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ligações pol iticâs.... .: ...: �O, 15 (G)-Segundo se affirrna, os srs. dr: Artnu..

,-'� ..
'

Bernardes e major Juarez Távora, adhcrirarn ao íntegra-
Proprietario e Director Responsavel ..JAIRO CAL_LADO lismo.

Assevera-se que o commandante da Força Publica
I I Florianopolis, Segunda-feira, 17 de Junho de 1935 I NUM ERO 247 Paulista coronel do Exercito, é integralista e Jurou bar-
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deira, ontem.

E
Ao.", �

LI
A voz DO POVO Sem quaesquer

ANNO

Pequeno o mun o R
.. � ��� üí �__mn.w_ MM =

para um tão grande
-

..._.."".
-

_. rrmarm7TTE MI

Como os dois �sposos se, A rosa vermel�a da roseira

despediram ha CinCO anno� que as suas maos de velludo

A decisão fôra tomada deh- plantara.m
nitiva�ente. Come!Çaram, no dia No altar de Mana, uma rosa.

Em aS5�mLléa eral, grfúIt '

zada sabl-ado, pdo Club dos F \,:11-

cionarios Publicos Civis de SUi! _

Ia Catharina, em sua séde social,
á rua Tra;ano, foram eleito",

para as duas vagas existentes no

Conselho Director os srs. Joa"
Baptista Pereira 'e João dos Sant. s

Dois im portantes decretos do �;seã�; st�t�i�� ������o stfca���;:Dezesete annos depOIS de casa-I sr. governador do Estado da Cunha, Martinho Callado

o Jm. e Henrique Ferrari Jnr.

d S dO ie esp ftSo� tftm� ram Decreto n. 8 dias, nota das ajuizadas, com os Com a eleição daquelles nove;

OS, O II� , U � �,
.

,.g .

respectivos valores e com o das Conselheiros, o C. hO. fBicoudas�j.r;-O sr. dr. Nerêu Ramos Gover� CUWlS accrescidas. constititutr]o: Adolp o .

-

a "::;il�

ordens rei l!I!g lesa s, nador do Estado,assignou os se- Art. 4-Logoquehajamrece- vejra,-Pre"id�nk; Eduardo o V.
.

d t I - '}!'do a sseis prestaçõP.', os exacto- Cabral, J o Se"retario; Antoniogumtes ecre os com re açao ao ( _" '_._

pagamento de impostos atrazados res entregarão em juizo, mediante P. Pereira, - 20 Secretario; Thv
e relevação de multas: recibo, as custas devidas. maz C. M,·yer - Thaoureirc,
Art. 1 - Ficam relevados da Art. 5- A lalta.de pagamen- Conselho Director: dr. Affonso C.

multa de que tl ata a artigo 13 do to de qualquer prestaçã� deterrni- �eiga. José !\licola_u �(lr�: "Ogi'
decreto n. 55, de [o, de outu- nará a cobranca execunva do sal- VIO de Oliveira, J02.0 ÍJ.ip l'li1 L ,

bro de. 1931, os con.tri.buintes que, do da, d.lvida :ccrescida da multa
I
reira e João dos SdnlJs Areãt.

voto perpetuo. d 9 5 dO Irmão Oswaldo tem os
na revisão para o blemo c 1 3 maratona correspon ente.

_ _"""""r.;",,- cs-v �r":jr;:.''''��'''''''''''-''''''�'''''7'"''''''''''r:,"",'''1937 I· d t "'�"�3"""'3!"".'�'11 z;"",fl�,;r�"'(":é"''-\'t:-.,.r$......,,�....... v.-'f':-;.'IIr� �.� $.......... .J�.;�:.:.�_:..t_.'lV....��._�����L':!i', ...
olhos ernaciados postos na [Íór e ,c eixaram e apresen ar

l"""'"'�""""'''-'''''-'''''''''''-'=''''<
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declaração de suas terras, para o t.'� r',,' 'Ivirgem : :\

I �-

A
.

d Íancarnento do imposto territorial. t�. __ . ,.__ .__

�!."- primeira rosa 11 roseira :r

� . �1
que as suas' mãos de velludo plan- Art. 2 - O presente decreto �� _.••,.;';;; ............... , ...;,.��......'JO,""u"''"'�._, ��I não dá direito de restituição das ;� d d

.

'".taram, 1a tres aanos.,;
I ., .

f
. ijij Uma noite destas comentavarnos, na re ação um d.a- rmu tas Ja satis eitas. � rio coisas da vida jornalistica. AJguem pede U� assunto pa- ��

Decreto n. 10 ij ra um suelto. Eu me lembro de mandar 10 J;-�iiO urm �
� croniqueta. p, ço tarnbem um assunto, alsuctn da-me um ij

Art. 1 - As dividas preveni- (ffi pedaço do jornal da Manhã que ai vai: tw
Uma musica emotiva acom- de j d 'W «O anedotário historico está cheio dês3CS pequenos fa- 1�entes. .

e Impo3�os e taxas e e: �� r�P3.nha-nos até á porta de saida do d 1 935" rIJ tos ridícu[0S e que indicam, eX! CCItO sentido, o ,L.:;'Xl3nt; lo \��xerCICIOS antenores ao e � !.!lI ��Convento das Carmelitas de Bal� ainda não ajuizadas, poderão ser � de uma filo�ofii\, de uma nação, ou a sua face d.:: "o n;ci.-j, 1,;. [!to
timore.

í0acras com relevação da multa mo� l�J Q episodio de Oiógenc3 t; f\lcxandre correc.ponde á [,�
Amanhã, o outro dia, e a ir- �a�oria, em cinco prestações men� � exaltação cínica da filosofia. Cévola, fri,ando as m[:.0�, traduz �

mã Beatriz terà fechado, para ::.aes, iguaes, e as já ajujzada�, � a sublimação da cretinice partiotica. �todo o sempre, os seus olhos an- ,. d
.

� Mas, a�ora, acaba d·� Suceder um acid. nte que su- l@com accresClmo as custas venCl- � �

�,:.tigamente alegres à vida civil. d' 1l planta quaisquer outro no gênero do comico puro, grotesco [(.iias, em seIS. � l'�Re:,tam-lhe umas quarenta e Art. 2-A primeira prestação � como o chamava Bat:delaire. �oito horas para dizer adeus ás deverá ser paga até o dia 30 de � Dê Valera, essa espécie de profeta da Irlanda, e mais ��
suas amizades. . �.lI trinta ferozes democratas acabam dê perder a rigida compQS- (f)agosto proXlmo. I!? � , ,

Um carro ligeiro. ainda esta Art. 3--Para os effeitos de3- � tura apostolar, despenhando-se do alto de uma tribuna, que ��
noite, levarà de volta, a Garrett te decreto, os Promotores Públi- � desabou e fôra almada para a i.1áuguração de um mom - �
Park, Oswaldo, o irmão roupeiro cos devolverão immediatamente � mento. �
e pianista duma escola de prepa- ás repartições fiscaes competentes � Trinta e um apóstolos da "independencía", numa prc� �
fatorios da Companhía de Jesus... certidões de dividas não ajUlza- �� fusão de colarinhos, pêrnas, casacas, crenças e patriotismo �

das e remetterão, dentro em quinze �J sacudidos violentamente do topo demagogico de li '.Ia tribuna ! I��
�' Que espetàculo dc!icíoso! Só Rab::luis ou C:rvante� se- �s> melhor sortimento, de � riam caoazes de eáar um cómico tã() grot�sco, tilo impres. �artIgos para homens so na � sionante:nente simbólico.' �casa a CAPITAL. ij As tribunas veem sendo de ha muito tempo a caixa �j� de música da mentira e do engano. O fino palavrório, en- (#JGesto nobre � castoado de adjetivos retumbantes, vasio de idéia� e cheio �
fjf de fatuidade retórica, tem causado mais males do QU3 a sÍ- �RIO, 15 (G)-Os jornaes � filis, mais infelicidades do que a lei. ��continuam a comentar o ges- �� Faquir magro, e feito fa':juir por força de circunstanc:a�, ,hlto do general Flores da Cu- � o povo, com o dec0rrer das promesa� irreôlze.veis, viu qü.e �lnha offerecendo a secretari,a i� a esperança era um legume pouco m;lliiÍ vo e passou a pedir �da Educação e Saude Publl- �� um alimento mél,is substancioso. �ca da sr. Raul Pilla e um �� Data dai a queda e o desprestigio do di�.cur�o, o me- �trem especial para o sr. Bor- � nor preço da mimica, a clecadencia do adjetivo e o ddinhar ��RIO, 17 (G)-O sr. Pedro ges de �ledeir.os viajar a!é � da demagogia. �Ernesto, gover�ador do Districto e�t� capital, dlZ�n?�) que na_o � Sínão, ao menos por puro "arousementll, vejamos este ��Federal, sanCClOnou o decreto q�e I e.sta Jonge, a defmltlva pacl- � quadro digno de Gustavo Doré, o ilustrador sublime do r> ,�manda adoptar nas escolas mum-J ftcaçao gaucha, apesar dos

I �
dículo: �cipaes a ortographia simplificada. I tropeços e obstaculos. � A catapulta oratorie. está armada diantê do idolo pa- �

, � hiotico. O silêncio das �olenidades reclama os berros dos tri� �
(ffi bunos. Os oradores mastigam e ruminam frases afiad!ssi� ��
� mas, ao passo que dão uma última demão á gravata e ao �
� peito: corrigindo o laço e o pigarro. O povo espera resigna� �
ij do o jato de eloquência que lhe ha de avivar o patriolismo, �
� manter a fé e incitar ao combate. ��
� Abrupto, ouve�se um estalido e a tribuna desaba, con- �
� tun.dindo e equirnosando os salvadores da parria. Depois é �
� uma �onfusão de apóst<>los com grandes "galos" na te�ta, �
� escoriações nas canjas, dores no pescoço, contu3ões na bar� �
� nga... �
�"� Hamilcar DE GARCIA.» �!!J Confere com o original. �
� �
� B!SBllliDi A �
ij t�� �r""''''""''''_'''''''.'ii.W..''.'_''''''''''''''''''''''�'' ,*"'''S''''S"'''S''�,,*''T .�"Z""#�����a:!!!'.A� .....�.�"""'�����.��-.;::!!!A����:.��..:;:���e.-1

levação
de m tt

,� iOr")ar'ios
r:.1Hc::os

amor e pagamentos de in1pos
tos em atrazo

BALTIMORE, junho--Quan�
do esta pequena reportagem de

longe for publicada, já as portas
do Convento das Carmelitas de
Baltimore, rangendo sobre os pe
sados gonzos, terão encerrado pa
ra sempre, como em um tumulo,
a irmã Beatriz.
A irmã Beatriz foi na vi la civil

uma moça encantadora, de ma

neiras e intelligencia fulgentes, que
a. sociedade de S. l'aulo e do
Rio .de ha dez annos conheceu e

admirou. A sua mocidade radiante
e a sua alegria de pas:;aro inquie
to eram communicativas. Veiu de
outrús paizes, da Italia ou da Aus
tria, mas converteu-se pelo cora

I ão e pelo casamento em uma bra
:ileira que amava o Brasil como

se fôra apropria Patria.

O, seu esposo, agora o Irmão

Oswald, da Companhia de Jesus.
foi uma das pessôas do reduzido

grupo de amigos que viram, pela
última vez, antes de lhe ser pm:to

. o véo escuro do voto perpetuo,
a outróra viva e formosa «Mi

mola», como, no seio da familia
e entre os intimos, irmã Beatriz
era chamada.

Tomaram, no mesmo dia, os
habitas religiosos

Alfred Oswald, filho do gran
de compositor Henrique Oswald,
e elle mesmo compositor e piimis
ta de notaveis dotes artisticos,
conheceu Mimola na Italia. Casa

ram-se e viveram felicissimos du
rantes dezesete annos. Tiveram

,estudio em S. Paulo, trabalharam
110 Rio. Um dia, tomando um na

vio para os Estados Unidos, iam
installar-!'e em Baltimore e em

pouco Alfredo regia a cadeira de

piano do famoso Peabody Con

!Servatory.
A Sla carreira ahi foi a mais

brilhante durante oito a mos. Mi

mola, alma e vocação de artista

lambem, seguia-lhe os passos ru�

tilantes, e alcança, ao lado delle,
no ensino da musica e em con

certos, invejaveis successos.

Uma td.rCle, as mãos dadas a

entretecer o idyllio de todas as

horas de sua vida, accordavam
subitamente em devotar· se á vida

religiosa... ..

Ha mvsterios, na eXIstencIa das

Cleaturas'mais delicadas, que intri

gam e commovem a um tempo.
Ess�, certamente, é um delles.

-----------�o-----------
seguinte, a desfazer-se clãs coisas

que possuíam. Os objectos de arte

primeiro, os moveis em seguida,
as joias mais tarde.

Uma noite, depois de terem jan
tado em um restaurante modesto
da cidade, Alfred Oswald e Mi
mola dirigiram-se ao padre. que
os confessava e entregavam-lhe o

último bem que possuiam-c-o au

tomovel.
Alguns passos adeante Iicava

o Convento das Carnlelitas. Al
fredo foi até lá, e deixando Mi
mola á porta da entrada, os olhos
talvez risonhos mas cheios das la

grimas da saudade viu-a partir,
a cabeça ainda moça pendida. o
sumir�se na tréva da reclusão.

Essa noite, elle tambem pôde
fazer a sua oração, de mãos er

guida a Deus, como ella, sob o

tecto de uma outra casa de paz
e solidão.

Tinha entrado para a Cowpa
nhia de Jesus.
"Esta é a ultima vez" •..

Ora isso foi em setembro de
1930. O jantar no Belvedere,
de Baltimore, tinha sido a ulti
ma refeição que os dois esposos
faziam' em commum.

O derradeiro passeio, do mes'

mo modo, através a cidade. Elia
ficará em Baltimore, elle fóra a

deante, uma cella núa de um

mosteiro de Wernersville. Seis
mezes mais tarde, Mimola toma�

va o véo branco. Quatro annos

depois -- hoje- o véo preto. Os
dois esposos contemplaram�se ain
da po; alguns minutos ...

Entre os dois as grades do
Convento. A Irmã Beatriz do
lado de dentro.
O Irmão Oswaldo, quasi Jun

to a nós, sob a na�e alta e al�
va do templo:
-Esta é a ultima vez ...

A cerimonia da imposição
do véo perpetuo

A cerimonia da imposição do
véo perpetuo teve a simplicidade
das coisas mais simples.

Uma missa e as mãos de um

sarcedote sympathico que tomam

do altar o crepe escuro e o col
loca na cabeça ainda joven de
Mimcla, despegando, ao mesmo

tempo, aquelle outro branco, que
a tocava.

Nem a menor sombra de dra�
ma em tudo isto.

vermelha, uma rosa em botão.
Parece que se abre exactamen

te naquelle instante, quando o véo
alvo cede o lagar aos crepes do

Prompto .•.

Sahirnos todos,a noite já baixou
sobre a cidade.

Quem perdeu?
Pelu sargento comman Jante da

patrulha do l' quarto foi encon

trado uma bolsa de senhora, num
dos bancos do jardim da nossa

Praça 15
Encontra-se a mesma na Che

fatura de Policia á disposição de
sua legiti na dona.

Ortograp Ilia
simplificada

Jairo Caliado

BILHETE
- --

Ao dr. Othon Gama d'Eça
Nesta.

-o--

Visto ter me chegado ás mãos, um pouco tar
de, certidões comprobatorias de alguns seus gestos
reprova veis, sómente na edição de amanhã po
derei lhe responder a sua tórpe, covarde e in
fame investida contra o jornal que dirijo.

Assim espere 24 horas e lerá coisinhas bôas
a seu respeito, que o povo catharinense ainda

ignora.

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Devemos estimular
as construccões
Recebemos a seguinte car-

ta:
1 t: �AI,iS�'!:i-Illmo sr. Director. BELLO HOl:{IZO:\!TE J

I
���.�i---

A nossa bella capital pre-I (G)-Ha
cê, ca de t t's mezes

I
Dia 16 de Junho ,-, S. Aureliano .

.

a remodelar-se dando ZtOS o lavrador c\,ltan:.ro Paxãi, 1556- O primeiro bispodoBrasil-Na foz do Cururipe,CIS
'I 'I� 1 de Al

o'

"N C' J d A' d ..

que nos visitam um aspecto contratou-se Ci:'::.1 ,.c: te, t:>nd . ...:._.ta.:.to e j-)'!Gg�as. nau,13t,: a na'l, ossa ;)�n[1or� ,a 1,Ju_a , .a
mais consentaneo com o pro-I do interior pa;a, CL.it.i

1" d,: I CtlJ� LOl�do s�gUla, r�,rí'. a ,��r�?a d: P,_d�� Fernand.::.s Serdinha, pr:
gresso dos noss.os dias. Ha porc�s. �ntre.l�t1LO, t', ,1,hJ

.. 1 r?:.l,n� bls:� L?o B.a'!J:(? f· :.,.do e os seus companheiros foram depois
muito que esta Cidade se man- depois fOI ob: ;gado a G,:. �

��I l devorados t-" �.� S,a'.L':"1 H' .'" nf' ,

tem estacionaria. Urge actos o traba.lho pOL1Ué os ';,.1.: �'_j I ,r

I � 1 0l->:\A,E1ÜlI"IJV orientaes -o sargento Olor, ,Anthero
dos poderes publicas que a- conhecíd,o S

v,ulgarm.
te: c: "-,' 'U I Ja,oe ré,HeI,r;

Cê Dfitt0,. comrnandeute ,da es��uadra de �ast!lhos, sur
nimem O progresso, premo- "bichos de pé", ton-ara.n co' �rehe'1de le bate a.s .part!21S 'dos caudilhos onentaes La Torre e Fal-

-am o desenvolvimento. A ta do seu corpo, 2";,";, 'r� ",herhzcna()-�'s pnsronei s ,

'"l �dl1linistração publica não de- a pelle em extensas L'. i>
l rt3\ . 18i.8·.-C�:i1[;cn'� lZ�val, llav�� l!lce12dzado�O n�vi?

ve se limitar a cobrança de 1 Trazido para �,.,t1 Cd"J •• é:' ,
corsano arzeatl�lO Branclzer, perseguiuo pela esquadnlha"brasilel-

impostos e ao augrnento dos pela ameaça da [' l�,' ".') I ra, ao mando ao cap. ele, mar e ;�e�ra Jomes Norton, el1cal�a perto
encargos do povo. P,recisa operado 110 HOSlJ,t�:l"': '1'\0 .1·1,�11}or��!�z\lde,,�ar�, 110 htora� �o R.iO da",Pr,ata. �.es�uadrÍl�a bra
movimentar-se no sentido de pto SOCCO!T\) 10':', o '.� I., 0L�Jtla. u"v� c,o.",cn � con o n��io e

_

a f:".tilleza Iillmlga, ate que o

abreviar o progresso multi- enfermeiro lhe eX,1 anu, d \., pnrneiro fOi ,l;,c(;ndl�do. e a ultima d,estru;da. .

plicando as suas fo�tes de pois de"dua, h }1"1'3 d�', J" z_·i
, 1 ��54-�D!stnct�eleiJ(ldo a FreWJeZIa�-�ela ei provin-

receita. balho, cerca de CCf:! ["rlv :;,1 ��,,11 11. 31 I, d;:. 16 de 1untlo d�"te anno, �Ol o districto de Campos
Uma necessidade imperio- , ...)" '. " i :"(OV05 dcf,,11<:.nlb,.;;do da frcgual� de N. �. dos Prazeres da villa �e

sa
é incentivar as construc- CUn1plu,p11!. 1,5 .\' L'gi'O, p.,Li hrfilar uma L:gu�71a sob a mvocaçao de S. João dee I

cer o "o' . '''' I' "CJ 'r 0 í'J, O u.;. r: d d'ções abrindo-se novas ruas.
i ",! ',c...,;'" r"';' '''.!.-

J1n�,,,);; ,.,Oy,,-; .. t s. seus .lrn:tes 1l.C&ram senc O OS mesmos O antigo
A� construcções são índices

I co SABÃO L �lJl·). �: -tncto, ocu pfilT';!ro �)J.roc.bo f:: o revdrno. padre. Braz Gra�sano.
do progresso de uma cidade, i C:;:npos Novos, �cJ; cidade e comarca, dlst" de Cuntyba-
além de contribuirem para am- R@lij.,Ja�'\J . .s,H�Y

,n0S 72 kilometrosr da c_apIta!394 e de L.,,�es 144.

arar aquelles que vivem de
.

19 i 1. -�reaçao de guarda �:vlca�Pe!o g�vernador dr.
Pse'us offl'Cl'OS de COllr.:trll(·tores. I� �l ,1}� r.'':I'\ '. "" �,� "", .. ,,� f"1j X, ::l,VIer" d,a 5. ,1'.'11, e('_cr,;ada �{}.. Estado do �Parana, a Guarda Civil,u � IJYi.>IIfltlir:;! �J,.i/.Jt':... �U"IJ,a",,-,;I'" '"

Existem terrenos innume- hojé" dênOnUna(b ....uar�a \..,:\'lca.

ros que estão desoccupados �� �
1 �92?�tlosPcl�a� O,�'I.v, �do, C��l�-:? hospital de isola-

só peld ganancia dos que os m�nto ek Clll!.jOa pa",a a Jv"oml�al-se í Lsf:üal Oswaldo Cruz".

possuem. Lance-se sobre el- OS 11 rmãos Gera: 10 e 0-

lesencargosqueosobriguem Abel�rdo r. �-:'�ns':.I;: Dia 17 de JUdlO --3. DOLJhtea
a construir ou vendeI-os a 162-� Cornbate de Agua dos A1eilinos - De,de o día

quem precise. Isente-se as mo, 15 (O) --�' Sl'_ ;;_,) ,i " Ce M:áJ, a ciJdd� �� �2.� Sajlvador'Ocapital do Bras�! - cc

novas construcções para resi- de Roubos e FdLOS, (:.\ i10 ,I 1 a, c",I.!ra em po cr os 1,! ane ezes. governddor da praça
dencias proprias de taxas ou !icia Cer:tr".l) fJi a;Jres" ItaJa 1:0') :li,tacla, cCl_r:mc! Johnn von Durth, c?efe de grande ieputaçÊo

impostos municipaes, por c:r- queixa cOlitra Abc:\ad) :"'t r-I � vúb, ao saber que os naturaes do pa1z se arOlavam e se for�ifi
to tempo, como já foi feito reira Fons\�ca e seu i,·,n;\.1 I ::'é\Vil,ll a U rlé', L'gun, qt:1Z j)e,ssoaLnénte, explorar os terrenos circum
anteriormente. A cidade terá Geraldo Ferreiia Fo.lsec'I,; !izinf.;os c partiu á �le frente,. 50, soldados; mais no iogar cham�
nova vida e os que nos vlsi- ambos acclls2dos p_;lo tê1l2n-' �') (ir;ua do. !v1ellltlos.' é 1l1op,madamente atacado pelas Lopc.s
tem terão impressão de que te Moreira Lima do furío (\.;_ I..!o oraro capf.ão FrancIsco Pad . .!ha; Van Dorth cae morto, aos

nos accordamos do somno L:;- um automove! e da q !a,1tisl ,.soLe3 de e5pa�a d? c:HJe port�:�ufS e sua �abeça é enviada ao

targico em que jazlamos. de 472.$, Cí:1 dinhei:-o Ao que I bL,)ü M'irc:os 1 éxura, qUe orgamsava a reslstencia contra os in-
t�� '1J,,,,,..,.,��'m��g@�@'$l;'1 <;;{f',c,� ��'���ê���,�, Saudaço-es (a) Um lf'I,'tOí' d(,', r..·OI· COIYlnlLi"I',cado ao c:. 1°. 'Vld,l. i ,Tas'ges.

�,�,�CI�ii;'@1���(iíj�����i;-j� (�j$�)����$W\W�����llt,'Jif.,
- . _

_. � �

�iW
-

� nosso jornal. ivlartins, chefe do S.;Cç;:lJ a:
. .18 j 1-!Jr.l.'lc!eira ,,�ara.l:·aaya--O Pilraguay arvora, pe!ai � ------------ que chegou a qUC'.'(1, /1b,�!ar-1 P;l TIê'lI'éi vez, o 5t;U pa'fllhio tflo!or, -azul, vermelho e amarello

t,l Em todos os modelos PHIL.PS a� Junta Com"" dr) F. Fonseca que pJssuei-s.:m eS,)ê:i':ll' que o governo de Buenos Ayres, ao qual estiveratl .. _- emb,ora de pre�os dirfe:entes -eV, S., en- ii c,arta de chauffcur ,pJ" r S;lr) 1 ;n:,�)rpor"j(l, d'�,c.rela�se
a

sua"
bu':bra nacÍonal e .;�anjtestanjo in�-

ii contrara uma qualtdade UnIforme, representan� �� mercial do Pacllo de ivl'.:riahé, Mi ':-1S '�e 'lulVOCO, qu� aSS1.lT1l3 sober3lJam".nte as responsabl11dad:::s d03 seus

� do O mais alto valor que um receptor podera �� E t d ria vendido o 2UtO que f) tt-- ":�stinos e qUf�bi('ud::> a .solidlfieda.:l� po.hriC1, �an':i,da o:..troLl pelos

i I, oH,e, recer, por es,s,
e preço. 1 ;,',',;!:-,:..-, s a o !lente Morei:'a Lima lh2 srm diversos povos qu= CO!lsWmam () vice-remado do RIO ,dÃ Pratl.

� ?{;� Mês de Maio fiá.ra para com esse ych!c.!I'J 181,3�-Bmzdeira ehile'71.l- A, j�flta ,governis'a do Chile,
®�f$���e���� ��G e.e���.�.,.� I trabalhar, recebendo o ar 'e- PJ.·3. exprmllf dafame:lt� o êspmto reVOlJClOnarlJ q{!e a animava,

ARCHIVAMENTOS !lado mensal de 300$, e ter:,,!', a rebçào à mé!twpole illclnda d,sfraldar uma band'ú!a vermelha,
se apoderado da aa:mti':l que br;!.!1Ca e azul, em logar da h�span101a, até então usada no paíz.

No. do aret. 320 referimos e que o �r. Mordi"t\. 18l1-I-';'allecim.e�to-·-��i) Rio de Janeiro, com 74 él'1nOS

Data 25-5-935 Lima lhe e!1tregára para hw'r L c:la�e, d':íXile de �xlstír Jose Rezende Costa, um doo impl:c.:dos
um pagamento. As aJto,Íl..;a- na ConjUração,.., !Vl'neua. .

.Foi archivada em sessão de
des policiaes estão no encalço 1880-r:.scol/za lzorzrosa-O urperador d. Pedro l! é es�

25 de maio de 1935, uma 'ada
dos irmãos Ge,oalJo e Abel.:u:""· colhido para arbitro na qW:3tão entre a França e os Estados Uni-

da oitava sessão de assembléa ri F
.

F I 1
S

, . 110 errelra onseca. Q) •

g�ral ordmana do B.anco de Cre- 1-:",,-,-.-'.--.-�------------ -

_

dIto P.opular � Agncola de Sta.
. t<011P�3 pzua �cl,�:en3 � I ��e�§gHlo Of'f�ciaes queCatharma, realizada de accardo CrIança so na CA0A. p

como art. 24 de sem estatutos,'CAPITAL O dia da cornrnu� revertem á
em que trata, do relatori{l, eleição !iJ m n h ào d(� todos r::.s n FOdo Conselho Fiscal. ����!Jm�"',,... ,�' ��,.""f!.;,:���n '" ,.. "go d

assa rlf"'!a.1 tlnlHll -�""�""' ...="""'" crean�d� (jj, rnun O "!f

No. do aret. 321 t��SljJ@$: ���M1�HL� rÚ bl ica
D ta "'5 t:: 93t:: ROlvlA, 16 (G)-- O Vati-a ,;:, -;)- ;)...1la carta basica \

VI C1110, por iniciativa da Con-
bah iana. gregação do SacrameJlto, de

cicLu marcar o dia 15 de
julho proximo, dia da festa
da Assumpção, para o dia da
í20mmunhão geral das crean·

ças catholicas do mundo Ín
feiro, afim de commemorar

o vigeslmo quinto anniversa
rio do decreto em que as

creanças que tivessem com

pletado 7 annos poderiam
fazer a primeira cOi'lmLlllhão.

Foi archivada, em sessão de
25 de maio de 1935, uma co

pia da acta da Assembléa Ge�
ral Ordinaria reaiizadl em 30 de
abril deste anno, da Companhia

I
Tracção Luz e Força de Flona-

;.:. iiiiiiii.Jiiõiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii íiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� nopolis.

A GAZETA'�Florianopolis'� 17 -6-1935

J� SaudeI!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e lambem os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

arope iodo ..tannlee
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNAC!ONAl:. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher aas àe sopa antes àas refeições.

Pr)é2H"r-"(1SCla Internacional

Phco, Lu!'Z ti'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

reatmon
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do EstadQ e registrado no cartorio de titulos
e documentos desta capital.

QUE suas aulas, cursos e conces

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

OS DIRECTORES:

��Fabrica de Bordados:::
=== DE

E§ni�io Dinslaken
---'�---

Ne:;te bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

x:ma prumptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor

li.1as, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour, Pon
to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, Plissé, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.

Rua Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingos:

•

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

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 grãos

Parte desta Capital, do largo da' Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1 {2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Um

Preço: lnduindo passagem de ida e volta, almoço
no testaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

R:S. 15$000
Para informações e reserva àe passagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

2

(Ccmptlação de L. Nazaretn)

, I
,

,

O sr. dr. Nerêu Ramós gonr
nador do Estado assif1nou decre-'"

tros cOG3iderando revertidos ao

serviço acti 'to d.l Fôrça Pública
e inciuidos no Quadro A, a con,.

tar desta data, os capitães Vir
gílio E.uriques Dias e�Trogi!io A. de
Mello e o 20 ten.:;nte Oorin Au
g�lStO Platt; reverendo, por cm

nistia, o 1 o tenente LUIz Lemos do
Prado e o 20 tenente Manoel
Clemr::nte de Souza; e reconduzin
do nos repêctivos postos do of
ficialato da Fôrça Pública e in
cIuindos no Quadro A, o primei
ro tenente Aldo �Fernandes e os

seguidos tenentes Octaviano Ro
mulo Colonia e Heitor Athyde,

Foram archivados, em sessão

de 25 de maio de 1935, os se

guintes documentos da Coopera- BAHIA 13 (C) - Acaba
tiva Agraria de Consumo de Res- de ser apr�s'�ntado á Ass.;mb:éa
ponsabilidade Limitada - Boa Constituinte o projecto de Cons
Harmonia, ou Barra dQ Pinhei- titllição do Estado.
ro, municipio de Campos Novcrs Entre os seus dispositivos, são
a saber: os estatutos, acta da' .

- 1

prevIstos a cnaç"o oe uma com-

assemblea de constituição e lista missão permanente da C:VJ.aJ\l, <:

nominativa dos socios. representação protissÍoilal, de dois

No. do aret. 3221 terços de cm�,)i'E'gados e �m de

Data 25-5-935 emprcgador�s, o compareclmt.�to
dos secretanos do gr}'lcmo a L,)

Foram archivados, em sessão
mara, a prohibição da re�,leiçãode 25 de maio de 1735, os se'-

do governador e presidentê da,
guintes documentos dQ Consorcio

iI
P f" I d' C

.

d Camara e da Côrte d:� A'me! a-
ro lSSlOna 'lgo oopera.tlvo os

-

.
- d T:b

..

d
A

.

d M
..,

d B cno a cnaçao e • II llnaf S '�

graIlos o umClpIO e rus-

J� �
R' d C, - Ih1 d üstIça e:nonaes, e o ,oe os

que, a saoer: 05 estatutos, acta a �

h'
'"

1
,- d

assembléa e lista nomeativa dos so-
1 cc

iljlCOfS.'
e �e dum mg.ao. e

E111 a'�ça-o de graç�<: IJe10contro e mancelfO os mumClplOô, " �� .

CIOS.

No. do aret. 323 U'll apparelho de for.nento da eco- lermino da luta sangrenta
Data 2.5-5-935 nomia particular e agricola, a ma- do Chaco, que encheu de

nutenção do Cons,,!ho de A�si::.- luto e ensanguentou a Boli
tencia Social, a autorização ao go- via e o Paraguay, foi cele
vemo para abrir o credito ele cin- brado, ontem, às 18,30 ho
co mil contos p;ml. a construcçãv ras, na Catherlral Nletropoli ..
do Palacio .,e:� r)S�;ça, que te'fá i tana:, sole !P'Je �e-D_�u'lz C')í11

? no''Y',c de l{�l� Ga�'Jns�. C? pr�-j:: p.çsenç�, de �Iesc!uonu:mc·
Jcdo não prcI'e a ;;Xj��,:;.,Cla (.lO ,') de _f1.Cl;) e aJas �dtO. !da
Senado. des CIVIS e eccleslastl caso

.

Festa na

Trindade r'

Realizou-se ante ..ontem e
ontem, com grandioso bri
lhantismo e pompa as festivi
dades em louvor ao Divino1
Espirito Santo, no districto
da Trindade, que tiveram
desussada concurrencia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Expresso N�I2A!iJ(\í�esif� ��

Séde Porto Alegre�ndíca:
f\dvogadosédicos EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMüVEI�, O!viW··

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Pegistrada
==== -==.==-�=====� -� r--· !

Dr. Cesar Avi la iI Dr. fiQailriqm'� R�I�p .Jer, i

Ex.asslstente do

Director Proprietario SANTiAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Flcrianopotls e

vice-versa

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 191horas
No Correio ás 20lhoras
Registrados as" 19,30:horas

PARA:-ITAj AHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

I D.r.. c.esa.r
Sartori I

._ Escriptorio R. Felippe
.

I Clinicá clrurglca-operaçoes Schrnidt n: 9 Phone 1483

Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CHESCIUMA

URUSSANGA

----======

=-_. -_·_-1
Dr. Fulvio Aducci II

Advogado I

18 I
Rua João Pinto, rr 1

I(sobrado) I �������������_�"'�_��'P����,

1--=·-
==-"-�- I

Das 10 ás 12 e das 14 ás, �f;n'�,,� ft ,.18 �SSlmcar
Dr. Antonio 80tini I I

17 horas I. � fi! oya U U� O I.-� f1J

__I I ===,
-

-------.
=-= �

M\'lIdiclli1a lnt�rna- S}'plíms
I
.-�="""'"-- __ o

'Via, Udnar;., II O•. Podro da Moura Forr.

I

Consultoria é Residencia Advogado
Rua Traiilino, 21 I .

r 17 1 Rua Trajano, rr 1 sobrado
Consultas as toras

I Telephone rr 1548
Teiep�Hme 1.558

I �
< II

.- --=------::::=.. =====

Das 3 horas em diante dia

ríamemente á R. Arcypreste
Paiva ti: I -- Phone 1.618 ORLFANS

TUBARÃO
BRAÇO DO NORTE

ANNITAPOLIS
THEHEZOPOUS ,

FLORIANOPOLIS

Agência no

Edif'ir�io l_a Por·-ta .-iotelResidencía:-R. Esteves .fu

I_ nior, 179-Phone� 1.� até

Viagens semanaes em :36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e m.ja horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesma!' horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOME!-.JDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, J 59--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pcn2ão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

- �"-l_t\�_

João Selva==
Caixa Postal 105Telephone 1441

Mais informações: Pensão Máchaélo, Rua João Pinto n. 29
Fabrica Rua BGCay!.HH\!, 154

Daposlt�: Mercado, 36
--:.�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
[o,\í@��l���,[.:S""�':":l' s:..."!:l'""-�.-�"",�rc�;j�,�--=-<

. .,..... ".�--c....,f; �
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES �. M(!��iiE:h,,���l��J;;r�r;�����c�;\�.ij'��}iJ.s�>::i?���;��éi:

---==1 ._

.

._ � PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO t "l
Accacio Mo"" � �

.. mrnmw....." "'-

orrrnm�. � São necessários 3 qualidades ki
D,.... Mi g. LJe I � �eO�SO& ��e.. �iJ SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA FR1J',:A I(:J

, •

I �. � � �� Lr.,j

Boabãid I! reira tem seu ,�scrip-� é OME' �� Essas somente são encontradas �1�j
Clínica GmJ -- Vias flrinarias �,. . � �

,

�
nos novos typos de radio

�:iJ
l-lemorrhoidas: - Tratamento I tono

de advocacia á rua � � sómenle
O

&� ���-"JZ� t\-'t�
sem operação e sem dôr I Visconde de Ouro Preto II � PEÇ",;t CATALOGOS, PREÇ�S, ETC. g,j

Resid.:-PraçaPereira (; Oli- I ª

m' I � COSTA & C' RUA CO � l

veira, 14-=-Teieph. 1353 n. 70. -- Phon-: 1277. -- li· � la.- NS. MAFRA 54 ���
II Caixa Postal. 110. i ayer e et���4;���������r�S'2<�?�1�',�

Consull.:--R. Jeão Pinto, 13 N r �

P
JJ'

Teleph. 1595 � _�_J � Boonekarnp f�. �r�51� ar·��;2m,��'·o�.ji
Consultas: � \.� a a iii �a � �� fj 'iJ ��; W

das 15 ás IHoqt9 Não ponha lóra a sua lamina! O apperitivo de maior fama �� Tirag�rv"'\ 8.000 �xety�.(::di�::?ir·e!:"i
usada. ����'"!iJ.,�� . � !>l:);;:.l!.'i)"� ... .': .�; Revlst�-)orna,l de act�alldad�, com circulação nos

I Adquira já o afamado afia- ®l,�����!G�' •••G.�g Estados de E�plrlto Santo; Ml.l1aS, R.lO, S. Paulo] MaUo
dor IISIRANAII para laminas ty- Grosso, Paranà, Santa Catharina e RIO G. do Sul.

Nas grandes luctas que dé.sdo- po Gillette. Circulará no proX!lTJO mez a 2a. Ediçãn dedicada ao Esta-

bram no campo da actividade so- Para excellente e baratissimo. Valiosos brindes do de Santa Catharina.

cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE f)�������)4W�fJ'B����ri
demo e bem equilibrado u�ilis� o FLORIANOPOLIS distribue � _""" �.�
t�lephone como.a mais mprescm- Rue. Trajano n' 11 rJí1 Attentae hem 'iW �

-. '�1.divel das necessIdades! f�j � fIí � � � t\�

L.. ROSA m - - m__�,� �.� ,

�lt4 A Ap'enci ;��, M oc'ç��r\'"") � r"� �
RUA DEODORO 33 � de PUblicac;;oes? c�':;; s'éde �;;:�
FLORIANOPOLIS; �� em São Paulo, é autorizada e tis- ['-j

�"t4 calizada pelo Governo Federal e ��:i�a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem I

� possue a carta patente 11. '�12 (\�

�., �.�h�:J
fí; FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes" por r

.....o.�.,\..i.::,..l,.l\,(; semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �. 'I

� EXTRACÇÃO com globos de crystal. �-j
� A MAXIMA lisura e honestidélde, pois, os sor- "g:�
� teias são presenciados pelo povo �;,,�fJ���!;�����;���l�����l!!);/L·�

:fJSO�Gel.08��.�e$o.eC�tl.g e��I������������0:�I��}'·:.,'\
i Fabrica de Moveis i � Transporte i>�p�do �tJ
ti DE � Florianopolis 180m Retiro ���
G Pedro Vitali O ACEITAM-SEPASSAGElROS,CARGASEENCONIENDAS ��\l
! � �,

. '. ��j
«! ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER�' Fett & ela. LU\'1ltada (i,;)� ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, ! ." AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol k1
� . (j) , O encarregado MARCUS MOURA �\.�5�e�G��Gfj.O����NJG�_e"G ���������1�1����'�

--------------------------__-----------

J

•

Jordanii

CASA MATRIZ:
_JOINVILLE

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «INDUSi»
Caixa Postal, 75 Te!. 514 e 507

assignaturas ou annunciarem na

A GA�ETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.F"'IL�AES:
Mafra - (;ar'"'ioinlâas

(SANTA CATHARINA)
�io Negl-o -_ S. Matheus

(PARANÁ)
Herva Malte

,�;

EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhldos
POR ATACADO

Exporta.ção de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAl\tlADO

Chá de Matte ludus

f
a ��==��I�����====�==��======��========�==========�=-�-==·================re erlr O �·abão I de (Curitiba)���,

é dar valor bom, é econamico e rendôso
.__

._-=-�

�X I E V E Fi A • UE É SUPERiOR

I ; t

I�

i
o'.
,,\
"
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A GAZETA 3
/

imposto de Renda
A rto 78 - Todas as pessoi

as lisicas ou juridicas que por s

ou como representantes de tercei
ros pagarem ordenados- gratifica
ções, bonificações, interesses, com
missões, porcentagens, juros, divi
dendos, lucros, alu6eis e luvas,
prestarão informações a secçãa
do Imposto de Rendas annexa o

4$000 Delegacia Fiscal.
30$000 Arte 86 - As infracções do
3$000 Arto 78, serão cunidas com a

5$000 multe de 500$000 a 5:000$.
6$000 Arto 88 - Até 30 de junho,
5$000

l podem
ser feitas as declarações

3$000 de rendimentos, independente de
10$000 muita. A pessoa física (particular),

que possuir mais de 10:000$000
de redim�ntos bruto, fica sujeita
a apresentação de sua declaração,
ainda que, pelas deduções de en

cargo de familia e outras que o

regulamento perrnitte, venham a

ficar isentas; caso não apresenta
a declaração ficará sujeita ao lan

çamento ex-ollicio e perderá as

deduções regulamentares incidin
do ainda na multa de 30 ou

50010 ou ainda tres vezes o va-

Mercado do Rio lar do imposto devido. As firmas
FElJAO commerciaes col!ectivas ou indi-

(POl sacco de 60 leilos) viduaes, ainda mesmo que ten-

Preto novo 18$000 ham prejuizo, ficam obrigadas a

DIVEnSOS Branco especial 23$000 presentar a sua declaração acom-

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000 panhada dos documentos que pro-

Kerozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000 vem o seu preJUlZO.

GazoliJ;la caixa 55$000 MEf�CADO ESTAVEL Arto 1 75 - As emprezas q:.le
Vélas de cebo caixa 1 8$000 pagarem juros de debentures e

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA obrigações ao portador, descon-

Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 5O l�ilos) tarão sempre independente de S3

Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 1 3$000 ber a qUE'm são pagos esses juros
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Gros?a sem pó 11 $500 a taxa de 8010, quanto aos di-

Côco sacco 50$000 N1ERCADO S3LATAE videndos da acção ao portador,
Farello sacco 6$500 a taxa a descontar pela mesma

Farellinho sacco 8$500 ARROZ forma será de 4010 independeu
farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 leilos) temente do inposto pago pela

24WOOA li E'l 45WOow�b�. ���fi������������������_����.�_�-�p�·m�m���-�-�-��"

Vélas de cera kilo 7$500 A;�l�: BS:;C13 40$000 Art» 182 - São passiveis c'o

I,,'G k'l' $400 o

E
c

1 imposto de rendas os vencimen-rampas p. cêra 10 1 [aponez specla 42$000
Cimento Mauá sacco 13$500 ]aponez Bom 38$000 t�s de to�os os, me�bros�a da-Phcsphoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corrida 28$000 I glstrat�ra, a Fundlão'l o�d sTta o�. e
Arame farpado n. 12 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO I, do.
DIstrito e era e o

.

em- I
Arame farpado n. 13 r610 39$000

, tfono ,

do
l'
Acre, �beml' comd

o

°Es tdo �BANHA I uncciona ismo p.ü. �co os s a-

NDE (P
. d 60 le'l)

I dos e dos mumcipios. (Decreto
VINHO DO RIO GRA ar caixas e lOS)

19 723)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000 l' na .

_

.

Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000 Secção do Impos�o d,e renda, I :
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000 annexa a �elegacla FIscal do

Id 22$''000
Thesouro Nacional no Estado de

Vassouras 5 fios z. r

MERCADO CALMO S C th
.

20$000
anta a anna, IVassoures 3 fios dzb· 27$000 XARQUE

Em Iode Junho. �e 19351Xarque C::lrxões arro a C rI C eelçao
XaJque sortido::larroba 25$000

a os on '

(por lei/o) �Vlysterio I
Mcrci3.do de Floria"cpo�ijs Mantas Gordas 1 $900

1 7 $000 Patos e Manta 1 $600
1 5$000 Sortida regular 1 $500

15$000 I
MERCADO FIRME

10$500
1 0$000

. DIVEROSS
Batata sacco

Amendoim sacco 1 0$000 (por leilo)
9$000 Cêra

Arroz em casca sacco

10$000 Cebo
Farinha Barreiros sacco

8$000 Carne de porcoFarinha commum sacco

Ih 1 2$000 Toucinho
Farinha de mi o sacco

sacca 26$000
$200
2$000
7$000
15$000
1$500
1$500
5$500
17$000
8$000

Commercio, lmíustria EDITAL

e Agricultura
Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

Preços correntes na praça rl�
Florianopolis

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

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto urna
ASSUCAR Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto urna

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

Extra 68$000
Diamante 66$000
Christal 55$000
Moido 62$000
Terceira 48$000

SAL CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Tabo�lciIMg.3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Ellc,ipados 2 kilos

12$500
10$500
11$500
22$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 3$000
5acco de '45 kilos 1 I $000
Moído de 45 kilos J 2$000

Sarrafos \..

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

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

Se tendes sido até hoje
infeliz e desprotegido da sor

te, vivendo sempre em dif
ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

6$000 je mesmo para a CAIXA
1 $500 POSTAL 49, NICTHEROY,
1 $700 Estado do Rio, enviando um

1$600 enveloppe sellad,> e subscrip-
to, para a resp0sta, que re

metteremos gratis o meio fa
ci! e seguro de em 8 dias, I
conseguirdes o que desejar-Ides, seja o que fôr. .

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 Professora norma-

12$570 lista -- acceita alumnos.

CURSO PRIMARIO
E SECUNDARIO

Caf':: em côco
Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

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

R d'"
Vende-se uma

a Io vi�ta, marca

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

I :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38
COUROS

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JA�EIRO
K 14 6 Entraôase 5ahldas

5TOr em .

6 a 14-5" TRATAR á Rua Saldanha
F

.. ( ) 50.556 12.298 12.1 59 Marl'nho N. 10'

eI)�O saccos

A'rrOl ( ») 73.111 16.876 20.199 ---------
J"'\.

4 11179 11356

pI!
Vende-se um

Farinha ( ») 25.32 .
.

IanoBanha (caixas) 12.577 8.645 6.218' Zeitter Win-
kelman novo.

Milho (saccos) 6.120

Xarque (fardos 14.06)0

(Faltam as sahidas dos �positos paxticulares.
Tratar nesta redacção.

Por preço de occasião.

i

:fLi�

@dificaç6es na alta

tlHdht�lmnis'l:racção gaúclla
[MPREG/WA: - Precisa

se de uma-Praça Ge
neral Osório, 38.

PA6ANDO 05

SEGUn�TES JUROS:
C[C Limitada 5'[. aja.
elC. Aviso Prevroô]. ala.
Prazo Fixo g.[. ala.

pARA chamar uma Li
mousine é sódiscar o

n. 1 ..222.. O unico
telephone das Limousines.

PORTO ALEGRE, 13 (O) I da Cunha, DO. Governador
-Na próxima semana, o do Estado.-Tenho a honra
general Flores da Cunha, de agradecer a v. excia. a

governador do Estado bai- distincção que resolveu COi1-

xará um decreto creando as ferir-me, convidando-me a

secretarias de Agricultura e occupar a Secretaria da Edu
de Educação e Saude Pu- cação e Saude Publica, que
blica. deverá ser criada brevernen-
Até hontern, ao que fomos te,

informados, s. excia. apenas Muito embora não envol
fizéra um convite, para gerir va o convite nenhum com

a ultírna dessas secretarias, promisso de ordem politica,
sendo este ao dr. Raul Pilla, como esclarece v. excia. na

chefe do Partido Libertador. carta que me dirigiu ante
Entretanto entre os n011l2� ontem, força é declinar do
lembrados figura o do dr. alto encargo, porque, dada a

Martim Gomes, lente da Fa- posição especial, em que
culdade de Medicina, me encontro, de presidente
Promulgada a Constitui- do Directorio Central do

ção, o governo creará o Partido Libertador, difficul
Tribunal de Contas e tres toso, senão impossível, seria
lugares de desembargadores scindir o med co e professor
na Côrte de Appellação, pa- do politico rn.litante.
ra serem prehenchidos por A esta razão, já de si
bachareis. Para o Tribunal ponderosa, accresce que,
estão indicados os srs. Her- tendo eu defendido na As
cilio Domingues, Eduardo' sernbléa Constituinte o prin
Marques e João Antunes da I cipio da responsabilidade
Cunha, devendo figurar na I dos secretarias de Estado,
iista de cinco nomes da Cor- como essencial ao bom func
te os srs. Francisco Rodolpho cionarnento do regímen de
Simch, Carlos Heitor de mocratíco representativo, não
Azevedo e joão Amorim de me sentiria agora á vontade}
Albuquerque. se acceítasse o cargo com

Será creada, também, a differente caracter do por ensino e a medicina riogran
Consultoria Geral do Estado, mim mesmo preconizado. denses, quem com maior
devendo para esse cargo ser Declinando, porém, do profíciencia do que eu possa
nomeado o sr. Darcy Azarn- convite pelas razões apon- vir a occupar o alto posto.
buja, secretario do Interior. tadas, faço-o de animo in- Reiterando-lhe os meus

teiramente tranquillo, pois agradecimentos, apresento a
A resposta do dr. Raul iacil será a v. excia. encon- v. excia. os protestos de mi-

Pilla trar, na brilhante pleiade de nha mais alta estima e con-

«Exrno. sr. general Flores profissionaes que honram o sideração.-1?aul Ptlla»,

Banco de
Créd ito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício propri o)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

Prefiram sempre o inegua-
-

lavel SAIBAO
INO IOde Curityba

�C:om?inações )II inteiramente
novas e muito
interessantes
de titules de l
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento Irac-

Sorteios men

saes c1e amor

tização, com

A\nh�nçn tl�� I�:il�ia reembolso

í nensal, ao l:

t:�II�it��mi���çiií@� �6 &"., l numero ser-

Companhia 8fOsi!e;1'() paro ;ncenti"of o des- f teado, do
envolvimento da hO(ll)mio [ O U P L O

0.000:OOOSooo - CltpltaJ r"�IS<Jocl",; 800;000.1000 i do capitala"de 6oclat: BLh.la " [. I
[

normnai,cionano.

CONlSTA[�TE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anao em diante, TODOS OS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
MAIO DE 1935

NUMERQS SORTEADOS

3.685 -- 17 938 .a 1.099 _a 5 60B -- 5.248

Sr. Modesto Henriques, Petropolis) estado do Rio-contemplado com

CAPITAL DUPLO Rs.
Dr. Henrique W61lner, Rio de janeiro, Capital - contemplado com

CAPITAL DUPLO, Rs.

Sr. Jayme Ribeiro Leonino, Aracajú, Sergipe, con_templado com Rs.
Sr. Oswaldo Sodré da Costa, Santos, São Paulo-contemplado com Rs.
Sr. Alfredo Faveret, Porto Alegre, R. G. do Sul·-conte,nplado com Rs.
D. Laudelina dos Santos Damafto, Rio de janeiro, Capital - con-

templado com Rs.

Menor Marcia Luiz Gonzaga, Mocóca, S. Paulo-contemplado com

um titulo liberado de Rs.

Sr. João Alves Baptista, Rio de janeiro, Capital- "contemplado com

um titulo liberado de Rs.

Sr. Jayme Veiner, Nictheroy, Estado do Rio-contemplado com um

titulo liberado de Rs.

Sr. Joaquim Pereira Junior, Pouso Alegre, Minas Geraes-contem-

pIado com um Uulo liberado de Rs.

12:000$000

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

NOTA: .- o sr. Alfredo faveret teue um titulo amortizaào em Abril proximo passaào. foi nova·
mente rontemplcào este mez rom o numero 1.099.

Informações corn OS Correspondentes Reglonaes

Cia.Campos Lobo &
Florianopolis - Laguna - Itajahy - Bjumenau Brusque

�i '
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,
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A GAZETA

r. /r

arcrtz:
em:

Blun-ler")au .. Joirlville Sao Francisco L�,agL.9r')a
i\/lostrl....!lari.o pern�arle�·'te eín Cruzej�-o de) ;;:;'3cJI

Secçao deSecç��o de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Imnermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas c Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositários dos afamados
Charutos «DANNEi\llANN»

para ternos FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

rcs

Louça sanitária - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os

Productos chimicos e pharrnaceuticos
Conservas nacional e extrangeíras
Bebidas nacionaes e extrangelras

"tll1S

MACHINAS:
Machinas de beneficiar .mad-ira
Machinas para ollicinas rncchanicas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a

.

lavoura: arados,
grades, cultivadores, moinho etc.

Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
eléctricos

Material em geral para transmissões: eixos,
mancaes, correias de couro e lona
Oleos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER
Material eléctrico em geral

Er''Cq:H-eza '["'\Lac;iOt�)al de r'J,av{��g:aç;;ão '�!�ioepcke�'-�vapores "Carl Hoepcke", "Ann:":);" e ;�r�1aXn
Fabrica de Pontas "F�it81 Maria" .. Fabrica de Ge!o "r-�ita i\I�ar-i<�" .- Estaleiro "t�r"'f�-'t€�(.">a�1

Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

v; Pa ���.�.' , �n .= '--.' ,.,.., ü �
I I i' �'c:� g � ''fi;.-'-; � � I c;;g

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira íY:,i ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra doJ terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. Mde j�rindar seus filhos.
Linàa Vista Panoramíca.

.

Esplenoiàa pl'aia àe [milhos.
Optima nascente oe agua pota�el.

Terrenos rompldamente planos.
A VILLA BALt-1EARlA OF:,rA a:

1000 metros ao Ponte Her'�'ilio LIJZ.
soe [:'c Branàe Quartel feàeral, em ronslrurção.

600 aO Brupo Escolar ")osé Boiteux.
!-la séàe ao [llsrricto João I?'essôa.

S�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á JDão
Pcssôa: e Florianopolis Biguassú.

Prestações mcnsaes desde 30$000
A 50d'1:àaàe 512 encarrega éla c:Dnfjtrurção 012 I?r2àios

05 16tes aàqulr.àos, meoionte o pagamento àe uma entraoa á
ur,sja e a f12sta1te em pagamentos mensol2s.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH
. _-- ,._===

9c

...... ..._...,..

ela

Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P! R E L L I S}A.

d
Está doente? Q,ucr saber ouue tem? i�

Mande nome, edade e protissãr, com �nveloppe 1'"
sellado para resposta, á i �
CAIXA POSTAL, 509 RlO DE J :··JE:lr�o i�

�-';;;; ;;;;,;,;�ow;;...-;;--m:;;;.;;Oiiia-;;;;;-----------·----' �
"""tO.",. w..!'f!Ilf!ft:f!H�·'Ai'F'M'M'ZWY"f.III.I:!GJ::r:rmnwl!C.�m"'''''·'''''''''DM'>··-��"t���� �

=

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

lJ
�:!

�

�Cornpãnhia At ll a n c a da Bahia ��.,.,' w= ,._"'"-�-������

I -�.. ;;;;;.;:-;;-,::-::;;;- ...--- li l:onfei'iaria Chiquinho.� 5E5UR05 TERRESTRE5 E mAR!Tlm05 II�-:--'77� incontestavelmente A Primeira no Brasil I Especialidades em cararncllos, bonbons, empadas;

Ilc'lital
rt<Qlisaúo !ti: 00 I� conservas, vinhos finos etc.

9.000:0004�O ��e5e.ruo6 rnnls àe 36.000:000$000 m fornece doces de todas as qualidades para ca-

IReCI2Ita
12m 1933 17.762:703$::161

I sarnentos, baptisados e bailes.
, 'Irnrnoueta 13.472:299$349
I RI2SP?1l90bilioaoes assumidas em 1933 2.369.938:432$836 i

I
(EsTGS responsobiliOodi?S ri?fl1Tlm"5e sórncnte aos ramos Üf? I' '. RESTAURfiNT A LA' CARTE no primeiro andar

Ifo060 e TRAN5!?ORTES, que SÕO 05 DOiS UN�f.05 em qUt1j' i
-r' H· E·'. �O D O Q O"" F E R R A R Ia l"ornpanhia opérc) m

I v a.
"

�genlf�5, ::ub-Agentes !Z RegulalJmes õ? Aliarias em toaos m;i� I, :RUA FEUPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA
c5Jailos co Brasil, no Uruquc- (5uccursol) e nas prin:::pca!sl [ i RUA TRAJANO) Telephone 1.194

pruçce extrcnqetrns

\
111 .

f-'lgi?fites em florio.noPolis rFlCl11?05 LOBO & riA. .,",••.,,'",on.;'_....�.._,mwm__"_.. "_f'

Rua r. marra n
'

35 (sc o rnõo) (eixo pastel 19
Tz l eq r , F1LLlfH'1ÇFl Teli"ph. 1.083 �I_�""""""':::����

__������������w�_�.�-�

j Escl'ip!orio5 zrn Laguna e ltajatlY 5ub-Agentes em
1

I F�
rm

.',_ Blurn2IlOU e Lages \._ '

'

,i=

� �,��1 G, n.O1.�....��!?'J�A���'1!eJ'��..JI!��f��� - ii1I r.o:.VI fJ il� .

End. Tel. FI LO fVI ENO

FLORIANOPOLIS s A O J O S E'

�, I
'1<;: casas '1'1 rua «'1''''''1!1·''1···('·."},, '.�.
ci o a;:, o L�,., ... U -" J .. ._,ç_ .1.1." _ j'

te n'�; � . eJl mil �� �..s :t}afra n ·1"(-) 1 ",O, e 71 a ,'>
. .í. ti:,:·. .d';-;';' l. . L.J, �" i '"

......� �I" '

.

'

p'a Fcl.ppe Schmidt LiI l'I'�'d( il .; _. �_'\...,,�(l!\\.. -..c, .. w'.

Pedro Ivo n. 3, e UI11 terreno na rua Fclipne
r-, r'hmidt C-W1

duas casinhas, e a fabrica de moveis na 'n!�, Conselheiro
Mafra, para informações C0111 o proprietar:o Paulo Sch'ern
per.

� _'---==·ll SE QUERES At':nAR r»:
I
PASCHtL\L SI!\�OIliE s, A.

K AUTO comrnodamente e cc.n
I

LIVRAPlA MODERNA I; segurança chama o
,

F'O!i�d \f �'�20@Funôoôn em 18S6

Rua Felippe Schmidt n' 8
faixa pastal129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Phone.Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

E' o melhor"'medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,' rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dirites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsfas 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 lei te esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulp-a�O>

ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processCl con-

li segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-
Fabrica de 1V1oveis Catharinense H xilas blllgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

o E

I
gente.

Pé�lJIO Sc�hlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Hua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

I
involucro a marca: GRANJA ZINA.

Teleplzolle n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café:Na-
_='''''''''=_=_===_=._.=====.=-=_=._.=_=�.=.===============�=======��==='" tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

.-

ç O
FlH'1iIf1r.!i'l'R"m1S!!f'i�zwa. Mg. mFtpw 1WCIiiJlWl....� ; Wi ..

Yaurt deGranja
Zina

fvp::J:Jra;l:lia. Esterzolypi
Enraàernaçõo, I?autação, Tra
bolhas em Alto Füdv.\lo etc.

E NADA MAI3�

I--·� 4.",";" �v,� �j-{��!;� ,1� -/
1 �i ir; PJ){l �, ','�;0 l;�fJ.J... � 'j\;tr;? \,;.a;...Jlil �� tt.:1...;9 Kui 1ô�'i-u..Â

II RUA 28 DE SE.IEiVi
'BRG N. I l)

v. Exci3.. gíis!"a de bnr<.tn)
Não $e prCOCCUj,n com <::'3 ri3-

co. AlmcLld�. te· :1','-0 p"rr"
.. '

..... .. •. t.: .v... , ...._t A.d"'1 '- -:\.}1.�J \."�

de paredt! e todo e f]uaL;.,' ..-r tr ..

balho d 55'� ramo, e'<f:o 2t v::n � ,

na CAS/\ "A H-J.3T LL\,
DO") 1\" , ii

.

..- .

I 1hf"l. a l'dl3. ! I <iJW';) tl, ".

onde V. Excia.. r,od·rá cncof'

ITJcndar } iscas {:'��P�Ljl.'!.?�3 p2f 1

quae5'lu�:r fa.zendas ou trab2.1h('��_,
os guae� serão fornecidos a $, i]

inteiro contcn�o.

Pelleiemllla
Argenti;1'l8

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

Curte-se, lava· se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Rua Tmjemo 11- lI .

INSTALLADORA DE
FLORII-\NOPOUS

VENDE-SE
uma confortaveI casa, sita na rua píii:

cipal do districío <00ão Pessôa» ,��,-,-com .fundu3
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.
------------------------------------�
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ces desta capital.

tiu as

Miscellânea

Em 1. lugar; Waldemar e Ga
lego do .Jlvahy com 4 tentos

O JOGO cada; 2. lugar: Nizeta com treis
.' " tentos; 3. lugar: Chaves do Ava-

E
.

dado a sahida, as 16, hs., hy; Damata do lris; Féza e
atacando logo o Íris, O .Jlva- Leal do .Jlthletico co 2 t t
h ind

.

I
m en os

y m�ntem'se In e,ClSo por a - cada um 4. lugar: Mirinho, Wal-
�uns mm�tos. D,epOls procuram-se demar, Godinho, Sararà, Pernam
firmar ate que as 16, 14 horas, buco, Apprigio, Naval. Choco
Chocolate, .bat�ndo um penalty r late, \ ledeiros, com um ponto
marca o primeiro goal da tarde. cada um
Insistem no ataque os �avahyenses

.

, e o Iris começa a ceder até que METAS VASADAS
O licencioso vate lusitano Manoel Maria Barbosa de Bocage I Waldemar marca ás 16,18 Ihoras,

arrependeu-se, em tempo de sua leviandade e foi ouvido em conlis- 20 goal do Avahy. Des:mimam 1. lugar Bôo�, Avahy-uma
são pelo Padre dr. José Maria, depois bispo de Funchal e de os rubros e disso se aproveita vez; 2. lugar Peréra-duas ve

Bragança, conforme lê-se em José Feliciano de Castilho e Noronha, Galego para marcar o 30 goat
les (Figueirense); 3' lugar Car..:;""-.,...,.

no seu livro sobre Bocage, torno II á pagina 1 )3. Segundo este do Avahy, ás 16,21 horas. Co n- doso 3- vezes (T,amandaré); 4:
auctor insuspeito, Bocage 'dictou ao seu amanuense os seus ultimos tinúam jogando maios dt) Íris e lugar Prazeres 7 vezes, (Alhlefi
versos, que attestarn claramente o seu sincero' arrependimento dum e Chaves com possante schoot co) e Metralha em S· lugur-
passado mal empregado e -immoral para as letras... marca às 16,24 horas o 40 goai,

15 vezes (fris.

Ei-los :
terminando a seguir o primeiro TREINOS
meio tempo. Vem a segunda phase

. \

e o quad-o 110 lris apparece Deverão treinar; 3a. feira '0a'
modificadu. Mas o score augmen- mandaré; quarta-feira, Figueirense
ta, por intermedio de Medeiros, quinta-feira. Athleiico; sexta-feira.
marca 0.50 goal ás 16,57 horas. Iris e Sabbado Avahy Jogarão
Se movimentam bem melhor os

I domingo proximo Figueirense x

do Avahy,lcomlum optimo jogo de Athletico.
passes e ás 16,59 horas, marca I
o 60 gcal. Dominam francamen
te os aoohyenses e Chaves se

deslocando para a direita marca

o 70 goal do Avahy. O jogo
passa a ser [raquissimo e Walde-

,

mar conquista ,o 80 e a seguir o

90 e ultimo da tarde, terminando
assim o jogo favoravel ao Avahy
pelo elevado score de 9xO. A
preliminar tambem foi vencida pelo
J/r;ahy pelos ignilicativo score de

17x 1. Serviu de juiz o sr. José
Augusto de Mello, que mais
uma vez demonstrou seus co

nhecimentos techhicos.

voz 00' POVO

Por INDISCRÉTOF�or do encanto
Passando. em dias da semana finda, por uma das arterias

mais movimentadas da nossa pittoresca cidade, deparei uma scena

contristadora e repellente. Uma discussão de mau gosto entre uns

rapazolas desoccupados, que vagueavam á cala de maior degene
ração.

Habituados, já, a constatar diariamente essa turma de criacão

silvestre, não me causaria maior extranheza si não lôra porém, urnas
palaoradas atiradas de um para outro dos contendores ...

Em pleno dia, no coração da nossa urbs, sem respeito aos

transeuntes, são pronunciadas palavras obcenas; parece incri ve], mas

é a realidade ! Urge uma providencia energica de parte das auto

ridades competentes, ou então poder-se-ia tomar uma iniciática par
ticular com o indispensavel apoio de quem de direito, afim de co

hibir taes abusos que depõe contra a nossa educação moral e chris
tão Pois, que bem dissera Cicero : « ...Não ha sociedade mais so

lida e mais linda do que a dos homens virtuosos».
De facto, aquelles que passaram a maior parte de sua mo

cidade maculando a boca, com termos inconvenientes ou irnmoraes,
si alguem os desviou desse abysmo, profligando o erro, aconselhan
do-os ao bem, regeneraram-se afinal.

Haja vista o exemplo deixado por Bocage a que passo a

referir.

Para o album da gractosa senhortnha lgnaz
r;.ilS&ij--------·�1j'«4)!1'�. --

Na cor do teu cabello e no teu meigo riso;
No teu ditoso olhar tão eh "ia de ideias,
Eu vejo a incarnação da flor do paraizo,
Que cessa na minha alma os compungidos ais.

Na tua doce falia, em extase, eu deviso,
Um mundo não sonhado. em regias sideraes.
No teu pizar subtil, eu vejo ou idealizo,
Uma ave a saltitar, feliz, entre os rosaes.

II
n

u

Ao lado teu eu sinto e creio minha dor,
Banhada pela luz da eterna Cathedral,
Dos sonhos e illusões.,. da Cathedral do amor.

Por isso é que minha alma ouvir-te sempre quer,
EmbOla na incerteza em tudo sem igual,
Si Deus te fez um anjo ou si te fez mulher.

Florianopolis-2ú-4-1935.
Cam ...

Srta. Jurema Lopes ENE'ERmQ

Sra. Jairo Callado
Encontra-se enferma a exma.

61a. d. Aracy Costa Vaz Callado
esposa do sr. jornalista conterra·

neo sr. Jairo Callado, director
proprietario deste diario.

Deus! O' Deus! quando a morte a luz me roube,
Ganhe um momento o que perderam annos,
Saiba morrer o que viver não soube».

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalício a prendada senhori
ta Jurema Lopes, filha do sr.

Lupercio Lopes, contador da Ue

legacia Fiscal.

/\ nniversaria-se hoje a gentil
s -nhorinha Altair Boiteuz, filha
dJ sr, comte. Lucas Buiteux. il
listre ollicial da nossa Marinha
de C uerra, residindo actualmente
na Capital Federal.

«Já Bocage não sou ! ... A cova escura

Meu estro vae parar desfeito em vento ...

Eu aos céos ultragei! O meu tormento

Leve me torne sempre a terra dura!

Padre Luiz Adams
Acha-se ha dias, recolhido a

aposentos reservados do Hospital
de Caridade, o revmo. Padre Luiz
Adams, director do Gymnasio de
Lages. Conheço agora já quão vão figura

Em prosa e verso fez meu louco intento ...
Musa ... tivera algum merecimento,
Se um raio da razão seguisse pura?

Festeja hoj« o seu anniversa
rio natalicio a graciosa menina

'E!y Gô.rcia, filhinha do sr. Pe
dro Garcia, [unccionario da Di
rectona de Contabilidade do Es
tado.

cap. João Cancio

Tem experimentado sensivas
melhoras, da molestia que o re

teve ao leito, durante alguns dias
o sr. capitão João Cancio de Sou
za Siqueira, digno delegado au

xiliar.

Eu me arrependo : a lingua quasi fria,
Brade em alto pregão á mocidade,
Que atraz do som fantastico corria:

fAZEm At-lN05 H01E: Outro Aretino fui ! A Santidade
Manchei... Oh ! se me creste gente impia
Rasga meus versos! Crê na eternidade !

o sr. Adelino Silveira; E'ALLErImENTO:
a ri emna Zilda, filha da

eXnY1. sra. cio Maria de Lourdes No districto de Tijuquinhas
d'Avilla; municicipio de Tijucas, falleceu

a exma. sra. Celina W01I da ontem o ancião Francisco Nico

Silva, esposa do tte. Boaventura lau de Moura.
Alves. I O seu enterro realizou-se ontem

I a tarde no Cemiterio de São Mi-
guel, com grande acompanhamen
to.

E de outros versos destaco o seguinte :

EiENTE NOVA

Basta por hoje. Proseguirei no assumpto.
-------------------------------- --------------------------

Está em festas o lar do sr.

Maximiliano Adolpho Müller,
com o nascimento de uma robus- Politica &

Politicos
Prorrogacão para 30 de junho de

1935po encerramento do

Concurso Paraná Santa
Catharina

DO

A PEDRA QUE ARREMES
SOU, BATEU-LHE NA CA

BEÇA ...

Commentavam. ôntem, na Confei
taria Chiquinho dois alliancistas:

---Sabes a última mentíra do re

cordista nesse esporte, o dr. Othon
Gama d'Eça?

Ha, o homem que não satisfeito em

mentir 20 vezes por hora, vae para
frente do espelho, de vez emquando.
para mentir a si mesmo. Conta lá.

---Pois escuta esta. Contou--me o

Othon d'Eça que, quando garoto, pra
tícáva, com proveito, o esporte. tendo
conquistado grande a§ilídade nas per
nas... (tenha-se em vista a sua par-

" tícipação no combate de Campos No
vos). Tornára-se tão agil, que de uma

feíta--dizia-me o Gama d'Eçao-jogára
uma pedra com grande impulso e

corrêra velozmente. No logar que a

pedra ia cahir. quando esta chegou,
elle já lá estava. calmamente senta
do, fumando um charuto e despreoc
cupado. A pedra. que durante este
tempo estava em caminho. bateu-lhe
na cabeça, para depois ír ao, sólo.

Veja só que prodígio. arreme$SOU
a pedra e correu indo esta bater-lhe
na cabeça•••

ta criança, que tomou

de Norma Helena.
o nome

CHEBAm UNS ...

Pelo Max, chegaram a esta

capital, provenientes de Laguna,
os seguintes viaJantes: Antonio
Pessoa, Gasparino Dutra, Lauro
Martins, Julio Gonçalves, srta.

Maria Nunes ME ria Maia, e Ce
leste Maia.

Pelo Comte. Ripper, chegou
sabbado do norte do paiz, o sr.

Helmuth Fett, abastado industrial
residente em Coqueiros.

Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap
peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue.

Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

I

O l' dos classificados receberá uma caixa
com 12 llitros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA», u 2' recebertí ineia caixa e todos os concur

rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

Está nesta capital o sr. Alber
to Barbosa, fiscal do imposto de
consumo.

Encontra-se nesta

sr. Atalíba Brasil,
em Laguna.

cidade, o

commerciante

Blumenau
Gerhardt

Chegado ontem de
está nesta capital o sr.

Gutbrecht.

A defesa do Iris não rssis
investidas da artilha
rias do Avahy

OHO----
Realisou-se ôntem o �encontro lego, o manhoso, sempre perigoso

de [oot-ball entre o Avahy e o e destacado. Medeiros e Zé, re

[ris. Não foi o que se esperava. guiares. Waldemar está jogando
A turma do Iris cahiu íragaro- muito melhor. Chaves um meia de
samente por 9xO, não tendo mes- alguns recursos e opportunista,
mo um so.instante offerecido qual- Mom esforçado e cavador. Em
quer resistencia ao club de Wal- conjuncto o .Jlvahy apresentou-se
ter, Não pareceu aquelle lris que com um quadro muitíssimo trei
abriu o compeonato com uma pU· nado e o [ris completamente de-
gna, ainda não registrada, até a- sarientado. A disciplina foi a

gora, na presente temporada. Sua melhor possivel. L. .

linha continua s�!n schootadores e

,'--
r

sua defesa sem um centro medio. ARTILHEIROS DA TEM-
Oahi as derrotas injustificaveis PORADA
que o rubro negro vem soffren
do.

F. C. D.

De ordem do sr. Presidente
são transferidas definitivamente

1

para as quartas e quintas feiras.
as sessões do Conselho Technico
e dá directoria da Federação, res
pectivamente. Assim se reune �� .)!'!:.
membros do Conselho, qu'erta-fej.� T '

ra proxima, ás 19,30 horas.

REMO I
A C. F. D. felicita o
Club Nautico Ria

chuelo
A F. C. D" por motivo da,

passagem do 20. anniversario da
fundação do Club Nautico Ria
chuelo, endereçou-lhe o seguinte:
telegramma:

Walter Lange. Presidente Club
Nautico Riachuelo. NestaM-Nome
Federação Catharinense Desportos,
meu proprio, felicito vivamente
club nautic� distincto amigo ora

dirige, ?ata hoje transcorre. (Ass.)
Ferreira Bastos, presidente em

exercicio A F. C. D. recebeu a

seguinte resposta:
Illmo. Sr. Dr. Perreira Bas

tos, M. D. Presidente F. C. D.
N. Capital.
Ao vosso amavel telegramma de

felicitações pela passagem do v;
gessimo anniversario da fundação
deste Club envio-vos o reconhe
cido agradecimento do Riachuelo.

COIdialmente, (ass.) Emygdio
Cardoso Junior, Secretario.

o dia de ontem serviu de sur

preza para os campeonatos diver
sos do nosso Brasil. Assim é que
no Rio de Janeiro o C. R. do
Flamengo cahiu deante o Ameri
ca por 3 x O. O Vasco da Ga
ma venceu o Brasil 10 x O. O
Bangú venceu o S. Chrisioúã«
por 7 x 2; o Carioca venceu o

Andarahy por 3 x O. O Jardim
America venceu o forte quadro
do Independente de S. Paulo por
I x O. O "Ordem e' progresso"
da Apea iiivenceu o S. Caetane
por 4 x O.

APRECIAÇÃO
Salientaram-se no jogo de ôn

tem: No lris-o impetuoso Nize
ta secundado por Sarará. Metra
lha esteve abaixo da critica. Fra
cassou completamente. Antenor
destreinado e Lcleco regular. Cas
tiçal, trabalhador mas não conse

guiu marcar Galeguinho. Dante
nullo. O medio direito fraco.
Seccura nada fez, Metralha dri
blador e nada mais, e'o ponta
esquerda sem seu auxilio nada fez.
O Avahy: Bôos pouco interviu.
Carlos e Bétínho, zaga optima.
Aquino e Tico-Tico seguros. Cho
colate o príncipe dos passes. Ca-

Mandato
cassado

RIO, 15 {G)--Será cassa:..
do o mandato do sr. Ma- (
noel Rodrigues de Souza
constituinte mineiro, por nã;
ser brasileiro nato.

I; ,
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