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Gazeta" acceita urn "répto",· que jâmais
repto ante a anterior expontaneidade de

nossa intenção "sustada" por "Ieaes" confra
des de imprensa.

"A
•

seria

Estão bem lembrados todos os leitores dos recentes successos

em tôrno de uma denuncia que o sr, Othon d'Eça apresentou ao

Commando da Guarnição Federal, contra o capitão Renato Tavares,
o que occasionou em desafio para duello, por parte desse official
do Exército. Enviados, então, .ao sr. Orhon d'Eça as testemunhas,
esse sr. apavorou-se de tal fôrma ante a perspectiva do encontro

d'armas, que truanescamente desmentiu a noticia pela qual A Gazeta
i\ehiculáraoincidente, declarando. pelas columnas de O Estado do

Proprietariodia 1 j deste. que não denunciára o capitão Renato Tavares, mas

se limitára a formular Molesto verbal ao!Com'lllndo da Guarnição. ANNO I Florianopolis, :Sabbado.
Em carta ao official reptante, o apavorado sr. O,Ílon refere-se -----------------

ao relato verbal dos factos, o que outra cousa não é sinão uma de-
novecentos e vinte e sete, mil novecentos e vinte oito, verifiquei o Pol,- tica & [presença> Tá lhe reservei sete ingres-

nuncia, uma queixa, dentro da accepção vernácula desses termos. 10$000.f f' d t� seguinte: nos do anno de mil novecentos e vinte e seis nenhuma sos, a J
.

Cl'.Ia. um, a rm � er

Isso, talvez nem o proprio Juvencio Céga ha de ignorar. Po I·.t-IC'Os
I
a bondade. de ,distribui-los aos colle-

* * importancia foi paga ao senhor doutor Othon da Gama d'Eça, .

gas da mmorra .•.

Revidando essa attitude de fa':cista e de poltrão. voltamos ao por verba que não fosse em pagamento de iencim'!nt03, em mil O sr, João de Oliveira. percebendo

assurnpto, procurando demonstrar o tristis�imo papel desempenhado novecentos e vinte sete recebeu pelas verbas: <ajuda de custo» MAIS UMA MENTIRA DO o lôgro e ao receber os bilhetes, nlo

( u n conto de reis: «d�ligencja5 policiaes> dois contos de reis; «3\)5-
GAMA d'EÇA peude sopitar a sua expressão habl-

pelo tiritante Blby uma "criança grande", como o t rxam seu; pró- -

t 1
,

h' ) '1' , tento, dieta e tratamento dJS pressas p'obres» oitocentos mil reis, O dr. G'm' d'Eça, Incentesta-
ua :J' "1'pnos compan eiras e, ao mesmo tempo em que pu:) reava.nos Ul11 '" � ,- --- a me. "estrepei, ogo a en-

d
.

R T ff' di'
. e «despesas eventaes> seis contos seiscentos e cincoenta mil reis,' velmrate. é conslderado, com grande trada .carta o capitão enato avares, a irman ;) que nouvera dsnuncia ,-

, C d d t�
.

'd d no anuo d:: mil novecentos e vinte e oito nada recebeu. Q Janto satistacão para elle, o recordista em E tinha razão o vibrante 0PPOSl'CI'O-«não 50 ao orrrnan ante 'l .I:urmçã3 cono a outras auton 1 ::3 • u - •

aos annos de mil novecentos e vinte nove e mil novecentos e mentiras. Tanto é assim que elle Ô nísta. "Estrepou-se" á entrada emilitares superiores», promettiarnos aos leitores a divulzacão d� do- d' t d d b t� � trinta, deixo d:! certificar em vista de estarem 05 livros relerentes la que con a arm ver 1 e. 1S a logo depois, quando procurou aos seus
cumentos que comprovariam, irret rrquivelmente, "gestos reprovaveis", uma só, é obrigado a se recolher ao collexas ara Ih" a 'ga esse anno encaixotados e lacrados pela commissão desiznada -o par ..5 pass r os 111 ressos.

daquelle, que ainda anda illudindo aos mesmos correligionarios com a '" leito com palpitações. O deputado Píacíde 01Yffi)io, sem,
propaganda de uma regeneração dos costumes politicos, de que não pela S�cretaria da Fazenda pJ.ra fazer o levantamento dJ balanço Conseguímos, ôntem, su!prebender pre solldarío com elle, tanto no ata-
, geral deste Thesouro referente ao axercicio de mil novecentos e a seguinte conversa entre dois iorna- que, como na defesa, acceítou de
-c capaz. .

P d P ll t
Pois bem. Nessa altura, foi o director de 1'1 Gnela procurado

trinta.• or ser ver :de eu Julio . Vieira se�\lndi) .escriturario IS.a5, prometo o bilhete. mas••. ainda não
. .' . '

J7
." deste The30uro a55'" "AS" t A tid- . d' .0 d' d ---Sabes a mzntíra de autoria do effectou o pagamento. O deputado

por uma comrmssão de jornalistas, qua�l todos mihtantes na redic- A • ,p. �I a pt ... en e c�r li) �o, ezenove l.as o habitual mzntírose dr. Gama d'Eça Trindade Cruz adquiriu dois. dando
(�O de O Estado, que, invocando entre oiltras c:>isa::;. Uffil dnnp �e3 de Junho d'! m�t nov�Ce!lto3 e trmt::t ,e �IUCO qu.e m�ndel da- intitulada "O gêlo"? um ao deputado Thia�() de Castro+
�ard lca da sr. O�hon e as possiveis cons�qu:!ncia5 la'Il':!ntaveis do

I tll.ogr�phaf e qu'! v�! asslgrnda pelo pwn�lro escnturano s�nhor ---Então as mentira.s do Gama d'Eca Os deptftado3 Cid GJil!3.P, Ç;d Cam-
f I Ih

. .

d d" f' d FrancIsco TneotoUlo Alves r"sp()nd�í)d", polo exp"'d!"nte 'd" S.lb� estão agora sendo intituladas, p,lra pos e Jo-ao G«albf'rto, fi7.'é."-'m "b�y-�act I, appe lfam para o cava elnsm3 e nosso !Iector, a 1m e "

. v,
_'

•

.J v v'" " lo> - --- _, v

Dr ct d D S b D t d D d Th não haver confusão. visto �uhirem a cotage" NV í
.

cl
que se « sustasse a públicacão das certidões, que tenha ou venha j e Orla 'I .'!speza. u -. lre.;: Orla a espesa . o esouro

Ih ) D I'
• ao lJUVZ m�lOS e os coo-

I •

d
'

d f" - d
. do Estado de Santa Cathanna mi ares. 19a ol. vencer. O de-J1.ítado r.lbrcJS Konder.

ooter, sltuan o-seno terreno as a hrrnaçoes emonstravelS apenas S II d
.

.

1
---Contou-m'! o Gama d'Eça, que é Hleader" da-míuOl'ia, roí, mais um;Í

o incidente em si.» Attendendo a esse appelIo, o nosso director li- .

i! a o com guatoze �ml duzentos rs; n_osel1?alem di delta as se- um perfeito artista Dl pintura. vez, ..camarada..... lVl,:meu nos ••

anilou c artigo encerrando o caso, com argumentos referentes a:> inci- gumte: palavras na, aU3encla. do Sr. lo e5cnturano .respondendo pelo Seus trabalhos sempre m�eceram 10$000.
d . I" ,. d B b '1' expediente da SJb-dlrl>cton'> d", D"'30"'sa FratlCls"'o T Aiv"'- o louvores. Fel·t�s as CO'l"as o�" J"''>o de

, ente em $i e oglcamente a attltu e que o sr. a y nel e tivera. " �.
'.& v �

,
�

• •

v • vi) ... .., . , �,. 'c,+· •

C
.

. �
" tIo escnturano Adoloho Bittencourt da SIlveIra. Certa vez pintára uml paisagem Olivei:l ?-fnia estan COln tres m-

om lmmensa surpreza nossa, ,en.retanto, app�receu o�.em no •

---0'-
da Síbuia. com tanta perfeição, que greSS::l'i. Vendo q(i� n::: c_;mil.ís coí1e-

'0 Estado, com as honras de um cIrculado em negnto, um l'GJpaga- C T d f Ih d .

. I ao collocar o quadro na. sala de jantar gas da oPPo5klJ p.::rmanedam desr.-
vel repto, firmado pelo não menos impagavet e ridículo �r. 8aby. . e:�l :co que reven o as o as e assentamentos dos fun�clO" de SUl residencia--disse o Gama à'Eça nid)), o trfhHí) retirou-se, J,uaren-

Só então comprehendemos todo o alcance da mediação, ainda que
nanos publicos d? Estado, nas do doutor Otho.n da .G:lma d't.ça, ---o thelllomdro que estava depen- tardo a\es:la.

.

'entre os mediadores façamos honrosa excepção de alguns de!Ies, ina- -c,onsta o segumte: pela resolução nume:o cm:o r_rlll quatrocentos durado no otttro lado da parede apre-' Logo d::pois. defronk ao Café Rio
e sessenta e um (5 461) d et (7) d Ih d I t sentava 4010 abaixo de zero, ca.hiu- Branco, o sr. João de Oliveira encon-dvertidamente envolvidos na cílada tórpe como nós mesmos tambem .. ".;

''! S {' e J�J o e mi novecen os e
d

l vmte e sete (1927) fOI exonerado, a pedIdo, do cargo de Chefe o neste mom::nto, comr> milagre, tro-se com o dr. Miguel Boabaid,. da
o tomos.

d pr' d r

dA"
. . blocos de gelo em considerave1 quan- Directoria d3. A11ianca Nacional Li-

A mediaçã.o - saibam todos'-llão teve outro fim sinão sus� ,e o ICla
.

o �sta o. provem;acla dos. seIS contos seIscentos e tídacle.

I
berradora. para o quai se encaminhoot

lar a publicação expontanea das certidões, lJara dar opportunidade c�ncoenta n;ttl reis (?:650$OO�) e por servJço� prestados, a Secreta- Adiantou ainda o Gama d'Eça, que sorrindo!

liO sr. Baby. desmoralizado e lidícularizado por todos, de lavar. na do Intenor e JustIça nas segUintes épocas; tnnta (30) de agosto, fôra força10 a quebrar o quadro. para ---Um abraç.o. camarada !--
, quatorse (14) d" setarnbr d t (17) d � b (I I) d voltar a temperatura dlquelle dia emquanto affa:'<'â.va com a nL10 di-

com a gaúchada de um repto, a mancha de covardia, de incon- .... " .0, ezese e e OU.U ro, onze e
b d

v

�. b t (3) d d b d d'I
. a. raza ar. reita o IlDmbro do 10vem medko, e;s..

!':.stavel íJoltronice, quando fugiu espavorido ante do desafio do capi-
novem ro, reIS

.

e eze:n f? o anno e mi novecentos e VInte e Conseguíra assim com o s�u qua- tendia-lhe. com a �q'Uerda os in-
�ão Renato. sete. (1927) e trelS (3) d� JaneIro do anno de mil novecentos e vinte dro transformlt o verão em inverno. gressos restantes.

"

De outra fórma, não poderiamos comprehender a aUítude e oIto (I ?28), respectl vamenta. n��ecentos e cincoenta mil réis Que prodígio 1 E o Ga.m.a d'Eça faz ---São apenas tres: um pa.ra você,
.d05 imparciaes meiadores de O Estado, publicando o répto, aos (950$O�O). um �ont� e cem mJ! reis (f: 100$000), e um conto questão de convencer os seus amigos outro para o commandante Tavares

fluaes mediadores, por signal, o sr. Baby se confesa profundamente
cemo e cInco,e'ntal mtl réIS (!: 150$000) nos qu.atro (4) ultimos pa-

desse disparate como sendo uml gran- e o último para••• o Gama d'Eca. Os
"1 .

t
- d d de verdade. "camaradas" não se arrependerãO'. A

grato Ce só se agradece os favores recebidos). game� os� rnao_ na��n. o nomeação nem eSlgnaç.ão para exercer
sra. Flavia Conte é uma bôa artista..•.

E' que o sr. Baby agradece aos companheiros acadêmicos qua!quer iuncç�o puohc� �stéldoal remunerada, depoI� da sua exone- O DEPUTADO JOÃO DE
. esse raríssimo ensejo - o único de sua vida, de cometter uma gaú- raçao da C?f!ha �e POliCia. Por ser verdade eu Julto P. Vieira se- OUVEI RA "ESTREPOU-
chada, esse poltrão que, animado pela para si incrivel coragem do �u�do escrlpturano �o Thes�uro do Estado,. passei a presente ce�- SE"... PELOS CLUBS:
lépto teve a audacia de acrescentar que t<não conhece a covardia hdao aos vmte. e dms (22) dias do mez de Junho do anno de mil O sr. Altamiro Guimarães. presi-

,das 'linhas curvas.» novece?tos e tnnt1a e c. inc.o (193.5), qu.e mandei datilographa.r, e que
dente da Constituinte. sempre que ne-

d h Ad I h B cessita de um traço de união enhe
Mas. não seremos nós que recusaremos" sob qualquer pre-I

vae �ssl�na a pelo prImeIrO escnpturano sen or o p o lttencourt
a maioria e a minoria. lembra .. s:! do

texto, um répto, mesmo que elle parta de um Othon d'Eça qual-
da Sllvetra respondendo pe� exp�diente da Sub-Dire�tori� da Des- deputado João de Oliveira, não obs- Reaiiza-se hoje em sua sede

,quer e ainda que a esse r�pto tivesse precedido 11 expontânea inten-! pesa
no empelldlmento do ':'ub-Dnector da Despesa, mtenno. tante ser este o mais ardoroso dos social a rua Luis Delfino uma

<ção nossa de publicação, inopinadamente sustada pela mediação de . Sell�do col_ll 6$600, teudo sobre o sello além da data as se-' adversarios, na Assembléa. animada soirée dansante,
leaes f . d gumtes palavras: E o sr. João de Oliveira attende,
II con ra es.

. N' d' .

o '1' invariavelmente. ao sr. Altamil'o. Aln-
Vamos pois, a esse reptozinlzo. Diz o sr. Othon d'Eça.. o Impe ;mento do sr. Sub-Dlrector interino escriptura- da ha pouco, quando a declamadora

de vez que para elle é muito fácil de dizer: no .Jldolpho B�ltenc()url da Silveira. Flavia Conte visitou a Constituinte.
«Promotor Público, Juiz de Direito, Delegado Auxiliar, Pela leitura dess.as certidões, verifica-s� �ue o sr. Bapy, em- afim de passar ingressos para o seu

Chefe de Policia. etc., até Dezembro de 1927, 50' PERCEBI bora exonerado a ? de.lulho de J 927 do ultllllo cargo, recebeu redtal. o presidente da C�a pedi�
,DOS COFRES ESTADUAES OQUE ERA LEGITIMOI parcelladamente, aepOls dessa data, a importancia-total de ... ,

que lhe cha�assem o �r. Jo�o de 011:-
.

.

6:650$000 "'I b« ," h
veUl ao gabmete presidenclal. onde

DepOIS desse tempo, NUNCA MAIS. a não ser para re-
_

.

' pv a ver a evetuaes , sem que <;JUvesse nova nomea. já se encontrava a poetisa com sua
. -ceber as subvenções da Academia �e Direito, d� que s(,u Thesou- çao ?u deslg�ação par� qualquer �unção pÚ,b�ica estadual remunerada-, secretária.,

•

reiro, NUNCA MAIS frequentel a pagadOria do Thesouro depOiS de �ua exoneraç�o da ChefIa de Pohcla! Ao �ssomar a porta. affastando o

do Estado!'» Amda em JaneIro de 1928, recebeu a importancia de .•.. , reposteuo. per�unta o tríbuna:

V
. t'd- d 'f'.: J ., 50$000 esse mesmo cômico puritano que affirma, num répto ---Posso ter Ingresso?

eJamos a exac I ao essas a, umauvos.
d h .' '. Ao que o sr A1tamíro Guimarães

Começa o sr. Baby a mentir, quando limita a dezembro de I de .on� nifj!xa mms'dnunca mms,ter frequentado a paga� aproveitando a deixa, responde mali�
1927, o tempo em que exerceu funcções públicas, quando, em ver�

ona O esonro O Estado.) ciosamente:

-dade, foi exonerado do último cargo que exerceu a 7 de Julho Assim, o puro sr. Baby d'Eça, que pretende regenerar ---Foi para isso que solicitei a sua

daqu�lle anuo, isto é, seis mêses antes. costumes, em 1927128, sem ter sido nomeado ou designado para r-a-d::-a-»-t-e-ve-e-n-sa-n-c�h-a-s-a-'s-v-ez-e-s-d-e-r-e-c-eb-e-r-g-o-r-d-a-il-so-m-ín-'-a-s-,-p-eI-a-s-«-d-es--Mente o sr. 8aby quando affirma. com a tetricidade do côrvo qualquer funcçllo .pública estadual renumerada, recebeu, em 'parceI-.

I I
u pesas eventua�5» .

Je Poe, que nunca mais, nUl1ca mais «frequentou a p.aaadoria as, pe a verba "despezas eventuaes", a importancia de • . . • • E h bu
. f.>

6 65 $ O
•

, a esse ornem que nem sou e cumprir um compromisso com
_lO Theso:lfo do Estado.» ,!

: O O O. d' d A �AZETA ' I' d(] a lrecção e I...J. para a pUD Icação a secção integralista,Seguem duan certidões, passadas por aquella repartição, A escassez de espaço não nos permitte prosÍgamos hoje em mesmo porque para elle compromissos, como as denuncias. não têm
que desmentem preci�amente o que informa o amendrontado e far- nosso intf2nto. n�nhum valor quando verbaes, a esse degenerado perguntamos agora:eista ex-Chefe de Polióll.. O que ahi fica, porém, já nos parece suHiciente !rpanno�de� SI 'Ião attendessemos o repto seriamos calumniadores vulgares; attel'l'

-0-,- amostral! desse calumniador e mentiroso impar. que teve o desc.ôco de dendo-o e provando a desfaçatez e a insubsistencia de suas fanfarro-
Certifico que .revendo os livros «Cai:las» existentes neste nos reptdr provássemns, pela pubII'car"o das 'certl'dões, a' eXI'stenCI'a d '

d b' h á�.

;f" -
na as,-o que para nos e para a gente. e no e v�rgon a ser esse

l'heso.UfO ,referentes aos annQs de mil Ilovecentos· e vinte seis. mil de «gestos f('plOvaveis») em sua vida. em que a sua «pobreZa hon-:- pulha t
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A DO Sem quaesquer ligações politicas.
Director Responsavel JAIRO CALLADO

voz POVO
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C. C. M. Palhetinhas

,
,

,

C. R.. Primavéra

o Club Recreativo Primave
ra, do Sacco dos Limões, levarà
a effeito, amanhã, uma domin
gueira. iniciando�se às 16 horas
as danças .

C. R. 5 de Novembro

Abrira, hoje. os Seus salõts I
para um animado baile, o duh I

Rec:eativo 5 de Nov:mbro, no Idls.tncto de João Pessoa.
, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jl-;m todos os modelos PH;�IPS II- embora de preços diríerentes -IV. S., en-
r:

� contrarà uma qualidade uniforme, representan- :;�� rl o 6 mais alto valor que um receptor poderá •
I offe recer, por esse preço. lO�
OH ���.
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 gráos

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

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

Um

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

RS. IS$OOO
Para informações e reserva de passagens: No

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

-

Accidenles doTrabalho

Em 21 de Junho termina o prazo
concedido pela nova lei

V"S .. já real isou o seu seguro?
TAXAS MODICAS PARA EMPREGADOS DO

MESTICaS E COMMERCIARIOS

Não faça o seu seguro antes de vir as nossas

tabellas e condlcções

INFORMAÇÕES SEM COM�ROMISSOS COM:

Livunius & Cia.
RUA TRAJANO, 2 (Sobr.) FLORIANOPOUS

A Saude!!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saúde,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, oUerecemos
ao respeitável publico, sem ex.agerar o� �eus bel:efi�
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con-

I X�o��p; i;d� ..tannico
J especialmente preparado no laboratorio da Pharma
i cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
l

pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cendas de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher das de sopa antes aos refeições.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

==Fabrica de Bordados=::
== DE ==

Emilio Dinslaken1
1

---�:---
Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma�

xima prúmptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor
tinas, 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
FLORIANOPOLlS SANTA CATHARINA

,--------

SAX ROHMER

filha de Fu-ManchuA

Edição da Liv. do Globo •• Porto Alegre

o dr. Fu-Manchu é um chinez diabólico que conhece todos
os segredos da magia negra. O seu grande sonho é ficar senhor
do mundo. Por isso começa por eliminar as personalidades mais
destacadas da Europa, aquelles que podiam de qualquer fórmar ser
vir de empecilho a seus planos. Pois esse terrivel doutor chinez foi
creado por Sax Rohmer, que já contou em alguns livros interessan
tíssimos suas aventuras de arrepiar cabello.

Neste novo volume da Collecção Amarella, a Livraria do
Globo nos apresenta em uma traducção de Erico Verissimo uma

aventura espantosa da Filha de Fu-Manchu, uma criatura exotica
mente bella, perversa e mysteriosa. Trata ella de se apoderar de um

segredo que jaz adormecido ha séculos no tumulo de um Pharaó.
Muitos cidadãos inglezes são tragicamente envolvidos na historia.
O inspector de policia NayJand Smith entra em scena e, como velho
e tradicional inimigo de Fú-Manchú. desmancha-lhe os planos.

A narrativa interessa. Ha capitules que deixam o leitor de ca

belIo em pé.
A' venda na Livraria Central de Alberto Entres.

Fiscal lzação
Bancaria

A Fiscalização Bancaria a

cargo do Banco do Brasil
nesta praça, acaba de rece

ber de sua séde, telegraphi
carncnte, a seguinte informa-

, Apezar de ter circulado ues-

ção: ta cidade, boato de que o exmo.
«Conselho Federal do

sr. dr. Nerêu Ramos, mandaria
C_ommercio Exterior, em ses- suspender os trabalhos da cons
sao de 17. do corrente r��ol- trução da rodovia Florianopolis
veu o. segu�1te: Sem �reJUlzo Tubarão, por via Capivari, esta
de orientação contrana sys- mos autorizados a desmentir tal
tema compensações no com- boato.
mercio in.ternacionaJ, consi- O propalado, não passa de
deran�o Intere�ses crea.dos uma intriga, que elementos liga
pelo intercarnbio com paizes dos ao coronel Aristiliano Ra
actualmente só P?dem operar mos, pretendem lançar no sul,
dentro desse regimer, o Con- como o intuito exclusivo de preselho resolveu .autorizaI:.o pararem um ambiente de anti
Banco do Brasil perrnittir pathia ao governo do dr. Nerêu
com excepção, algodão que Ramos.
se faça exportação de pro- Segundo nos declarou o

duetos, nacionaes em mo.edas dr. Armes Gualberto, compe
bloqu.ead�s, por�m mediante

I tente ergenheiro que está diri
autorização previa desseBan-] gindo os trabalhos da referida
co.

. rodovia, a construcção da mes
A' essa mesma autorlzaçao ma, continuará sendo sórnente

fica sujeita a importação des-
que será com �enor numero de

ses paizes e o Banco do Brasil trabalhadores.
apontará as medidas neces- Outra coisa mesmo, não pudi-

_________________________

1 s�rias para que sejam defen-
amos esperar do dr. Nerêu Ra-

didos _ll1teress�s creados po� mos, pois que s. excia. conhe-

1
rem nao se. estImule. augrnen- ceder profundo ��s necessidades

\ to desse intercarnbio. Em estadoaes, não ma" por certo,
consequ�n.cia e para que .se paralyzar uma obra que além

l torne efflcle�te a defes� de In- de constituir uma grande ne

teresses naclOnaes de !mpor- cessidade, satisfaz, ainda, os an

tações procedentes desses ceies de todo uma região, co

paizes que se encontram sob
mo o sul do Estado.

regim�n de compensação, só O povo do Sul póde ficar
po.derao ser coberta.s na p�o� descançado, que a rodovia Floria�

I pna moeda para cujo effelt.o nopolis-Tubarão, via Capivari,serão exammadas. e �utO�l- prosseguirà até completa reali
zadas por essa Flscahzaçao zação.Bancaria os deccorrentes pe·- Da Imprensa de Tubarão,
didos dessas coberturas.»

Prefiram sempre o inegua
--

laveI SABAO
I ND IOde Curityba.
A derru bada de

funccionarios
FORTALEZA, 21 (C)-

Continúa o governador recem

eleito a fazer demissões em massa

de funccionarios estaduaes. Essas
demissões, porém não obedecem
ao 10uvaveI intuito de equilibrar
o orçamento, pois os funcciona
rios demittidos são immediatamen
te substituidos por outros, indica
dos pela Liga Eleitoral Catholica.
O governador Menezes Pimen

tel já assgnou mais de 200 actos

nesse sentido, calculando se que
em todo o Estado, entre funccio
narios estaduaes e municjpaes� já
terham sido substituidos mais de
miL

R d'"
Vende-se uma

a Io vi�ta. marca

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

)';OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

Recebemos a seguinte cir
cular: -Florianopolis, 19 de
junho de 1935, sr. Director
de A Gazeia. Nesta. Tenho
a honra de communicar a

O sul c atharinense é o ce- V. S. que, em Assembléa.
Íeiro do nosso Estado. Geral, realizada a 15 do

Embora, isolado do centro e do corrente, foram empossadas,
noite pela visivel falta de redo- a Directoria e Commissão
vias e outros meios de transpor- de Syndicancia desta Soclc
te capazes de escoar a grande dade. para gerir os seus des
abundancia de productos agricu- tinos no periodo ' social de
las. que protam da fertilidade das 15-6-935 a 15-6-936, a qual
vargens e. areias sulinas, Lagu- se acha assim constituida :

na, Tubarão e Araranguá são 'Directoria: Presidente, sgt.
os abastecedores incansaveis dos Narbal Barbosa de Souza; .

mercados �grjcolas catharinense. vice-dito, sgt. José Cordeiro;
Razão porque, os lavradores 11' secretario, sgt. Alvim Cle

e habitantes sulinos sempre so- mente de Souza; 2' dito,
licitaram incansavelmente, dos ad-I sgt. Antonio Salles; l ' thesou
rninistradores catharinenses a cons- reiro, sgt. Brasiliano Sim pli
trucção de estradas de rodagem, cio Martins; 2· dito, sgt. [ca
ligando o sul com os demais quim Cavalheiro Mendes;
pontos do Estado, com especia- orador, sgt. João JOSé da
lidade a nossa capital. Silva.

Em 1931 o Governo do Commissão de Sindicando:
Estado iniciou a construcção de Sgt. Manoel Góes Bernardes
uma escellente estrada de roda de Oliveira - Relator; sgt.
gern, pela faixa litoranea, entre ajdt. João Bernardino da Cu
Florianopolis e Laguna, que, ain- nha, sgt. Norberto José Lu
da, não se acha abc r.a ao tran- nardelli, sgt. ajdt. Raul Ti-
sito. to da Silva.

Estamos, porem, informados Valho-me do ensejo que
que chegou ôntem, a e�ta Capi- se me offerece para apresen-'
tal vindo de Laguna, pela nova tar á V. S. os protestos de
estrada, um automoveI tendo alta estima e consideração.
como chauffuer José Bergler e (a) Alvim Clemente, l' secre�
trazendo como pnssageiros AdaiJ I tario.
Borba, Pedro Racha e Cabral

PARIS. 21 (G)-Foi homo- N
d f

.. • etto.
logado o novo re�or emmmo Os intinerantes que realizaram
de altu�a estabelecIdo ant��ontem a tragecto um poucos horas, fi
pela aVIadora Maryse HIlz com

zeram excellente viagem.
a perfomance de 11.280 me-

.

tros obtida a bordo de um avião _. _

militar Morane-Soulnier, motor

"::::'ome"Rhone de 7 50 cavallos.
O record anterior, estabelecido

pela mesma aviadora, era d
9.791 metros.

A rodovia Flo
rianopolis- Tu
barão, prosse-

guirá

Record feminino

2

Pela nDssa historia
(Compilação de L. Nazaretn)

----����------
DIA 22 DE JUNHO-S. PAULINO

1633-1?endição de Itamaracá-Salvador Pinheiro, m

timado pela segunda vez pelos hollandezes que sitiavam a ilha de
Itamaracá. da' qual era governador, capitula em condições honrosas ..
Este acontecimento desgostou o general Mathias de Albuquerque
que já marchava em soccorro da ilha.

1674-0 Telegrapho no Brasll-« Inaugura-se a primeira
linha telegraphica ligando o Br" sil á Europa. O imperador d. Pe
dro II dirigiu, então, despachos congratulatorios á rainha Victoria,
da Inglaterra. ao rei d. Fernando de Portugal, e aos demais chefes
de Estados europeas.

1839- Tomada da Laguna-Os republicanos riogranden
ses, commandados por David Canabarro, apoderam-se da" villa de
Laguna em Santa Catharina, bem corno de 14 navios mercantes

e material de guerra, Constituída, assim a esquadrilha revolucio
naria foi o seu commando dado ao intrepido Cineppe Garibaldi"
então no inicio da sua gloriosa carreira.

I 894-Nomeação de director+ts-vo: Vidor dos Santos,
conhecido littzrarato paranaense, é nomeado director do Gymnasio
Nacional.

1808-0 cryptogramma ti: 9-Em consequencia do incei
dente com o barão do Rio Branco, em torno do cryptogramma n' 9,
o dr. Estanisláu S. Zeballos dernittiu-se do cargo de ministro das Re
lações Esteriores da Republica Argentina.

193 l-Estincção de Muuicipios+Pelo Interventor Fede
ral do Paraná, são declarados extinctos os municípios de Assunguy
da Cima e Epitacio Pessôa.

"

S. B. dos Sargentos
da Força Publica

Ligando o

sul coma
capital

- .

r

Os bancarios paulis··
tas irão fazer uma

passeata

Emfavordosa
lario minimo

O melhor sortimento de!artigos para homens só na

casa a CAPITAL.
e

Falleceu um irmão
de P!O XI

c ó r t e C r e a t, i o n

CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

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

SÃO PAULO, 21 (G)
Os bancarios de São Paulo, se�

gundo se noticia, pretendem rea�

lizar amanhã uma passeata pelo
centro da cidade, afim de mam�

fes!ar o �eu pontu de vista favo�
cavei ao salario minimo.

Avisa QUE suas aulas, cursos e conces

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

OS DIRECTORES:

MILÃO, 22 (G) - O sr.

Giuseppe Vare. irmão de Pio XI>
morreu aos 78 annos de idade.
O extmcto era muito estimado nl!\.

região onde vivia.
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A C.AZETA

A Gazeta Indíca:
AdvogadosMédicos

•

re I ra tem seu escrip-

Dr. Cesar Avila Dr. Henrique Rupp Jor.

Ex-assistente do

,

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schrnidt rr 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 .. Phone 1.618

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

Dr. Antonio Botini

Medicina Intarna- Syphllll
Vias Urinarlas Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Accacio Mo-
Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrínarías

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid. :-Praça Pereira @ Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:··R. JoãO Pinto, 13
Teleph. 1595

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. _. Phone: 1277. -

Caixa Postal, 110.

Consultas:
das I 5 ás tlloq t 9

Jordan & Cia.H.
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « IND IJS»
Caixa Postal, 75 - Tel. 5 J 4 eiS07

FILIAES:
Ma'fra - Canoinhas

(SANTA CATHARINA)
�io Negro -_ S. Matheus

(PARANÁ)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhodos
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

<�-

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRASI
"'""

Na Agência ás 19�horas
No Correio ás 20�horas
Registrados ás'·:19,30:horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE/�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

;Edificio La Porta Hotel

h
.• i •.

"Expresso Nordesta"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHOES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA' ,

CRESCIUMA
ORLEANS URUSSANGA

TUBARÃO
BRAÇO DO NORTE

ANNITAPOLIS
THEREZOPOLIS

até FLORIANOPOLlS
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, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

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

PEÇAM CATALOGOS, LPREÇOS, ETC.

�
COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

������ < ��

: Paraná Mercantil
o apperitivo de maior fama • Tiragel"'Y"\ 8.000 Exemplares

;r-,
• Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

.�DC�G'. ••••••• Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matto
Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.
Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Esta ...

do de Santa Catharina.

G������
distribue I Attentae bem' �

1.... ROSA � A Agencia Mo:erna ft1
RUA DEODORO 33 de Publicações, com séde

a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem � calizada pelo Governo Federal e .

rt� possue a carta patente n. 112
.

�I. FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por �
l�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
� EXTRACÇÃO com globos de crystal. �
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �
� teios são presenciados pelo povo �
���t���·���������

=de=1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n: 18
(sobrado)

I Das lO �� I�:r:sas 14

áS} !!_efinaçã O de assuc�

Não ponha fóra a sua lamina
usada.

Adquira já o afamado alia-
dor "SIRANAlI para laminas ty- --------------_

Nas grandes luctas que desde- po GilIette.
bram no campo da actividade 50· Para excellente e baratissimo.
cial ou commercial, o espirito mo' INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS

telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' J 1
divel das necessidades!

. ,�.eGOG��o(�••�e'�e�.�1 r��f���������o
Fabrica de Moveis i I�· Transporte rapido

DE � Florianopolls - Bom Retiro

Pedro Vita li : � ACEITAM.SE PASSAGEI�OS, CAR�AS E�NCOMENDAS
I. ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER !D �� Fett & era. Limitada �• ESTYLO-ua João Pinto tI B-Telephone G. AGENCIA--Fundos do Hotel MetropoI [�
� � "

' I,. ,

' :fi
.

O encarregado MARCUS MOURA ���
�.u�.�e��GO��••���.�.��.��������

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
_._-rs"--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

TOME
sómente

Ifloverle
Boonekamp

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
110S novos typos de radio

PHILIPS

ValiDSDS brindes

o.

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZtiA

Commercio, Industria Jun�e�c��rdO Correspondencia de
Os proprietarios do Cine o-

III

I
Estado �n ft; n- ta�@dtom,numgesto louvavel, resol-

gr I"II t � R .fr·. '� D1,es:1mo da acta da 168a.
g U � a� veram dar a� domingos em vez

"� � . ga de uma, duas matinées: uma ás

sessão da Junta Commercial Partido lntegralista 1 Cu r
t O horas da manhã e outra ás

d ]
ump e pOIS aos poderes

1$200 do Estado, em 15 e unho de Varios elementos de destaque comoetent:s, mar�a o dia dessa
14 horas sendo a pri neira dedi-

1 $000 1935. aqui residentes filiaram-se ao Par� inauguração, cada ao mundo infantil e a segun-

3$000 .,

tido Integralista, em a ultima re�
o da aos adultos.

Presidencia do sr. Eduardo união do núcleo local. dentre os TENTATIVA DE SUICIDIO ·�--A-R-A-ch-a-�m-ar-ti-m-a-·-L-i--
Õtto Horn. Presentes 0: srs. quaes os srs. Alfredo Mayer e Manoel Antonio de Nascimen-

'"

4$000 Ed d O H P d F d K hl b d rnouslne é sódiscar O
� uar o tto orn, resr ente, re erico o er, mem ros o mento, autor do assassinato de

30$000 -!:ão Octavio da Costa �vi!a, José Consel.ho Consultivo Municip�L k�rt Sachweh, crime occorrido
n. � ..222.. O unlco

3$000 r. Glavam. Roberto, O�lVelra, AI· Ultimamente vem sendo feita neste �municipio ha 3 mezes con-
telephone das Limousines.

5$000 varo Soar�s de OI�veIra, depu- com muita. intensi�ade a propa- forme noticiamos em outra' cor-
I �

6$000 tados. e J�ao Tolentino
_

Jor, Se" ganda do integralismo entre nós. respondencia, foi condemnado a l�M�REG,..m,l: - Precisa-

�$OOO I cretano,
e aberta a ses:ao, e

.

�p- -,. 21 anno�. de prisão cellular.
"

se d� uma-Praça Ge-
J,$OOO p.rovaia a acta da sessao antenor. O novo prédio do Grupo Desvauado pelo resultado do ju- neral Osorío, 38.
10$000 I EXP.t..DIENT�: - Telegra,mma ES,colar ry, esse criminoso, que se acha

do sr \Valter digo do sr. GU!Jher� Noticia o Jornal local o se- lh'd d '� 'bl' I I
� Vende-se um

.
. reco 1 o a ca ela pu ica oca, ;t1í e�H�, '\VT

MADEIRA DE LEI - PRI- me Walter, reclama�do e protes- gumte:
1

. 1 'r' sentou suicidar-se, rompendo com
<; � <tl;� � � � Zeltter VIi in-

MEIRA QUALIDADE tando contra o archivamento de Acha:se cone UlUO o m�gmn. um canivete o abdonem e dan-
«

kelman novo,

12$500 Taboas de lei est (3x23) duzia alteração do contracto social de co prédio mandado construir pe- d
. J I

Tratar nesta redacção.
J 0$500

. .

38$000 «C. lZuehne & Cia, Ltda», de lo Governo do Estado, para o
o

Ovanos gO'Pdes �e o .corpo,.
.

Por preço de occasião.

t 1 $500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 J 2-6-930 e 16-6-932 e das actas Grupo Escolar desta cidade.
seu esta o e muito grave. r"....,=rm��-

22$000 P�rnas de ,serra lei dz. 28$000 de asse�bléas geraes que m�difi- Dota�o de todos. os re�uisitos HOSPI!AL DE CA,RIDADE I" Banco de
,

Forro de pinho 16$000 cou a firma para «O. Colnn & nessesanos � uma mstallaçao mo- Depois de um estagio de cer- �.

SAL DE �OSSORO Taboas de qualidade 2x23 dz. Cia. Ltda», e approvou Balan- delar com oito grandes salas dse- ca de quatro annos, volta a

com�!
Créd ito PC-

�acco de 60 k�los 13$000 18$000 ços e Inventaries, inclusive os en- tinadas
.

ás aulas, alem deI outros missão. pró-Hospital de Caridade
.

I A·
;:,ac�o de 45 �ilos 1 ,1 $000 Sarrafos l t x5 a dz. 6$000 cerrados a 3\ de dezembro de com�artIment?s, �

amplo salão de I a se interessar pelo magno pro' .1 PU Iar e g r i ...
MOldo de 45 kilos 12$000 1934; A Junta Commercial não recreio, serviço de agua comple- blema. '

CO Ia de San DO

Mercado do Ri@ tem competencia para discutir a to, o magestoso predio está as- Muito se resente Canoinhas da

FEIJAO parte jurídica da questão entre os sentad? s�bre extensa area, a falta de um Hospital, já pela ta Catha r ina
(Por sacco de 60 kilos) socios, visto a mesma estar affecta qual e circundada por muro sua numerosa população de cêr"

Preto novo 18$000 á justi'ta. REQUERIMENTO: de alvenaria, oHerecendo o mais ca de 25.000 almas, já porque (Soc. Coop. Resp. Ltda.)
DIVEHSOS Branco especial 23$000 - Dos m. «W. S. Cremer,}) de agradavel aspecto e o necessario I estamos distantes de lugares onde

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000 Blumenau, pedindo para arquivar conforto �s. centenas de. crian- hajam recursos ,de cirugia � tra-

K(irozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000 uma copia da acta da assembléa ças que alI Irão receberr mtruc- tamentos es�eclaes, occaSlOnan-

Gazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL geral extraordínaria, realizada em ção.
.

do que mUltos ,enfermos pare� Capital
Vélas de cebo caixa 18$000 18 do mez p. passado; Archive- Esse rnelhor�men�o aS,slgnala çam por esse m�h voo .

Reserva
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCl\ se. Dito da Emp. «Luz & For- com grande. eVlde�c�a o mteres- Depende, pOIS da Commlss.ão
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 k.ilos) ça de S. Francisco SIA», da ci- �e dos nos�os. dmgen�es pela que s: encarregou ?,e, arranjar
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000 dade de S. Francisco, pedindo mstrucção publica e satIsfaz uma donatIvos para essa utlhss!ma erec-

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 para archivar a acta da assembléa das maior�s aspirações da poru� ção, orient�r e animar os tr�ba-
Côco sacco

'

50$000 MERCADO S3LATAE geral ordinaria realizada a 9 de lação, motIv� por que, com, cer" lh�s em pi�l do nosso .H�spltal,
Farello sacco 6$500 abril do corrente anno na qual teza, a sua mauguração sera fes- pOIS todos hão de contnbUlf com CIC Limitada 5'[. ala.
Farellinho saeco 8$500 ARROZ foram approvados o relatorio da tiva, afim de ficar registrado o os _seus obulos para a c�ncr�ti-I" ele. Aviso Previo6·I· ala.
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 lcilos) Directoria, Balanço Geral. Pare- grande passo dado pelo nosso

pro"l saç�o _da grande e veroadeifa
.
Prazo Fixo g'l· ala.

24$000 A Ih E
"

45$000
cer do Conselho Fiscal etc., Idem. greS50.» aspJraçao commum.

;:___--.,�'f�����

Vélas de cêra kilo 7$500 gu a speClal Dito da «Comp. ltajahyense de
...

Grampos p. eêra kilo i $400 JAgulha iom ,

I ������ Phosphoros SIA», estabelecida na I
Cimento Mauá sacco 13$500 J

aponez
B
specla

38$000 �i�ade de ltajahy, pedindo c:er.-
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 B'pone� ?dm 28$000

bhcar se consta nas acta� arch: -

I '

Arame farpado n. 12 relo 28$500
lca om a

f vada� nesta Jlln�a haver sldo �leI� I
Arame farpado n. 13 rôlo 39$000 MERCADO FROUXO i to DIrector PresIdente o sr. Inneu

B
" '

l1'-IA ; Bornhausen; Certifique-se. Dito
:

",

; h' :. do sr. Adherb:I Ramos da Silva, 1M< ,(�or ca:as a� �O .�tlos) 1 advogado, pedmdo f<ner. anota-
Et.:' latas d" 20 l�llos I 5 �$000 ções no contI acto postenormente !

Em latas de 5 kllos 150$000 d'(" _l d G:d G � �
E I d 2 k·1 160$000

mo lllcanrlO, os srs. U'. o ru
�

m atas e LOS bitsch e Emilio HorHmann; Ano-
MERCADO CALMO te�se.

Dito dos m. "O. Colin & Cia
Ltda", da praça de Joinville, pe
dindo para registrar e archivar,
para fins de direito, a acta da
Assemb!éa Geral Extraordinaria
da 2a. convocação dos socios da
firma "O. Colin & Cia Ltdann;
Registre-se e firchive-se. Di
to dos srs. Max Colin e Otto
Collin, industriaes estabelecidos
na praça de Joinville, pedindo
registrar a alteração de sua firma;
Annote-se, Dito do S1". Pedro
Gaio, socio da firma fiE, Trucoli
& Gaiol!, da praça de Perdizes,

CAMBiO pedindo para registrar e archivar

90 dlv á vista o seu distracto social; 1?,egistre-
91 $000 91 $000 se e ArchilJe-se. Dito dos srs.

1 $220 IlIrmãos Coelho de Souza Ltdall,
7$465 estabelecidos na praça de Caça·
1 $530 dor, pedindo para registrar e ar� I$380 chivar a alteração da mesma fir-

18�,572 ma; Idem, Idem.
2$535 Nads. mais havendo a tratar, o

5$995 sr. preúdente encerrou a sessão.

3$140 S�crdaria da Junta Commercial

4$828 do E5tac!0, em 8 de junho de

7�280 1935.
12�570 João To/en/irw Junior

Secreiario

Preços:ccrrenteG na praça de
Flarianopo!ls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5�) 100 Gatos do matto uma

Indiana 30$000 Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Mercado de FloriaQopolls Mantas Gordas 1 $900

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

Feijão branco saeco 15$000 Sortida regular i $500

Feijão vermelho sacco 15$000 I
MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500
Batata sacco 10$000' DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 12$000 Toucinho

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

Sr. Modesto Henriques, Petropolis, Estado do Rio-contemplado com

CAPITAL DUPLO Rs.

Dr. Henrique Wõllner, Rio de Janeiro, Capital - contemplado com

CAPITAL DUPLO, Rs,

Sr, Jayme Ribeiro Leo.1ino, Araca_iú, Sergipe, contemplado com Rs.

Sr. Oswaldo Sodré d'l Cosia, Sant,)�, 'São Paulo-contemplado com r�s,

Sr, AI/redo Faveret, Porto Alegre, R. G. do Sul-conte,nplado com Rs,

D. Laudelína dos Santos Dama/to, Rio de Janeiro, Capital - con-

templado com Rs.

Menor /v'larcio 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 Veiller, Nictheroy, Estado do Rio-contemplado com um

titulo liberado de Ps.

Sr. Joaquim Pereira Junior, Pouso A1egre, Minas Geraes-contem-

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
'1 piado com um titulo liberado de Rs.

5TOCK em 14·6 Entroôasõ! 5ahio(ls 6

Feijão (saccos) 50.556 t 2.298
6 a Ij·Z 759

Pro'iessor,n

norma"I�.1Arroz ( ») 73.111 16.876 20: 199 lista -- acceita alumnos.

Farinha ( ») 25.324 11.179 J 1.356 CURSO PRIMARIO
Banha (caixas) 12.577

.

8.645 6.218' E SECUNDARIO

IMilho (saccos) 6.120

Xarque (fardos t 4.0QO TRATAR á Rua Saldanha

(Faltam alO sahidas dos depositos particulares. Marinho N. 10 :iB iiiiiiiiiii_---_--------...--i--,nn------------�

e

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

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

FRIOSAL CABO

Sacco de 00 kilos
Saceo de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enclpados 2 kilos

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

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

Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vao uras 5 fios dz.
Vasosuras 3 fios dz.

Xarque carxões arroba
XaJque sortidos arroba

-

,

I.í COUROS
. ·1
;:
<.

Refugos pesados !cilo
Limpos pesados kilo

2$500
1$800

Cine Odeon

t

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

{--
I

PELES

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

Rua Traj;Ji1o n. 16

(Edificio propri::»

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PA6m-mo 05

SEGUINTES JUROS:

�om?inações "ImteIramente
novas e muito
interessantes
de titulos de l
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento frac-

numero sor

teado, do
O U P L O

Cornp'lnhia B-rcsi1:e;ro pnfO lnCet;��vo' o d·e��
envoh((rr'cnH� do fCv�Grrtio

C3plteJ 6'l,t;,sCl"lpto' e,o�o:cootooo - �"'t",l �",S!.l;",�,,,; eOQ;lloc"l;,or.m

Ce�� aoct.ru� 6!O�':a
do capital
nominal.clOnano.

XARQUE

12:000$000

(por 'cifo)

CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS AjtljNOS

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

SORTEADOS6$000
1$500
1$700
1$600

NUMEROS

3.685 -- 17.938 ..- 1.099 -- 5 608 - .. 5.248

Praças
SI Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia

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

« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« SuÍssa

6:000$000

6:000$000
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

6:000$000

6:000$000

6:000$000

HorA: •. a sr. A!freào faueret teve um titula amortizaàa em Abril proximo passado. foi nova·

mente conh!mplaoo e.::te mez com o numero 1.099. I

I·.i n'fqJrmações cO,rn os

CaH'TIOOSI

COirespondenttE�s Region�es

lobo &. C�a..
Florianopolis - Laguna - Itajahy - BllHllEHlau - Brusque

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. 'A GAZETA

;'Filiaes em:
Secçao de

FAZENDAS:
Fazendas nacíonaes e extrangeíras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e lmperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
.Sêdas
Linha para coser e sergir
'Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
.Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

Charutos «DANNEMANN�

'Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

Alliança da Bahia
••• E'unôalla em 1870 •••

5E611R05 TERRESTRES E rnaammos
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

{"pilai real.isqôo 9.000:000'000
Reseruos mai!;J ôe: 36.000:000$000
Receit.a .ern 1933 , ]7.762:703$36]
1mm<lueis

'

]3.472:299$349
Respon-spbili,àalles cseumjõos em ]933 2.369.938:432$816

_ (Estas r2�ponsabilioailes r2ferem-se sómenre aos ramos 02
fOôO e tRA�SPORTES, que soo os 0015 UHlfOS em qU2

, �.mpanhia op "'ra):!
�gentes, '5ub-Agentes 2 Reguladores ôe Avarias IZm toõos os
Estaô05 õo Brasil, no Urugua" (5urcursol) e nas prtnclpces

praças extrongeiras
Agentes zm, Florrcnopotts CAmpos LOBO & riA.

Hua rj mefra n' 35 (sobrcõo) Caixo postal 19
TeI2gr.:ALLIAH(F! TEleph.1.083

Est;riptorios 12m t,oguna e ltojahy 5ubaAgenies em
.-. Blumenau e Lages

�.

-\

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARJA, procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e.adquira U:'It ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

J
,_I
. �

'II Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
}' o melhor presente.de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
'[ t iJ:.inôo Vista Pcncrsrrnlcn,
j ! Esphmôiàa praia ()e banhos.

1_�,'_ Optima nuecente àe agua potcuet,
Terrenos cornplztomente planos.

81 VIL{.A BALHERHIA DI5T� a:
1000 metros 0.0 Ponte Her�iIio Luz,

800 (lo 6ronàe Quartel:f.eôeral. zm ronstru'i:'Ção.
600 00 I5l!upo Esrolar José Boit2UX.
tia 5éõ� 00 Distrido 10ão Pesaóc.

'

,s,..J'�ida pelas Linhas -de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis � Biguassú.

Prestações snensaes desde 30$000
.

R·50d20a02 se enrarreqn oa.CQ!')strurção ae Pr1l0i05
05 iot2sl�ôquiri 005. rneõlcnte o pagam.ente oe uma entraoa ii
unsta e .o resta te em pagamentos menecea.

lrformações completas, ti Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

I
·f
�

'I
Fabrica de Mov,elis Catharinense

DE

Paulo Schlemper
osaosn o E ESCRIPTORIO

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

A CAPITAL.

FERRAGENS: MACHINAS:

GRATIS
Está doente? Quer saber oque tem?

Mande nome, edade e pro1issão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funõcõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

�ÂVAVAV���__-'_VÂV4V�VÂVàq=

oepc e
-����������������������������- �

Matríz: FLO,RIANOPOL.I
BlulIlenau - _'oinville São Francisco Laguna Lages

Mostruario pernnanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secção de

Machinas de beneficiar -rnadeira
Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos

res Material em geral para transmissões: 'eixos,
Louça sanitária- banheiras mancaes, correias de como e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas ' para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral =

Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", HAnna" e "Max" �
Maria" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" '_ Estaleiro "Arataca" JId

�
���������������":Jf:.�7lS.����"'D������r.1l� �������I���l2���.ÂV_â�O

IIJOnfeita.ria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e baile').
"

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l'HEODO'RO FERRARI
RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L J SlA.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Fareílo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc. ('aixa postal129 Tcl, auto ]004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

sr QLE,HE5 Ai'·!'>,t\.R DE
Al_:TO C:·)'·il:.\odamente e com

-

ATTENÇAO
-. O� U!2iUUULI �

Yaurt deGranja
Zina

V das
casas na rua Conselheiro

en e-SelVíafra�. 126, 13�", e 71a e

rua Felippe SChlmC1t41, rua
-

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

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

Tvpograph1a. Estereoryp i
Enraàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relp-vo etc,

f:'crd V8·200
Phone. 1.212

E NAD.A MAIS'

li enísta I
I RUA 28 DE SETEM- III DRO N. 16
,---.-----------------

, V. Excia. gosta de bordar?
Não se preo�cupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTALLA·
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encom

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

inteiro conten.o.

Rua Trajano n. I I.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

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

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

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

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

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

involucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto -[oão Pessôa- ,��com ifundos
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café�Na- para o mar.

,,���_���������=-=-��======�====��====�__ta_l_,_C_af_é_d_a_I_lh_a_e__H_o_te_I_M_e_tr_op_o_l. T
__RA_T__A_R_N__ESTAREDACÇÃO.

Pelleter a
Argentitr�a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

ARTIGOS PARA HOMENS
C R I A N ç A S Rua Conselheiro mafra (esquina Trajano)

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__R_e_p_o._r_t_a_9_e_m_d__a_c_h_egada do presidente Getulio Vargas á a'genos Ayres s

", "Amor de 6,30 e 8,30 no Imperial. o

CiO,
�.'r;

��� � D ."
nema onde Joan Crawford tem resultados do anno orçamentarie )..

��� � ansarlna marcado seus maiores exitos e comprehendido entre I de abril

fí I .
onde se mostrará, com Dancing I de 1934 e 31 de março ultimo.

����������������������������������IO ,memarnvll hOSOk�m�J� Ga��� A�p��o d��� .. _.

A V O Z D O} P O V O ESTRÉA AMANHÃ que nunca... 414.400:000 marcos a accres- !

cer aos deficitis anteriores, forman-
do o total de 2,464.000.000-
de marcos.

i.V)�.,,�� Amanhã no

��:... < incomparavel

IMPERIAL (o seu cinema) mais um

card por intermedio de
FOX-AIRPLAIN-NEWS

seu

Os vultuosos
Hdeficits" or
çamentarias
do Terce;ro

Reich

Ha innumeras scenas de f('("ie
nota mais elegante e animada dos J'

f
' , ,

I
em Dacing Lady, mas a lluis

estejos joamnos, que se rea izarão
na nossa cidade. bella, sem duvida, será a que se

Para essa festa característica-
intitula EspelhosdeVenus, que é
todo um rosario de surpresas en

mente regional a Directoria do volvendo um numero imrnenso de
"Lyra" elaborou um programma girls deliciosas.
typico, do qual constam varias

h Espelhos de Venus é um pro-
surprezas attra entes e originaes.

Ambas as festividades acima digio de technica, um deslumbra-

terão o valioso concurso de dois
mento de jogos de luzes, de crys-
taes e de inéditismo. DescreveIexcelIentes conjunctos orchestras,

____________
o minuciosamente, agui, seria rou-

P'de-se a pessôa que, foi bar parte da surpresa maravilho
vista retirar uma bolsa sa que sentirá o público, quando
de senhora. preta, de um vir 1Jancing Lady (Amor de

banco no Jardim Oliveira dansarina), triumphar na téla do
BelIo, domingo ultimo, entre Imperial, o seu cinema, aman-

17 e 18 horas, entregal-a à hã.
Rua Conselheiro Mafra 84.
Será gratificada.

Comprae para vos conven-
cer o formidavel e economí-.

BERLIM, 22 (G) -- O mi- co SABÃO INOIO.
nir,tro das Finanças publicou osF Junho =19211

22
**",-NAS HEMORRHA

GIAS NASAES-Convém cort

primir as narinas; caso isto não

der resultado, deve-se iamponar,
introduzindo algodão ou uma

mecha de gaze embebida em u

ma solução de partes iguaes d
agua oxygenada e aguafeniida

Procissão de

Corpus Christf
SABBADO

,

Faço saber que no proximo domingo, dia 23 de
junho, ás dezeseis horas (4 horas da tarde), realizar-se-á.
a solemne procissão do Corpo de Deus, saindo da Cathe
dral Metropolitana, encaminhando-se pela Praça 15 de
Novembro, lado do palacio, onde haverá, no Jogar da

cost�me, o primeiro,altar e será dada a primeira benção;
se�utndo pel.a rua Visconde Ouro Preto até a Praça Pe
reira e Oliveira, onde será dada a segunda benção, em al
tar adrede preparado, até recolher-se á mesma Cathedral
em cujo pórtico em altar como os precedentes, será dada:
a �erceira benção, ficando a quarta

-

e ultima para o altar
mor.

,

A este acto deverão assistir e nelle tomar parte"
alem �o Revmo. Clero todas as associações e entidades.
catholicas, as quais se reunirão no adro ou dentro da.
Cathedral, um pouco antes daquella hora, e, quanto posei
vel, na ordem infra que será observada no préstito :

I-Collegio Coração de Jesus
II-Grupo Escolar Arquioiocesano S. José
III-Grupo Escolar Anchieta
IV-Asylo de Orfãs
V-Congregação de N. S. das Dôres
VI-Associação de Santa Theresinha
VH-Da.mas de Caridade
VIII-Apostolado de Monte Serrat
IX-Apostolado do Menino Deus
X-Apostolado de N. S. do Parto
XI-Apostolado São Luiz
XII-Apostolado de São Sebastião
XIII-Apostolado da Cathedral
XIV-Congregação de N. S. do Bom Conselho-
XV-Congregação de N. S. do Desterro
XVI-Congregação de N. S. da Conceição
XVII-Liga de São Pedro
XVIU-Irmandade do Monte Serrat
XIX-Irmandade de N. S. do Parto
XX-Irmandade de N. S, da Conceição
XXI-Irmandade de N. S. do Rosario
XXII-Irmandade do Divino Espirita Santo
XXIII-Irmandade do Senhor dos Passos
XXIV-Ordem Terceira de São Francisco
XXV-Pia União das Filhas de Maria
XXVI-Irmandade do SS. Sacramento

-

um dos quartos do Hospital de
Caridade, o sr. Joaquim da Costa
Arantes, escrivão da Côrte de
Appellacão,

t Anniversariou-se ontem a in
e ressante menina Therezinha,
jlhinha do cirurgião dentista sr.

Ary Machado.

Transcorre hoje o anniversario
natalício da menina Zuleima, filha
do sr. "Alvaro Rovere.

São Luiz do Maranhão, 2(
(G)-Os colligados opposicionis
tas continum asylados no quartel
do 24' batalhão de caçadores.
Segundo se adeanta os releudos
constituintes mantém o seu ponto
de vista.

OS DEPUTADOS OPPOSI
CIONISTAS DO MARA
NH OCONTINUAM

ASYLADOS
fALLErlffiEHTO;

Na residencia do sr. professor
Laercio Caldeira, fallec-u ontem

a d. Maria Rita Linhares Cal
deira de Andrada, viuva do nos-

50 saudoso conterraneo sr. Fer
nando Gomes Caldeira de An
drada, genitora do srs, Laercio e

Patricia Caldeira,
O enterramento teve lugar hoi e

ás I O horas, sahindo o feretro da
casa mortuaria, á rua Joinv,lle n.

J I, para o cemiterio de lacoroby .

Em sua residencia, á rua Blu
menau n, I 5, fallecea outern a

exma. sra, d. Elisabeth iManer
Ulbricht, esposa do sr. Lu z UI
bricht conhecido constructor ,

EHLArE

Realiza-se hoje, na cidade de
ltajahy, o enlace matrimonial da
senhorinha Maria Luiz Cunha,
filha do sr. Julio Antonio Cunha,
socio da emprela de transportes
Itajahy-Florianopolis, com o sr.

João Mancio Santos.
Servirão de padrinhos por par

te da noiva o sr. João Salim e

sra. Lucia S. Cunha, e por par
te do noivo PauL> K!eis, Filho
e Leontina Cunha.

Roupas para homens f

criança só na CASA A
CAPITAL

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

DESOPILE O
FICADO SEM TO'JI�

CALOMElIttOS A musica de Dancing Lady,
a que já nos temos referido, reu

ne varias melodias ladadas a po
pularidade: Dancing Lady, Eoe-

Se eotá triste e sem:mime�Jtl'> Yi�n.DM L I h C7'"'1_
recorra aos saes Iaxantes, W:... :1>,. ""'p.... ruihing aVe is yours e une
rança de um afllvio miln.=". N:>& ""u- Rhllihim c,f the Day, são tresseguirá. Taes re.medias estünnlam os mtas- J., \

tinos sem tocar a. caUS3-() seu I?IGADO. das principaes,Elle deve destillaz diari=entle 'l!""'';: 11m
Iit.rc de biles nos intestinos. Se"" J.'ill,r", ..oo Télmbem já nos referimos ao
flue normalmente. os alil'elentos n� &� I d J C f ddigeridos, apodrecendo nos int""tirnm e tor" e enco: reuniu o oan raw or ,

mando gazes que farão erescez O �u e5i:o:.- .('"""I! L G Li F h T
mago, e o seu paladar i1c:xr>i <Ie!:a"T"davcl� "-' ao. ao e e rane ot one,
surgirão manchas pela pene e um", ,J:ôr de II' t d 1" d f
cabeça impertinente o :ttormentmá. 'i'<ldo>

e e jUn ou para ç reia os Jans ,

o seu organismo:ficará eavenenade, tres dos seus mais queridos favo-
As testas joaninas no Lyra As pjlulas de CARTEll sãe inf:ill!vris .

para activar o íunccioname.n.m cC). fíg_aclt.t- fItOS.
Tennis Club Contêm propriedades veg('ft:;.os "tlt=>cio;.. A ' d D L dExperimente um vidl'O_ Cü,,-ta, 11�..,. h�

- estrea e .1'1 cing a y
pilulas CARTER em Q1l3!'ln::; lib..,rmaci"" está marcada para amanhã às

OUTR05 PARTEm...
Como nos annos anteriores, o' ri
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.. nas o preshglí?so cerc e a rua

ex-mIDlstro a laça0, ViaJOU" P d R t ã t. a re orna er o es e anno um

sho)e, para Blumenau, o deputado b 'Ih t' t d
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, n an lsmo o o excepClona,

dr. ,oao
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de f
�veIra, gue regres- pois houve esmerado gosto e apu-

ara seaun a- ena. d
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- d., ra o cnteno na orgamsaçao as

Partiu ontem, pelo MAX, para mesmas.

@ norte, o sr. Emilio Strauss. Para a noite de hoje está
marcado o Baile de Pellucia,

Viajou ontem, via aérea, para genero de diversão, este, inedito
Santos, o dr. Kurt Bensemann. no nosso meio social, e que tem

Seguiram hOJ'e para Blumellau ?edspertado o maximo interesse e I
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Dado e passado em Florianopolis aos 12 de J·unhe.
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ln iZlvel enthusÍasmo entre as fa-/ Franchot Tone
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. au. Club da colina. I mper�al1 De commissão de S. Exa. Revma.
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Amanha II P. Frei Evaristo Schürmallll
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E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de VID�
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Vindos de Blumenau, encon

ra-se desde ontem nesta capital
os senhores: Leonel Silveira, F.
Seberasio, Edmundo Cant e Cor
rêa Azevedo.

Será celebrada segunda feira
proxima, na CapeIla de N. S'
do Parto, uma missa pela passa
gem do l' anniversario da morte

do sub-oliicia] José Simplicio dos
Santos.eng. Remo CO!sini

(?EL05 rLUBE5Chegou ontem a esta capital,
vindo do sul do paiz o sr. Remo
Corsini, abastado capitalista e

engenheiro Constructor.

Dancing Lady

Aos moradores dos referidos logares pôr onde ha tre
passar o Santissimo Sacramento recomendo e peço enca

recidamente que, no terreno lhes pertencer, tenham as ruas

limpas e alcatifadas de flôres e as janellas ornadas COIll

respeito e reverencia em honra do mesmo Jesus Christ.

I nosso Senhor, Creador e Redemptor do mundo.
Este edital, depois de publicado, será lido e affixa.-

do á porta principal da Cathedral. II

Será director da procissão o Revrno. sr. Cura da;.
Cathedral e mestre de cerimonias o Revrno. sr. Padre
Frei Norberto Tambosi O. F. M.

(Amor de Dancarina)
Joan Crawford

ClarkGable
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As melhores casemiras, os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca

Cur)', capas impermiaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pa

raizo, á rua Felippe Schmídt n. 21 •• José Elias

L

')

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




