de escala d)s appare
lhos do Syndica:o Condor e da

•

\' 1 dantiga f éropostale, pu eram C')i1-

tar com 11m meio rapido de com

municação com as demais reziões
do paiz e principalmente com o

E pcrgutarnos a A. N. L. si tu Ío ISSO n}) é a plia v i:-
Rio de Janeiro.

dade ?
Respondendo á, solicitações de

um trafego cada vez mais inten·

so, a Panair procurou servir com

as suas aeronaves a todos os en

trepostos importanté!s do littoral
brasileiro, approximando-se de

Centro, contribuindo de u�n mJdo
sensível para o desé'nvolvimento
economico de nosso Estad) e de
todo o Brasil.

03 resul�ados .dessa a�liv;dale I O
CO;btituío u�{}a viva de.nonstração de civism.) as manífesta- podem medir-se arravez d03 dados

.

ções feitas ao Chefe Nacional pela população dos municípios de S.
estatisticos fornecidos pdo Depar

Frdncisco, Joinvi!le, Jarazuá, Rio do Sul, Blumenau, ltajahy e
tamento de Aeronautica Civil.

Brusgue.
que registram, para o porto dê

Por toda a parte o povo �e associou ao jubilo dos camisas- Florianopolis em 1933, 106 chi'!

verdeS que, em massa imp:·c33ionank, reaffirmaram a sua fidelidade ; das e 107 ra tidas sahid.ls de

ao seu Chefe Supremo e á grande Revolução integralista.
' mÕeS da dal:a:r, e, em 1934

Blumenau, cujo l' annive:·sario do se'-l prirneifO Nucleo foi
107 ch :gaJas e 107 partidas.

'

a 2 do COriente fest:,ja.:b, d�:.J a rnaior a mi1is formidaveI demons-
Em 1933, de emh:ucE\ram 'dos

tração de força. integralista na pro'.incia.
lviõe3 da Pana;r neste porto> 39

E' da punjança, dJ vabr, d'l cohesão do Inkgralismo em
,):'iSS3rviros e embarclram 55,

Santa Catharina basta e3te registro: Jaraguá e Rio do Sul recebe- luando em 1934 embarcavam j4

ram o titdo de «Cidades Integralistas".
70 e (le3e'nbarcavam 73, cifras

Cum estas, SOmm1!"il a seis as cidades c;atharinens=s conde- que �a nb=m nos mostram a po-

coradas com esse titulo.
pulondade crescwti'! do transporte

.

Em Itajahy, a conferenc:a dedicada aos operarios Li uma
aéreo em nosso pdiz.

1823-Volnntario da Armada brasUeira-Pelo almi- verdadeira ;?otheose, �onstit'lindo u;n e�ito s;m igual.
Tambemno movimento de cor-

rante Cockranc, é nomeado volunlarío da Armada o cathannense O "-'hefe NaclOn'll, que antes tIvera uma conferencia com
respondencia aérea. o 2.ccrescimo

João Nepomuceno de Menezes, que recebeu ordem para embarcar �ideres trabalhistas, explicou a situ'lção do proletariado no Estado
é sensível. Em 1933, foram em

na fra:;é.t:l Ypyranga. Era dle conh�cido pelo alcunho de Corpo mtegr<ilista, que nào abandonará o op::rario ao mais forte, como na
barcados pelos aviões da Panair,

O '"' 'f
" .

d d' d L b ID· I
t d FI'

,.

68 I

;, n_�, tc:n(j[) alleu o no posto ç capltão e mar e guerra.
I era emocraCIa, nem o exp orará como no Communismo.

no por o e onanopolIs,

1869 -Festi.'a recepção-De volta do Paraguay, onde
*
*
*

kilos de malas [nstaes e d,�sern-

pr-,,�r;u �'cle\"é::iL:s serviços a sua patria, chega ao Desterro o mare- Basta de ex?::>[oraçôes
barcados 297 kilos, emquanto no

chal Guilherme Xavier de Souza, q:Ie é festivílmente recebido.
anno seguinte era,n e:nbarcados

18BO--Distincção e recompensa aomerito-O gover-
Os partidos, ás vesperas de eleições, na Libeml-Democracia, 500, e desembarcados 250 kilos.

{lJ In-. p,-·ai tendo em vista o valor e o merecimento do Marechal tudo proffil"ttem, affirmanelo, em palavras sonóras, que fará a feli- Conforme se verifi'2a pela inspec-

L'hnc,�� de p.!meid'i ela Gama Lobo d'Eça-Barão de Botovy- cidade do povo! ção des:ies algarismos, os de 1934

COT'c.d�-:h:.; á comhlcnda da Ordem de Aviz.-Não obstante a Depois... o povo que se lixe i
são inferiores aos do anno ante-

ah _�dir:.::ç;;o por parte dI? governo do impeno, galardoaU':Io um
A

?s socialistas, irmãos putativos dos liberaes-democraticos, rior. Essa differença, com tudo,

n,.),2tvel bnsJeiro e da sua brilbmte fé de afficio de militar exem- vem e dIzem a mesma cousa, com uma téchonologia retumbantê. .. não significa, como pode parecer

p'ar, o brioso marechal, após a derrota da RevoluçãO chefiada E os Communistas, phalltasiados d� nacionalistas, soltam á primeira vista, reducçf.to do mo- F' i

pelo almicante Cu,'odio Jo,! de Mello e outro" em 1893, foi no tambem "' ,ua., grand" prome"",, e'qu"idos de que ,ão irmãe, vimento de correspondencia airea
Isca ização Ban-

armo seguinte, accusado de havel prestado serviç0s à revolução ou germanos dos hberaes-democratas e dos socialistas. . .

entre o porto de F!orianopolis e
caria

por ordem do então gcv,-;rnador provisorio, coronel Anton:o Motei-. E � pobre povo, eternamente explorado, continúa na mlse-
os demais portos do Brc1,il, mas

.

ia Cezar, e cOlljunctamente com outros, igualmente accusados, foi na, maltrapllho e faminto. simplesmente o resultado d1 a:bp-. Para conhecimen!o de todos os

evado para a fortaleza de Santa Cruz, neste Estado, onde são to- O
. ,

-- ção de saccos leves pelos Cor-, mt.cressados,
trancrevemos a se-

Jos summaria e cruelmeate executados. prOjecto de I" o repreSeli- reios do Bra�il, em SUbSlituiç�o gi.::r e .�di�al abaixo,. aHixado pela

Ante esta pagina triste de nossa historia, distincta escripto- revisão no
cante

.

da Ce· aos anachromcos saC('03 d� ama·· FbCô.h"açao BancarIa no Rio de

la publicou o seguinte:
• •

ma ra J l.J ai to gem de uso maritimo, cujo pesn Janei.ro e transmittido ás suas a-

fu ncc IOna IIs- ao -rr ibuna I representava, incluindo os fechos g,�nclas, por telegramma.

. .

i espec ia !
de metal, uma grande porcenta-

mo CIVI gem do peso bruto da corre!'pon-
Accordo com a ..Inglaterra

RfO, 8 (G)-Parece defi-
dencia transportada.

RIO, 9 (O)-Os diversos nitivamente decidido que o
--R�T�ívamente ao movimento intf:7:::��: ao �onhec�mento dos

ministerios estão preparando sr. Levy Carneiro seja o re-
de carga aérea pelo porto de Flo- 15 d'

ter Sido dIlatado até

as listas de seus funcciona- presentante da Caprra do� rianopolis, verifica-se que foram d I
e J�nho de 1_9_35 prazo para

rios e as c tI
.

. a.

::>1 d d d·
ec araço"s d� d d d

a .!legorlas a que Deputados, junto ao Tribunal e�carrega os os aVlõe, da Pa- .

I o�
... IVl as acre 0- ...

pertenc�m, afim. que as mes- Especial que deverà ser
nâlr, em J 933, 508 kilos e em- �:s tgd�es, �os termos do edital

mas sejam envIadas á pasta eleito na proxima semana.
barcados .232 blos, emCjuanto no sido

o

bt
abnl de 1935, tendo

d� Fazenda, para que se pos-
anno segu:nte essas cifras eram de 1" �u .lcado aquella mesma data,

s� _elaborar o projecto de re. O melhor sortimento de reõpectivamente, 850 e 153 kilos:
:J e _Junho de 1935, a como

VIsao geral do funcc1onalis- artigos para homens só na Eis numa anéllY'Q pe f t'
p�azo dmpr�rrogü.vel para respe-

mo civil e militar. casa a CAPITAL. dos algarismos f�r�e�id .

r

urc ona chvosd eposItos junto ao Banco

. . "

o, p.e a esta- porta or do saque ou no B
tJstJca, a contnbulção traZIda pela do B '1 b d

anca

p
.

raSl, o serva as as 5

anau para o desenvolvimento condi ões b ?leSma
�os intercambios affectivo e mate- acimaÇ r f :.od redtaxas. Ate preso

I
e e.l o evem S"'f apreso-

na entre c nosso e os demais Es- sentados 'F· I' -

'"' �

t d d F d O I
a Isca 17açao B�n('afla

a os a e eracão. s a garismos todos d
- � � (

que acabamos de publicar bastam torins o�e ��ume�to_s comproba
para fazermos uma idéa approxi- qu I ,,_

.

portaçao, hndo o

mada do valor dessa contribuicão doa�< s:rrado'tll'1pu�nados do accor-

t.
j' - '"" e 1 os nao comprovados

anto maIS quanto o esfor d �

.

d
.'

•

.

ço eSSa am a que deposltos t h 'd'
companhIa é permanente e o tra- realizados n·

en

alm slf'o
f ' 1

C) prazo reau ar i-

ego aereo pe o nosso porto con- cam os B " [i;l b' "d
.

t' ' d
anco� �o nga os a Te-

.lUua a crescer e modo auspício- me 'f ,1 -',
'
'

d. .. d 1-
l er re açao comDlcmentar ale

so, emon"tran o qUl> o no"oo Es 20 d
.

h d
.

.

00 ,,- e Jun o e 1935 .

Irytegr,a I iSrY10

Factor ind;,p,�nsavel e cada vez

mais valioso doprogresso mordeu
na. a aviação commercial l'conitl-
I' f

'

tu� n�J� urna torça económica dó!

prl'n�lra grandeza na dynamização
'::.

das nquezas estáticas do paiz, e

nesse prelio de dilciencia em que
se �mpenham neste momento as

maiores organizações aeronaticas
do mundo, a Pa:1air mantem inta
cta a posição d�lprestigio que con

qUtstou entre nós p.�la extrema

regularidldc c pela perfeita regu·
ra nç'l di'! set.:s serviços, impondo-
se a todos os bons brasileiros pe-
lo ,valor d� SUl contrihuição em

pr;)I, do progreSS;J e da grandeza
do Brasil.

11
H 11

A viagem do Chefe
Nacioiflai

tado cornprehendeu muito bem o

valor da na. 'legação aérea para o

desenvolvimento dos nossos recur

S�3 eccnomicos e pura a propul- )I

sao do nosso progresso, o que a

110550 população se utiliza cada
vez mais frequentem ne desse
m�i·) de transporte descoberto pe-
I
-. .

,a inspiração genial de Santos Du-
mor.t.

II II
ti

.

A União. de Ferro, jornal com,nunista mi:niograph"do,
que CIrcula claj�stm'im':!llte e s� diz o:gão do P. C. entre as forças
ar,?adas, tfa� 3Q comprido da primeira pagina, em baixo. o seguinte:
Vlva a AllLança Nacional Libertadora.

Dia 9 de Junho-S. Espirito-Santo·

novo

gabii1ete
LONDRES, 7 (G)-Fazer:J

parte do novo gabinde chefiado
pelo sr. Stanley Balclwm os srs

Neville Ch'1mberlain, Finanças;
M1ilcolm MacDonald, Colonias;
Thv:nas, D.Jminios; Evre Momell,
Mannha; Runciman, Commercio;
m·1fguez S:::etland, IncE!); Kingsley
w_odd, S3ucb Publica em subõti

tu�ção d� sr. Hitlong Young que
fOI agracladJ com o titulo de ba.
rã.); Ernest Brown, Trabalho' O-
I' SI'tiver. tanley, Edu;:ação; E!liot,
Agncultura; Lord L:mdonderry,
Lord do Selo Privddo, o leade�
da Camara dos Lords; Sir Cod

frey. CoIling secretario para os Ne- -.

gO.ClO� da Eõcoc:a; Ormsby-Gore;
pnmelro co�nmissario de Obras
D b'·í �l .ilcas; Lord Eustace Percy,
mInistro sem pasta e major O:::or
ge Cleent Trvonn, director gera�

1 C
.

T' 1
oe orreiOs e eIegraphos.

Da-. .
Gama

Batovy"

Cahi5te, nobre vlCtIma imrr.olada

A' vindicta odienta de um tyranno I

Eras valentt', sim; mas justo e humano,
Devias attréJhir o seu rancor.

Sómente ao seu amor pede conselho;
Quer dár ao pai conforto, amparo e vida

Que receia aquella alma tão ferida
Possa render-se á dôr, á pcostação!

Alfredo

E vendo-o, ali, cahir banhado em sangue
Pela descarga inopinada" um- aí !
Do peito solta em lancinante dôr!

Vendo seu n"bre pai, enfermo e velho,
Conduzido á plisão, filho extremoso,

AcomjJanha-o, fid e cuidadoso,

Sem cogitar no horror de uma trahição.

Corre a beijai-o e, inanimado, exangue,

Out�a desc�rga o prosta, e junto ao pai
I Expua, honrando o fílial amôr!»

.....
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I
A GAZETA

rn:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeáveis
Tapetes e trilhos

Roupas feitas
Sêdas

para tcrn os

1';'�'1" -ria: ,011'1 çr01'�1 ' ...·..,··a c. nstruccões:'J .. a.(.�..d .i. �
0

.... 1 a fvC.i.l .t.:.,:)Ll '-'''3 ..... 0.

Cin.ento-fcrro em barres, ferragens para portas
e iancllas, tinta

('., ('�' r.-,1""n;z"a' "c (\ pertences.�
1. '_I b"(.I ��i. l ...a U;:, \.., \. ll,.:� 1.. �\')

l-'0f: .s e v.amas
I ni' ,n esmaltada-anoare.hos (1,0. jantar= talhe-Lu ... , .:;,t ·....-)1 '�L ..I. uI/_! i ........ '1 "u _ ...... �_

MACtllNAS:
Machinas de beneficiar -madeira

'

Machinas para o.Iicinas tmechanicas
Machinas para latocíros
Machinarios em geral para a lavoura:�!arados,

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Motores de, esplosão, Mo�ores

electricos
Material em geral para transmissões:
mancacs, correias de couro e lona
Óleos e graxas lubrificantes

A' an';,,� i,:; f .rro - télas para tojos os fins Auíornoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pl1arrr,:_::PL'l cos sorios, serviço mechanico
ConSU""t�3 nacional e extrarweiras Pneurnaticos e carnaras de ar COODVER
B:_cicJ:1'l nacionaes e ('Y:](�nr��iras Material electricc em geral

._. ------_._
.. _. --._-------_._------------

"Carl Hoe pcke" 1 "Anna' e "M ax"
E""·fo. .... lcí �'O

'c l'\ f.'M � ·t- - ........- �,
ln �t!..i,.ÃiCL. � í"�a � d�.C'l

Louça sanftarla - banheiras
Tinta : :1 olco e esmaltes

Unha para coser c ser glr
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
COI-Lill']!:' e Cortir ados- 1. ... ú.) _/�) .. L l (.�\..

Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Deoositarios dos afamados

•

Charutos «DANNEMANN»

-"�rvida

A 5orir?àaàe se encarrega ôo ccneh-ucção oe Pl'lZi)io5
C3 lórea oõqutr.ô os. rneàiantz o poqnrnento õe uma entruôo á
ur.etc e o rcsta1te em pagamentos meOSOiZ5.

R' T,; r, " 11La L laj3 ...0 L, ••

INSTAL LA LOBA DE
FLORIA l\OFOUS

, ENDE-·SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do dístricto -[oão Pessõa», ,i .com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇAO.

C�:l.�..�.�j'!;

Trajanoj
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I"�-Ba�'co de
imposto de Renda Crédito POm
Arfo 78 - Todas as pessoi Aas fisicas ou juridicas que por s- pu Iar e g r i ..

Mês de Maio ou como repres��tant�s de te��ei- CO I a de San ...

ros pagarem or acnaaos- gratlllca-
ALTERAÇÕES ções, bonificações, interesses, com ta Cathari na ficas, às 7,30 horas,

No. do Regs. 1450 missões, porcentagens: juros, clivi-
ODEON-- Tormenta e A som-

Data 25-5-935 dendos, lu�ros, alugeis e luvas, (Soe. Coop. Resp. Lfda,) I bra misteriosa, às 6,30 e 8,30
prestarão Informações a secçãa Rua Tr.lllj<lltO n, 'Ia t:orao.

PELES José Rosa Cherem & Irmão, do Imposto de Rendas anncxa o

(Edifício propri-i] I-c---Gatos do matto uma 4$000 desta praça composta dos socios Delegacia Fiscal. omprae para vos conven-

d Arfo 86 - As l'[],c'-arr.o-"" d·, I
136:-/OO�lo)OOO

I
cer o formidaveI e econorni-Lontras média uma 30$000 José Rosa Cherern, syrio, casa o .. �::."� v

C' I �o
Graxaim do matto uma 3$000 e Salomão Cherem, syrio, solteiro Arto 78, serão punidas cem a Raplta 42411498

CP SABÃO II\lDIO.
ASSUCAR I d 500<!(0)on 5 r)'\'1 � eserva 56: 'tP �=.1�������:::OO��

68<1:000 Graxaim do campo uma 5$000 resolveram de commum accôrdo mu til e IPC u a :'J!J\._+', '� "II;p
C 'd' 611:.000

'

I d Arfo 88 - Até 30 tL J;!J l.o, RECEBE DEPOSITOS

�I:'
Jt Estevão Santos JfI

66$000 atetos me lOS uma '" atterar o contracto sócia a mes- ].ii ��
c: 5$000 Porco do matto uma 5$000 ma pela seguinte maneira l o.) o podem ser feitas as d(ch-a�õçs � PA6AHDO 05 ?5 Alcidia eSantos �::> d dO "I 1 � .!'!J �62�'000 Largatos grandes uma 3$000 capital social que era de rs. -' e ren imentos, líJjep;ncl"r�t.::! ü)O" 101 SEGUlblTES JUROS: � participam aos parentes e pes- t�48$'1'000 Veados mateiros kilo 10$000 6:000$000, fica reduzido para multa, A pessoa bica \ymti l.la',. , A

d' o

d (('.'''(·,1'1'(''). 5

I
�I soas e suas relações, que sua ��sr. 4:500$000, 20.) as quotas que pOSSlllr mats ç I \),'J lU,,' U o elc Limitada ']. ala. ij filha Martha Magdalena W

CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- de capital dos socios José Rosa de redimentos bruto, fi::.} ::wj, ila � ele. Av!�o Previoôj. aja. ij cOlltra��ou c<l:samento com o sr. ijMEIRA QUALIDADE Cherem e Salomão Cherem, que a apresentação de sua CLC�3;,1:'/!O. � Prazo Fixo 9'J. ala, � Romao Silva. ijSacco de DO kilos 12$500 T bc di' t (3 23) d
.

d 3"000$000 da ainda que, pelas &::dllÇàcs doe: eu- " .:J

I I
��

SflCCO de 45 kilos 10$500
a oas e eles. X

38$O�I� �:: fjc:mrs'red�zidas par� .ca.. cargo de familia e OUl:2..S que o
w"""",""",__,,,,,,,,,,,", ..,..';_�

� MARTHAe �Moido de 45 kilos 11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 2:500$000 a quota do socio José regulamento perrnitte, venham a

,�I '1ll.

.

Vel�de-se urna :� I ROMÃO I �.�Enopados 2 kilos 22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 RosaCheremeparars.2:000$000 ficar isentas; caso não apresenta 3u mo vI�ta, marca � apresentam-se noivos �Fôrro de pinho 16$000 a quota do socio Salomão Che- a declaração ficará sujeita no lan- ,Cacique, 6 val- �� _ O.A _ __ 'WSi\.L DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. rem. çamento ex-oílicio e perderá. as vulas em perfeito estado por ... ,ij Ioão Pessôa, 2 6 !?35. �S6CCO de 60 kilos 13$000 18$000 As demais clausulas do con- deduções regulamentares incidin I :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38 ��������oo���:_4.�
jacco de 45 kilos 11 $000 Sarrafos �

1 x5 a dz. 6$000 tiacto primitivo e das alterações do ainda na multa de 30 ou

N!oiclo de 45 kilos 12$000 do mesmo continuam malteraveis. 50010 ou ainda tres vezes o va-

Mercado do Rio lor do impostá devido, As firmas

FEIJAO No. do Regs. 1452 commerciaes collectivas ou indi-

(Por sacco de 60 /eilos) Data 25-5�935 viduaes, ainda mesmo que ten-

P 18$000 ham prejuizo, ficam obrigadas areto novo Angelo de Carli, Irmão & Cia,
VEr ""os B

' v 23$000 presentar a sua declaração acorn-DI -' l;, ranco espeCial da Estacão do Herval municipio
44$000 V Ih 23$000 � panhada dos documentos que pro-Arroz sacco erme o de Campos Novos, resolvem, al-

Kcrozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000
terar o referido contracto, modi-

vem o seu prejlllZo.
I 55d'000 MERCADO ESTAVEL Ado 175 - As emprezas qJeCuzo,ina caixa;p ficando todas as clausulas aug-' 'd d b\/,.q,,�,o dt'" cebo caixa 18$000 d

'

I
"

pagarem JUros e e entl:Jres e
, , __ LO � mentan o Q c apita para rs. .. I o

- d dSeda Pyram,de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA I 530:000$000 ficando o razo oO�lgaçoes ao" porta' �r, e3C.:on-

3 5$000 .)., , o

p
. tarao sempre mdepenaente de saCebolas caÍxa (Por sacco de 50 /etlos social por tempo mdetermInado. \ L _

'

Vélas deurina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 O capital social ficou assim di�- uer a

gUdI!1 8sao pagOst
esses

Jur�osZééi Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11$500 climinado: a'd ta�a � 01°,:.. quan o

a�sd
l�

CrJeo saeco 50$000 MERCADO S3LATAE Franquillo de Carli Sobrinho rs,
VI en os

(Jad acçao ao tOí
a or,

Fardlo sueco 6$500 510:000$000 a té;lxa a, escontar �e.a mesma �

Fardlinho sacco 8$500 ARROZ A I d C I'
feIma sera de 4010 mdependen ------------------------

nge o e ar Irs. d 't 1l' o

1 d -II M 'I'
,

(P J 60 I..z·Zos) 340:000$000 tem,en,tej <) !DpOS o pago pe.af' n'::lll 1U e mi 10 ana ma caixa or Sacco ue I(
....

247$$,,'050000 Agulha Especial 45$000 José de Carli rs. 340:000$000 socAle'-,la�.el· 82 S- "d\' I I A k'l � P II'
- ao paSSIveiS o,é,a:l ae cera I o A Ih B 40$000 u.aleazzo agane 1 o

rl d
'

f'" A k'l
.

$400 gu a om

340'.000$000 Imposto ue ren as os ve,lClmen-

":",ampos p. c;ra '1 o I
Japonez Especíal 42$000 tos de todos os membrcs da ma-CImento Maua sueco 1 3$500 J B m 38$000

.

A firma continua com a mesma
, 1 F I

'

I 210$000 aponez o
,', gistratura da união, dos Estados.PII(J�pnoros 111leuo ata

Bic' Corrida 28$000> razão SOCial na praça de Herval.
do Distrito Federal e do Terri-{-'.Ti..'.me farpado n. 12 r�lo 28$500

<1

MERCADO FROUXO
'

d A b d_, 9$000 ����������� torio o f'\cre, em como os oArame farpado n. 1 3 rolo 3
l = funccionalismo público dos Esta�

BANHA � I ai
12 ....

O dos e dos municipios. (Decreto
(Por caixas de' 60 /eilos) í rra laça nO 19.723).

Em latas de 20 kilos 155$000 da AIIen1a IWII Secção do Imposto de renda,
Em latas de 5 kilos 158$000 annexa a Delegacia Fiscal do
Em latas de 2 kilos 160$000 nha Thesouro Naci.onal no Estado de

Santa Cathalin-'\.
Em lo de Junho de 1935

A estação allemã DJA, onda Carlos CDnceição
31,3�ms. irradiará amanhã o pro- "' lIy�te�io ���é;.iI:l",'!;;iHí!"U'���í9'�� �"2.� r�g����,'2o����m�

b I·XO na"a a Am-"rica n,�::::::;,. �.;,J''(#Qs,�1?��rt,ij�(Sni:JW:2�\i!i.I)il� 'f�Iii'TQF ���j;i�'��í4W��'EI��igramma a a '. L �

��a _ _

�do Sul. ; Se tendes sido até hoje (��� I I'A's 23,15 corresponde às 7,15' infeliz e desprotegido da sor--I (� Em todos os modelos PH ILIPS ..hs. no Rio de laneiro e 3,15 às te, vivendo sempre em dif- �?J.1
- embora de preços ditferentes�-IV. S" en- ii11,15 hs. ficul.dades, ou sem pO,der i conharà uma qualidade uniforme, representan- •23.05 Annuncio 1JJA (allemão, realizar os vossos deseJOS, ��
do o ma:s alto valor que um receptor poderá IIportuguez) Canção popular al� não desanimeis, Escrevei ho- ! I offerecer, por esse preço, I�.6$000

[emã. jc mesmo para a CAIXA � �23.10 Fala Guenther Thaer e POSTAL 49, NICTHEROY, �j�l� ���*� �i1$500 Axel Neels sobre: O espirita Estado do Rio, enviando um �)iiTf,!ii) �""�Tf,0i',, �',

1$700 nacional como lei da vida. enveloppe sellad,} e subscrip- I Ca
Idas da1 $600 23.25 c:Musica pequena. to, para a resp0sta, que re- H I

o

23.35 Noticias sobre a economia metteremos gratis O meio fa-
,

allemã. cil e seguro de em 8 dias, I I�peratr 'IZ23.40 Entremeio. conseguirdes o que desejar- I I I
23.45 Vllimas nolicias (em aI· des, seja o que fôr.

lemã(»). @F]������ �J�����

24.00 Concerto de musica reCTea� � Maria Luiza Gonçal- �
tiVa. Hora alegre com entre� � ves, partidpa a seus paren- � I:(.i1 tes e amigos que sua filha Iij
meIOs. .� �.

1.00 Entremeio musical. � MARIA CAROLINA GONÇAL- �
� VES contractou casa.mento com I(�I . 15 Vllimas noticias (em por� � ALBEDorO A liTD1:IADF. �.

Iii o sr. Jl\ lU' 1\ o�. �tuguez). �� �.

1.30 Retransmissão de Breslau: � I I �; I

Vma noite na ferra nalal "In � MARIA \ �
'Rübezahls 1?,eich". .� I A�BERT� 11.2.15 Vm relato das viagens da � . ti.

lllI nOIvos WAssociação Nacionalsocialisla..i!! �

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO «Força pelo prazer». l��;'.::-�?;:���J5TOCK em 14-6 EntraõaslZ Sahlõaa 2 30 M' '['t 'T' �- -�--�- -- �o�_���

6 a 14-5 • uSlca mIl ar: loca a or� Professora norrna-
12.759 chestra do Regimento de /n�

I ista __ acceita alumnos.20.199 fantaria No 3. Spandau. Di-
11.356 rigent�: Obermusikmeister A� CURSO PRIMARIO
6.218 dolph Berdien. E SECUNDARIO

3.00 Leitura do programma (al
lemão, port.) DespedidaD}A TRATAR á Rua Saldanha

(allemão. portuguez). Marinho N. 1 O :.iii__ãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiíiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii_�

A GAZETA

RI I d t· Junta Com-
ommercro, ln us ria mercial do

• Estado
e Agricultura

EDITAL

Preços eerrentes na praça de
I Limpos

leves kilo
flcri�i1fJpolis Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpcza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
bcliana 30$000

1$200
1$000
3$000

Extra
l)iamanlc
Chri"tal
1\.1oido
'"..-" .

1 crcerra

SAL

SABplO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$100
Caixas grandes 5$100

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

Em CJunitos
Em decimos

'

C,Jé em grão arroba
Vasso\]!'as 5 fíos dz.
Vasso n,;' _; 3 fios dz.

>:arqué: <..::rxÕeS arroba
XC\l j'Jc wrtidoslarroba

MERCADO CALMO

XARQUE
(por /eilo)

MriJli'cadij de florla"opo�:e Mantas Gordas 1 $900
Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta 1 $600

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

Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500
Batata sacco 10$000

. DIVEROSS
Amendoím sacco 10$000 (por /eilo)

9$000 CêraArroz em casca sacco

Fmoinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Fmoinha commum sacco 8$000 Carne de porro
�

h d 'Ih 1 2$000 ToucinhoI· aún a e mI o sacco

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

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

COUROS

H.efugos pes&dos kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saecos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0GO

(Faltam as sahidas dos

.----

\
t
J

..(.J
;�'

\
.

Cartazes
dia

IMPERIAL - Defensor da
Justiça e Estado grave, às 5, 7
e 8,30 horas.

ROYAL-Folias Traneatlan-

�Fabrica de Bordados=:
=== DE

E�ni��c Di�r�slal(en
--�--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima promptidão o seguinte: MosCju!teiros, Cortinados, Cor
t.nas, Bordadcs em vestidos, Toalhas, Ponto de Jom, Pon�
to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordüo,
Ponto Botões, Plissé, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os sl's. Commerciantes

Rua Conselheiro
FLORIANOPOLIS

terão abatimenta.

fVI afra n. 84
SANTA CATHARINA

c ó ria reation
CO�SEU-IEln.O MAFRA N, 7-EDIFICIO LA PORTA

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

fll QUE suas aulas, cursos e conces-

VISa são de diplomas prosseguem e pros�
seguirão na sua nórma haõitual.

OS DIRECTORES:

Todos ,OS dORlingos:
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 Capital, dn largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um canfortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Inr:luindo passagem de ida e volta, almoço
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 Empreza, Rua Conselheiro lVlafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

3

dO

'.-I '
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-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

e passando r)1"
OSORIO

TORRES
ARP,R L\NGUA'

CRESCIUMA
URUSSANCA

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

A �ndjca: "Ex�:Jre�!so Nordeste"
l.l

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

B�JS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietário SANTIAGO BORBA

Linha Porto AIE:gre � Ff ortancpolls e

vice-versa
Sahind� de
PORTO ALEGRE.

ORLEANS
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-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS; CAl�Gh.S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Fl()riailopoli�: Portaria do I-{otel La Porta
ou Pén:'ão ivlachado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Af3.ranguá-PEDRO AGUlAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Mó.chado, Rua João Pinto n. 29

f�#'d·,v�e ,�dCOS
�-- -

f:�e (:;; r-� �� ('1m í$?' ti �t (")

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas

No Correio ás 20 horas

[(egisírados ás
-

19,30 horas

PARA:--1TA.I AI-IV, BLU1\1.ENAU, ]OINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Postal 105

I

I
mr=

_.

I de ( uritiba)��e!�
tá bODI, é� economico e reni:�ÔSD

E v E RÁ Q UE É SUPERIOR

Preferir o Sabão I
11

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A fetsta do
Divino
Santt:>

D

00 PO,\.,ó

Club dos Funcclo- I
����,. nanes Publícos Ci�1

vis de Santa Catha
r.na

ASSEIV1BLE'A GERAL
JOSE'

COMO EXPLICARÁ?

De ordem do sr. Presiden
te fica convocada para o dia

I i(":) rn a u tenl po r'1 ao cO,"" se r1·
15 do co��ente ás 15 lnr�s tiu na realiz'açar-:_) da grandeuma reurnao ele Assemb.é i "

d 1"'"
,r

Geral do C. f. P. C em sua tJartlC': al.l �rY""andf.3re x

sédc provisória, {i rua Traja- ,f'-�\ C!'"1 j<.3tl CO
no sjn. (J 0. andar).

Si não houver numero 1<.;.

gal fica desde já íe.ta tL1'Ll

segunda CO!]V 0'>\;.1.) P,:H �l

meia hora dcooís.
A finalidade da r. un J:)

(��:::7� C;;a��

esportiva
Redactor t�YfmANO

Politica &
Politicas

rg,��
____ o �!�'(��� _

Na tarde azal e ouro, onde o sol crespuscular replectia
scer.telhas rubras na e.teira celophaneprata do oceano, impiedosa
rm-nte rasgado pelas phalenas velozes de irnmaculadas vêllas, eu a

vi, na illusão doce da contemplação. ElIa éra bella em seu todo
(h �'b]5CU;f," na si.nplicidade eacantadora e "aliure" de seu ves

i ido verde. Olhar rnelanchólico verde claro, que os poetas futuristas
(:�noin;nariam como de uma doçura de sorvete ou falso com o ver

ele do absintlio.
Emquanto mania a tarde, ella absorta se deixava ficar

nt ma quietude de romance, embebida alma e corpo, na maravilha
o:'tl�Lante do ocaso, �therea, inacessive!, divinal. Eu a fitei timido
(01':,0 Uil1 autor nas primeiras linhas de seu conto.

Mas. "elb". v,eio, :ll;nO;, trahiçoeir;'ls, e falIo'u-lhe .de I Está alcançando mais jus-
"m�;, r.l;'Dâ W,Oi)portun'dade �n[a[1td, estra3ando-lh� o sonho poetlco tificadv exito O num,::ro de Ju
O,:;d..: o ;outro'! apênas: �or!1lnav�. . nho de Vida Domestica e ago

I:'.. eu sor;;, satIS,f,eito �e vwgança e louveI minha timidez,
ra posta em cirClllação, dentrosui'IIÇO de um contra certo... da pontuaiíddde irreprehen- Ia Lucio.

.

1 d
. Com um plano amplo e ma-

fim Slve os seus appareCllnen-
tos mensa�s e ha quinze an- gnifico a rderida empre?a já C00'

t'd 1 I' 1 Tlistou, e com facilidade, grand��
I tão Gh;�ur,' da Gazeta do Povo nos man 1 apeia C0l1,leC1G.J.

E 1 d d. . .

t d I nelOCiOS em nosso stac o, a a

d P e prestJoQ'!osa r �VIS a o ar �

) arana. I' t d
e da mulher. Tudo quanto

a 15ura e van.agens e seus ,m-

" teias.
encerra essetllvolume será pa-
ra os seus leitores motivo de
encanto espiritual, depois ,de
ser uma alegria, em todas as

côres para os olhos que lhe

percorrem as paginas, princi
palmente as da magnifica ses

são de figurinos, arte deco
rativa, bordados e accessori
os de elegancia, que sómente
ella é capaz, tão vasta e tão

completa se apresenta de jus-
tificar o preço de quatro mil
réisJo exemplar.

Essa edição causar�, sem

duvida, grande interesse em

nosso Estado, pois publica as criança só

seguintes paginas dedicadas
Festa intima ao nosso Estado: Photo Ido CAPITAL

Decorreu num ambiente de Governador Nerêu Ramos;
alegria e cordialidade, a festa 0[- manifestação a :5. Ex a. de,

ferecida pela graciosa senhorinha ante do palado; a significa
Francisca Mello, em sua residen- ção da escolha Ido sr. clr,
cia, em regosijo pela paôsagemdo Ma,lOd Cedro da Silveira pa
seu natalicio. ra a secretaria do Interior;

Os progenitores da gentil an- flagrantes do acto da posse;
niversarianteo bSequiaram dos pre-

as bancadas no dia da instal-

t com farta mesa de lação, no momento de assu-
o menino Gustavo, filho do dr. sen es

o _

Alfredo Richaíd. doces e bebidas finas, faIlándo mlr O g�verno; � nome�ça()
nessa occasião o nosso compao

do pr�f�lto da �apltal e dlver·..

nheiro sr. Cypriano José. sas �!Sltas off1claes; o. cen-

As damas se prolongaram até' tel1a�lO da ForçJa .

Publlca; .00
alta madrugada, ao som de trcs desflle dos ath etas cathall-
excellentes conjunctos musicaes. 111enses etc.

Ontem, ás 14 horas, houve -------------

novamente, baile, que finalizou ás
23 horas,

Por occasíão da nstallacãe, ôntem,
da Allianca Nacional libertadora.
entre os oradores contava-se o dr.
João de Oliveira, deputado á À.ssem
bléa do Estado por um dos "partido;:;",
que marcham paralellos para o infini
to, onde [marcaram o seu encontro,

A eloqcente e brilhante orado do
destacado jornalista catharinense,
ao que nos parece, vai ser divulga
da aos seus ele/tons em vistosos Ias- rio para as repartiçõ .s CS':l'
cículos impressos a custa e puf ordem d LI acs.
do partido do S?'. João de Olíveira,
sendo que alguns dos mesmos, devi- Secretaria do C, P. r). C:, S
damenle a�thellticJ.dos pelo ,aUfO!" de lunho de '1935.

I passarão a fízmar ao arc111\'O dáquella J

aggremiação partídaria. Eduardo Victlll"
Como explicará o prestigioso, mas,

.

trevego polítíco sulino. a sua nova

attítude.

Não se realizou o

e.sperado
en-

"I
guemos a noticia.

con ro de loot-ball marcado para
ôntcm entre os quadres acima, F. C. D'
em virtude do máo estado. Fi-Icando por conseguinte os nossos Haver;) reuniões do Conselho
d�sporti-ta'i privados de uma das' Technico e da directoria da Fe
suas maiores diversões, I deração, 3a. e 4a.-feira respecti-

vamente, solicitando o sr. presi-
CUIDADO COM OS dente o pontual comparecimento )�LADRÕES dos seus elementos.

r
-

O director technico pede a

Domingo, 2, por occasião em maxima attenção dos jogadores:
que se realizou o festival do Ta- Bôos, Carlos, Arnlado, Carlos
mandaré F. C. um meliante re- J G 1. , , , . II, Choco ate, ato, Gal ego, Pa-

C - br I
solveu visitar os 1)o(s0s de Nizeta, r na' Nizeta Freed e C I;

,

o

LI '!' (1

I' d
a L, • , . a ico pura

I�V�:l o certa importancia em di-
as mstrucções que serão publicadas

. nneuo e uma gravata nova. E' indlo. Secrc.arío -

F d _

am a esta semana pnra o cornpa-

Ilt:cecsano que a e eraçao man- recimento dos mesmos no festival
�je construir apattamentos para os I nocturno dv Avahy F. C. quando
j 0;ji'1.dores �lUdarem a roupa e I Serão mais uma vez hornenagea-

V
·

d D .�
· E rn p r E� z; .� com banheiros, Com esse exem I dos.I a orneStl- ConstrL-ictC)ra ;)0 dado no domingo, os joga-

ca I Uni v.e rs a i j0:�S não podem nem dev;m
� .'_ \ �_

deixar seus umiormes ao leo.
....... cO a. Acho que a F. C. D. deve in-

e a, sua a.rnpia regar-I ' ,� -r o r .: I �iemnizar O sacrificado e esforçado
tagern feIta em �an· A Errp.cz3 C.m,tru�tora �k Jogadl.f, sem perda de t:mÁ)o,

ta Cathar;na versaI Ltda., com m:ünz em ;:)ão 103 seus prejuízos.Paulo, acaba de inst,llar nesta

capital, á rua Tirad,�ntes, uma ias·

?ectoria regional, cuja di:ecção
foi confi:lda ao nosso distinc�o pa
tricio sr. tenente Albano d:: S::Ju-

será: a) clcicão e 0�r"'1�'-1 .i.li.u • \" '- I. 3' Ci J 1 J ... , ,,) ',_ I, .

menta de dois cargos li ' C);:
selheiros; b) estudo e di "C�L�

são a cêrca do 111 :1110;0 11 _)r;�-

li���'��'�
II ['

I �""' '.""l'�

I'tlEGUNDA-FiJ ..

RA I
-- __._-- --

•"'J:a::t-:.'��'"E��.!!t!.I-w..'ir2��'

**,;. --MANCHAS DE PER

FUME-.J]s manchas de perju-
me são tiradas da roupa com cas

ca de QuiZaia, raspada e mislu-

rada com agua morna. fis fa

zendas manchadas embebidas em

tal solução ficam limpas em pou-

cos minutos .

A Pi-\Z ViRA' 1

TREINOS

D;vido os máu =tempo, ôntem
reinant�, não poude haver o lei�
Ião do: prendas que foram offere�
cidas. Até ôntem a Irmandade
do Divino havia recebido delica
das pr.::ndas das exmáS. senhoras
e senhorinhas, como se seGue:

'"

Da,. Ada de Oliveira Ferraz, )
Da. Florisbt'lla Figueiredo Cam
pos, Da. Iracema \Vendhausen,
Da. Cecy Horn Ferro, Da. Li-
ta C. Barata Rib::iro, Da. Anna
Maria V. da Rosa, ISra. Jo, I"�
Candido da Silva, Sra. Viuva ,

Corria ôntem nas rodas sporti- PoãO Tolentino de Souza, Da.
Roupas para homens e

. as que o Arnerica de Joinviile Trompowsky, Da. Elvira LabOr
vi,i�aria esta capital no ptoximo Da. Adelaide Portella, Da, Dau-

na C '\SA A di_3 30 de junho, fazendo aqui Ta Pederneiras, Da. Bellarmina
lbis jogos, sendo um contra o Duarte Silva, Da. Philippa Te

coonbin'ldo eh cidade até agora xeira, Da. Luiza Medeiros, Sra.
invencivel. Caso seja certa a no- Tenente Santos, Sra, José de
ti:::::: i:eremos um dos melhores en- Olive:ra Campos, Sra. A!tamiro
con!.ros de foot-ball em Floriano- Guimarães, Irene Notreks, Cecy
polis. Coelho, Alzira de Andrade Coe�

lho, Lydia Stlva, Familia Satur
MERCEDES PRO;vlPTO A nino Medeiros, I-liida Spoganitz,

PIO 8 (\ O
.. EMBARCAR Josepha Spoganitz, Da. Erna.

"\. , ''Jj- 1111l1lstro Rosa, Da. Tharcilia Gouttard,Souza Costa presidiu pessoal O grand,� crack João M�rce- Snrta. Aurelia da Silva, Snrta-mente a reunião havida em

b· t d t d 1 des, meia esquerda dos melhoreS. Cdia da Silva, Sr. Manoel Pe-
seu ga ll1e e e o os os c le-

!'U 'h d G '�,'O da Sl'!va Junl'or, SIo, Pedroque a nossa Vlann a G
.

uerra Q _

fes de serviço das reparti-
pm:sue, ex-d�fen:;or do Jequiá, B;;;!li, Sra. Abreu, Alcides Ma-

ções arrecadadoras. .,

T t d d
- c!ub a quem dêu mnumeras VIcto- rio Faria, Edith Dentice Li-

ra ou-se a arreca açao, 'd V h V' O· M S 1d d bI' t d I nas, .enrrentan o mesmo ao as- n ares, lUva rhga, oura i -

"
a ren a pu Ica en o a

d G
. . .

F N M
�

._

d di"
. I co a 'Ima, eil� Jogos armstosos, velfa, ranclsco appi, a

reunlao ma o � e a n01- ,1' ,

t· h
devera chegar aInda a esta capl- thilde Lemos, Sr. Alvaro T0-

ln a. till no COlren�e mês, pois já ter- lentino Souza, Da. Leocadia T0- •Os chefes das repartições Iminou o tratamento a que vinha I lêntino Souza, Da. Linharees, Ma·enviarão ao�ministro suasges-
se submi:ttendo. ;.Assim se:do, o I na C. Coelho, Juréma D. Lope,;,tões por escripto afi 11 d�
club de Walter, pelo qual jà as- Judith Simone, Davina Glavam, '

melhorar a arrecadação. Bsigno inscripção, na sua passagem Córa asadcna de Oliveira, Ni-
por esta capital, e,3tará de para- colina Basadonil de Oliveira, No-
bens. lita de Oliveira Goeldn<>r, Olga
JOSE· NUNES SAUDOSO E!Jel, Francisca de Assis, Maria

I J03é �Nul1es, aquelle athleta L Freitas Costa, Clotildes Luz
«gordo» que muitas vezes arrastou Fontes, Iracema Santos, Pedro de
applaus05 nos nossos grammados, Alcantara Pereir.a, Francisco A.
ora quando commanàante do ata- de Mello, Aracy Cunha 00ro
que; do team da Aviação Naval, théa Silva, Irene Silva, Eulalia
ora tomando parte em provas de Silveira, Othilia D. Silveira Sra.
athletismos, especialmente, peso e Dr. Ner�u Ramos, Maria Lour-
disco, está de malas promptas cb L'Jpes Silva, Mario Belli
para retornar ao nosso seio. Nu- Othilia Blt:m, Mari3. Trindade e

nes, o Ba,híano, pede-nos divul- Eruthides Corrêa.

Mensalmente realizam -se sor

tei03, offcrecendo mi!h3.r?O ,Je pre
mi03 de 20$000 até 3),000$.

Os treinos desta semana: 3a.
feira Figueirense, 4a. feira Íris,
Sr. feira Avahy, 6'1. [eira Taman
daré � sabbaclo A:hLtico Jogo
prexlmo Iris x Avahy.

De?ois de! dez ter.tativas JnU

teis o Club de Rega�as do FIa o

nengo, PJl in:erm::dio do seu

,)residente, sr. B<1ot05 Padilha,
lpresentou um tratado de paz, o

miC0 qu� confÓímo� os clubs em

;eral. Ivhis uloa vez o glori )SO
ubr ,)-negro carioca surge: nas p 1-

GÍnas da nossa historia, dando
exemplo águelles q'Je, por capri
�:bos unicamen'e pe5SÔ2I.CS; deseja,
f3.n1 jOf(ar o nOS30 foot-ba!l no

1 r'
lO}'smo, C aSSim e.:;tamos ccrto3

pe d�ntro d::: alguns dias já não

'lcre:nos tantas ligas paulistas e

c0.riocas e sim uma só bandeira
cGbrindo os maimes clubs das

1

d�.JaS gnn.des capitaes, para sem-

';'
Comprae para vos conven-

'

cer o formida vel e ecol1om:-
co SAB.ó;.O INDIO.

seu

Sra. Hercilia SOU2:a

Si após 1 20 sorteios o portador
da apolíce não tenh3. sido conte:n'

phdo a empra3 lhe entreg'1rá irn
moveis no valor correspondentes
as mensalidades pagas.

Trata-se portanto de uma gran
de orll,anização, merec:dora per
certo, da confiança do nosso povo.

pre.

anni\ersar'o nataiicio o nosso es'

�iYYl, do con!erri'.!lCO "r. Amphilo
q!"i" Cmvalbo d,,, Gor.ç3.1ves, func
(ii Bc,rio 20s CGfieios e Tclegra
pi> s e l;OSSO conpanheiro. de

VEM O AMERICA?

A!'lHIVER5ARID5

n ,�is!ra-se hoje a cLta anm-'

\ C' .:oria elo posso di.,ti\iclo cü'1t.�r'

"�ii, o o sr. Orlando Cunha. func
c;on"r!.o da firma Carl Hoepcke
SI�•. e elemenb destacado no

meio nautico de ta carital'

rcsteiou cn�e:n a. (1a�a do
J

Acompanhado de seu filho
Wilson de SOUZ::l, chegou hoje a

esta capital a exma. sra. d. Her'
cilia de Souza, esposa .do con

ceituado com.llerciante em Porto
Alegre sr. Amaro de Souza, pres
tigioso politico gaúcho e mem

bro do directorio do Partido Li
beral Republicano.
D. Hercilia Souza,

Transcorrea Ol:teiJl o anmver

sario natalicio da g(;n�:l senhori
nha LuÍza Maria Vaz Viegas, di
)ecla filha da exma. viuva Alay
de Vaz Viegus.

l\:',;.i, ersariou-se (ln\ m a exma.

S';'. d. Fli' 1'_\ k,a dos Salltos Pc
, c r!, esposa do sr. ivlanoel ClIS
,cd'J lerei a, funccionario da
Prefeitura.

Arrecadação
...

federal

a s::nhorinha Nely Gondin, fi
lha do sr . Vasco Gondin, do
c')mmercio desta praça.

Lyra Tennis C/ub
Para os proximos dias 22 e

23 do corrente m�s a incansavel
directoria dú Lyra Tennis está pre
parando, para os seus associados,
grandes commemoraçõeil para a

noite de São João. Consoante com

o brilhantismo de costume, a festa
de São João terá, tambem, este

anno, no Lyra, grande enthusias
mo e animação, No dia 22 have
rá um original baile de peluçia,
seguindo·se o dia 23 com uma

retumbante soirée.

P iano ie���:-sew�:
kelman 110\'0.

Tratar nesta redacção.

k':AZEni At-H'm5 HOJE:

fEZ AHt-m5 OHTEm

C'1cHTE HOVA

Estão de parabens o sr. De- PEL05 CLUBE5

(io Couto, guarda-livros da Em

presa La Porta e, sua exma. es

po,a d. Dorcthéa Carvalho Cou
to, pelo nascimen.to de um robus
to menino.

1JMM?F2 77ZEP7D3ZZY .

rtiE6Am UH5 •••

A Casa " Capital"
Vindo de Curityba acha-se nes

ta cidadF, o sr. clr. Luiz Chichor
ro, se 'r ,,,,f alio da' presidnlcia do
visinno Lst ,dJ do Paraná.

Encontra'se nesta capital, vindo
de Luntybao sr. jornaiista Gas-

Tomou o ençargo de attender, todos "'os fre

guezes desta praça dos artigos da fabricação REN�
NER. Manterá tambem um grande sortimento dos
seus artigos á Rua Conselheiro Mafra, esquina da Rua

lrajai'ao - Telephone, 1.510.

·II..;"\�"·.·

..

" '
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