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honra Santa Catharin co

Chegou ontern, á tarde, a esta capital o sr
dr. Manoel Ribas, illustre govet�nador parana�
ense que conferenciarà aqui corn o ovei-na
dar catharinense sobre assurn�Jtos de
interess� dos dois Estados. '

da
o chefe do
Imperatriz,

Governo
onde

paranaense está
repousará por alguns

hosped�'JdD
diasrdJ
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povo Sem quaesquer
" �

ngaçoes

Proprietario.e Director Respons8'\/el �_J,t:;�.!F.{C)

Corre mundo a crendice de que o demo, quando _A_N_N_O I_' Florianopolis, Terçda-feira, 25 de Junho de 1935 , :��JM:'::EG

com as primeiras cans d,a velhice se doutoro� el� expe,-
-------.--- ---

----

riencia achou de bom alvitre encafuar-se no pnmeiro errm- COn fi
I

ss a'-'O I O d 5S: d i O dos If= ��� C 1 � � .(.� y"" r& ,;��
terio �ara melhor illudir a já assaz astuta humanidade,

ga rçons
U 1;.", ,Q."�,, "".� 'i._l v� .'�{7

, •

No entanto, não só o demo, sinão 'I!luitos e muitos

d d t
F'i\ � in,", �,;" ")

homens, seus discipulos dilectos, são vezeiros nesse estra-I e erro a Na élsse:nbléa de hoie Jus
t.,.., ii ''<.J �L

tagema, chegando mesmo, pn,r vezes, atormentados pelo
Ii?�ti---- pleiteante, vae ser cl �s('.�tda a

acicate da victima que esperneia, a procurar dessedentar-se, T d
��';lf·� •.
----

seguinte tabdla e aspirações:
.

com o avidez e a angustia suppliciante de Tântalo, na fonte o (,5 o, grandes mentirosos que entraram na historia do 200$000 á 150.:j)tYJO 10'[,
nem sempre limpa de uma consciencia "paraphrasticamente" Mundo e mesmo os que surgiram, eX3_Bera:li,simos, ultra-caricatu- 140$00-) 15'[,

h
"

d t /' raes, pela fértil imaginação dos escriptores, todos se reduziriam per-lusa, E que extran a CO!1ASClencla �ssa que, q�an o crys a i- 130$000 15'l,
zada empedermido, envolta no po da antiguidade, c�m'1os-

to desse refina de> mentiroso que é o sr. Baby Cama d'Eça, 120$JOO 15'[,
co envelhece e, como o demo manhoso, moderniza-se,

I
Em tudo o que escreve. em tudo ague fala:es3e homem que 110$000 15'1,

lid d d ", d t I c rezou a negar e existencia de Annita Glriba!di,' ha de deixar
adapta-se á actua I � e o meio, po:,que o mun o ac ua ,

� 100$00) 20'1,
não é o mesmo de tnnta annos atraz. impres.a esta sua vexante fraqueza, Todo elle é feito de imagina- 90$,)00 25 'I,

Consciencia liquida, que toma a fórma do vaso que ginação e a tal ponto elle subtilizou, que chegou a crear a rnen- 80$'10') 25'1. A' ella com Y1"�C u to Io o

a contem.
lira do gesto. 70$000 301 nosso rn: LI;) 'I) ,

i.o c " ):'

Consciencia que se vivesse num meio criminoso, Assim, elle se acerca do cidadão, e começa a gesticular 60t-OOO �o I al, de i.a.a ' ! ) 0e '[ or�; � ic.;
d 'd t f id O II h 1 .p -'" "

faria do crime a moral humana, OI arnen e, en ureci amonte. s que por e e passam ão ue 50$000 30'[, do exrno. S:', dr r J '1'2'1 l{a
Bella consciencia de rnondrongo ! julgar que o Ferrabraz está bramindo, ameaçando, pulverizando N I -' d rn JS ,c; )VO rna j'or d : Es '[.' l')ão n·!�T;rá or(J�Hl o inlerior J �?-

'-' l1.(.
..5..\ U. �.JV l ,

Mas só o facto de irem bebericar á alheia fonte, o interlocutor. Entretanto, elle está se desfazendo em desculpas . •
... Ies "'lO' ij':T�L 1" ,", ,I", \ 1'1

'
"

.. a cmcoenta mn reIS, �
....... ,.

':"',
- v.,.... " _''-,I I c 1),

demonstra �laramente a penuria moral e espiritual desses por um compromisso não realizado, Continuá a ser lornecida a ali"
a ASSt:11J e a L�3tJ.JuJI e re-

homens ainda que elles sejam acadêmicos de alguma íal- E' a «mentira do gesto», fundida no cadinho de sua
mentação, a todos aquelles que

I

;)rcs;��!ta:Ms da i.nprensa.
• lida Academia de Letras. na qual os "immortaes" ingressam imaginação.

,
_ , ' " vinha percebendo até aqui, �1 (�(1::e!,� se reprc,S.2ntOJ

�J com a mesma falta de bagagem d? filho pródigo quando ,�or ISSO mesmo, nao eX,lranhamos ,� forma por que ll11�I�U N" '

,,,' d ' . ,. PUi Ll'11 do S�T:; auxiliares
-

regressoll ao lar paíerno.sOelle diíferern apenas, porque
o a�tJgo inserto no «O Estado�, (o conciliador}, em sua edlçao > ato b(" sIl.l a coml)l�[.a_adna OOTe.

<.....

:"2''''',.'''':'':,''''''''f.F.Il.'i..."..,.,....A.�

(I fl'lho pro'digo retornou aI) proprio lar e elles, com a auda,_I
de ontem.,

«_' ,se:he
a

;'!da os, 53 dr:OS),; Jfr� apl)f(:vaa l p ..h Co.n n�ss,lo,
O II 11.7- I d d /I ,.. çons. Cjue cvera ser o que OI A reunião co ,::1I)1recerá d,..:s'

do ladrão vão furtivamente apossar"se de uma glona IZ e e � "ao loque o ono e Jl 'dauta escreveu d I 0 '
�

ela
_ 'sua' sabbado contra mIm» , Todavia, pelo Que elle se s'�gue é eVI'" apPDTova

o pela \-ommlssão, repres:,:nta:lt.::� d" classe dus tr"
que nao e , . 'J, �,

v
' c' d d L" 1 '

d 11 I" I I'"
e era ser prel!Xa o a ata ,H,nac or:::5 d.l indu3tr:a 11oc,e-

Conscl'encl'a I. C.)nsciencia dos j'ornalistas que fazem ente que, el e eu, re eu e tres,eu o nosso artigo,
E d que entra em exccJção a t:.lbe:1 i leíra,

do seu jornal edições refundi?as e dimi�uidas d? jornal. ,.

_"

a sua :egun � . �entua no aranzel c(\m
, qU,e 1

pretende
alhelO e não se pejam de, aSSim, mercadejar o alheIO esfor" Justlh��r �e, pOl�U,: a pnmeHa se encerra n� propno tItUlO, quan- Interior e Justiça não foram serv!cos f.1ttMicos,

do dIrIge o exordlO aos homens de hem de :::Santa Catharina. Essc o ponto qu::! elle J�via ·e·,clar·'c r � TI S("1 a'ti "O '" '

ço.
Consciencia dos que ardilosamente sabem crear Não vamos refutar aqui toda a sua mentirosa choradeira, t"m que consistiram esses SErviço;, prestaJ;::;v �?Ó;"� �:1'1 d,�',�i� :�'�i)d�

'lreptos" que pretendem tranformar a poltronice de um ami- parqUé teriamos que desmanl:har cada uml de suas phrases para de último cargo,

go e co�parsa no q�lxotismo de, um cavalleiro an�ant�, seu âmago fazer resaltar a verdade dos filetos. E isso importaria Ma�. pela primeira vez, a sua im1gin'lçiio hJhoil, nn3aca
Ora «os jornalistas que múiS reclamam conSCienCLa em grande desperdicio de espaço, de atacar a liberal-democracia. que o 5u�·tênta e o o.rllli':,

nost)utro�, são, precisamente, os que a não tem» e por isso Ficaremos no répto, E�se homem que não soube cumprir
_ I

E o SeU silencio 5Cb;'e ° assunpto do rep:o vai::: pé:lt co �

vão buscál-a á mondrongu'ce d � um redactor de jornal comnôsco o compromisso quanto á publicação na A Gatela de uma fi�sao aà derrota,

português'. secção permanenk de Integralismo; esse homem que teve a inconce- Fóra disso., as suas patranhas de ve:l_ds iJ l"a iliim,'l/Dct o
Consciencia! Ora, bolas! Quem os não conhece, que bivel audacia de se pôr á frente de um movimento pretenso rcgene- dos ?etentos, 03 ca,!xões mortu::ni05 elos in:li::;<:aks c a invcc,� ';)(03

os compre.
radar; reptou-nos pelo O Estado de 21 (sempre O Estado, o con- mentl�osos sempre mvocam <) testemld'.tlw ;::lL;::j)) d quJL ImjJa'1w, 1
ciliador), usando os seguintes termos: propnetario de re.õtRurante no Mercado, l1.1:1c í'ej�ten!e â S,ta ,:;�3[::O

«Promot0f Público, Juiz de Direito, DeleITado Auxiliar, n,,'G Chefia de 'Policia, não inkre:;sam ao c' "0, 1"'1 ',S l�') bJ,.lénte
" h I '" ., ,

Chefe de PoliciR, etc" até 1Jezembro de /927, 50; PER-/
ene

.:rah� :ngUlça. porque efa Jr-.::,'po-Jj,\,c! a 110 $.i 3' C :"'''''\0 e o

CEBI DOS COFRES ESTADUAES O QUE ERA LE- repto ca Ira no ridículo das tanfalr()na�as i!lÚ��i-; ,� no ucv�;ad i, _

CITIMO I succeSfO C!ue vem perseguindo o sr. Baby G:iI11él. d'E�:a, nesses úLi-
mos tempos,

E. q�lanto ao gue êHe de mau pos::,a p, ,,1·l,�.:'.I· ;1,,:,' �

- ... - � n:)�) m\_�:.O
desvanecidos nos sentimos, porque seremos s�'''':llr" o � ')'.'''' l" J, _

'-'_11,"...... .. ... i �. .'v..J 'J Ou qUt' ..

por VICIO, por fraqueza ou cOnVeniêl1Cla, phama5iar sua mentiros�
ImagInação.
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sivel, a testa P: )110 vida p -lo
estudantes d 1 Facnldad., (1,'
__).lr(�·t·) 'Je �3 1 iL1 Ca.hari 1.1 I.

levada a ef ..eto HJ S�:1 pri
nrio o,li'j·.' °� 1 L. ..._l ...... 0$

,I

Depois desse tempo, NUNCA MAIS, a não ser para
receber as subvenções da Academia de Direito, de que sou The
soureiro, NUNCA MAIS fiequentei a pagadoria do Thesouro
do &stado! »

Nós, acceitando o répto, provamos, com a publicação de
certidões do Thesouro do Estado:

I') - que elle havia sido exonerado de suas últimas func
ções públicas estaduaes remuneradas. a 7 de julho de 1927, isto é,
seis mêses antes da data indicada;

2') - que, depois de 7 de julho de 1927, eIle não fôra
nomeado ou designado para qualquer juncção pública estadual
remunerada;

3') - qu�, apezar disso, isto �, sem ter sido nomeado ou

designado par,a qualquer funcção públical elle recebeu em parccllas
I(nós nunca afhrmamos clue elle reecbêra d� uma só vez a importan

cia total) e depois da data indicada no Tépio, a quantia de, . , ..

6:650$000.
Quer dizer: desses 6:650$000 apenas constam no Thesou"

10 do Estado as órdens de pagamento, sem terem sido precedidas
de qualquer nomeação ou designaçào para serviço público estadual
renumerado. Portanto, os "serviços" que elle prestou á Secrétaría do

Feriado bancario
Os �bancos desta praça não funccionarão nos dias 29 deste

e l' de jlllho, por serem, respectivamente, dia santo e feriado ban-

i

Jornalista com a cans

ciencia íl1quieta

cano,

r
I

I
I

,
�·ir

BELLO HORIZONTE, 24 (C) - Noticia-se que

está enfermo an�igo jornalista mineiro, que soffre o grande
mal do remorso, por ter com a publicação de um artigo
occasionado traumatismo moral num jovem intelligente e tra�

,,'balhador do que remltou a morte deste.
,

Esse jornalista, que vive ínquieto da consciencia pelo
crime comettido, se exaspera a todo momento, ficando alu

cil1ado quando ouve o espoucar de rojões ou a execusào de

qualquer musica.
E' um doente moral.

'_""'lID.,,;a:.��..:{t.J,;(i."1i.'i..�,r.,r

m�� em II
I ..

•

BRlp<ELLAS. ?4 - 05 jornaes JalU! commen-
tam a atlilude mbme c-.:! um fdho flUi" tf'J'-lo "m'\e d •, '1"'" .!f1 Li..l t. o�;nte
num catre d� �ospital, não atteild,�u o pedido des:.''l. pílB se

despcdn no �ltmlO momento de EIJa \'ida, com receio de
que a molesha lhe fosse tran>;miltir.

Durante a existencia dessfl. sempre a ,!afou m .. l motivo
iii ?or�ue nào pód; �er a comciencia límpi, ::erdü um triste

Ib'ce
do seu pes.'mo c"acter.

"
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZE.TA Florianópolis 25-6 - J 935 2

Á.�1 r
- '., � I pratica optima defe�a. Off-side do ner, batido sem proveito. Reani-

�.-e_,L .

F j;q .<-::J • � ""7_ --!fIJl!-;..,�' Athletico, q�e prat�ca u � �ta �Uê mam os ai ve negros e Max cen-

�__...,... L� � �� &7 � l!I €� por intermedio de Feza obrigando tra; Paraná recebe o centro de

DI
comer. Rebatido mal após ser cabeça dando ensejo a' bôa de-

e�r'o V' ...t"' 5V8· batido por Ghizzone. Paraná cede fesa de Luz. Foul contra o Fi- DIA 25 DE JUNHO-S. GUILHERME'-' f.,J � I
a \I\lax schootando este para Luz gueirense e a seguir off-side do ----ij�i,_--Pe-ic-tor �ypmAr�n

.

JíJ3l::' ,I defender bem. Atacam os trico- Athletico. Tornam ao ataque os 1822-Dissolução d� g��erno provisorio de S. Pau-_:==. ,��.=-- '��-=<:,:�
[ores por intermédio de Feza, do Figueirense pegando Paraná lo-Em virtude da "bernarda" de Francisco lgnacio (23 de Maio),

�N ! • .

r
•

b d manda a frente sem resultado. Vol- o couro e centrando para Calico pela qual o parti do portuguez, chefiado por João Carlos de Oeye-U �nl preJIQ equld
�

r,9 0, O f _] I 1 55vem os do Figueireme ao ataque, fazer de orma admirave , 6, nhausen, Francisco lgnacio de Souza Queiroz e Daniel Pedre Mül-i----igu � i re r� 3e \te r) .....
, eu o J .

-

Paraná dá a Calico, que schoota hs. o 3(l. goal do Figueirense. ler, membros todos do governo provisório de S. Paulo, expulsara doth Ie i:ico :0 e losco r-e de 4 x 2 raspando as traves. Paraná avança Bola fóra. pelo Fig�eirense e loul seio deste, () coro lei Martim Francisco e os seus partidarios, do go-
. �;�/ com a bola e ha 20 jardas man- do Athletico. Carioca bate p3.S- verno do príncipe d. Pedro, do qual José Bonifacio se tornára o prin-Realizou-se do .1ingo ultimo, alvo e este é interceptado pela da a goal obrigando nova inter' sande a Paraná porém sem Te- cipal ministro, desde Janeiro Jo mesmo anno, declara dissolvido o

no campo F, C. O, o esperado defesa do Athletico. Foul de Ha- venção de Luz, Carlos manda a sultado, Calico e�capa e f3orb� dito governo provisorio, attendendo "ao modo illegal e faccioso, com
encontro entre o Athldico e o roldo batido por Borba é bem de- frente e a linha entra porém não f�z corner. em ultlm)o recurso. E -I que 03 chamados P?Vo e Tropa da cidade de São Paulo, instig�d�sFÍa'lei, ense, sahindo victorioso o fendido por Cari0ca. Féza tenta

Sé' aproveita. Carioca schoota e ainda Calico quem Date esta pe por alguns desorganizadores rebeldes, que por desgraça da Provmcla
eh;b de Q"ny pelo SCJf - l! � 4 X 2. 2:1trar e Freed int -rro np� a sua Luz delende bem. Carioca schoota nalidade; Paraná recebe o centro se acham entre os membros do seu actual governo se têm ultima-
/\. Íucta fOI faiha de tech.nca, ro- inv-stida. Cmoc:J. te- nta investir, novamente indo a bola muito por directamente e em-nela de lórma mente comportado",

'

r im blulLLncla, E", todo o de- porém Gato faz llJ'l'1s, que batid« cima das traves, Carlos rebate impressionante, marcando o 40. 1882-Movimento de Cachoeira-Os patriotas bahia
correr da partida n io hOUVe do- p�r Clfioca é b-m delendrdo por I mal. indo a b ola a Feza, passan-] goal do Figueirf'ose ás 16,59 nos, reunidos na cidade de Cachoeira, iniciam o movimento [iber
mnio q-t. r d� um Ido, quer de Pr3zl'res',C:lfioca, novamente CO'TI I do este imnediatanente a Leal, hs. Han.ds do ��hletico ?ralido tador da Bdhia, contra as tropas portuguezas do general Madeira
OJt"O, Qll n melnoi aj.rovcitou- a bala da a Aprigro gue a perde. I 'lue passa ain Ía a Nanado. E�te por Carioca e o juiz pU:1e Oll"ildê de Mello. Organisou-se então, a Junta Conciliadora de Defesa, as
s - __;< S o, '.i »tumdades V-: 1C'cU a Borba pu,;sa a Gato, �sk � Féza, jogador emenda a goal com do Figueirense. F0�1 a seg1Jir�es- sim constituida: presidente, Antonio Teixeira de Freitas Barbosa;
pugna. que passa mal aos dianteiros do possante e certeiro schoot e con- te mesmo club batido por Gato secretario, Antonio P<:!reira Rebouças; vogaes: padre Manoel José

seu ciub, pegando a bola Para�1 quista ás 16,20 hs. o goal do sem proveito. de Freitas, depois Manuel Dend� Bus, José Paes Cardoso da Silva
que entrega a I to que perde pólO. Athletico. O; do Athletico procu- Atacam os alves-negros obrigan- e Antonio José Alves Bastos,
a defesa ad::rs�ria, Fre:'!d pratic r ran desempatar a partida em vão do a comer. Batido por Paraná 1893 -O epilogo da revolução da esquadra, _ O

Desenvoiveram melh6r technicél hands que e batida por Gato. Ar- dld:> o jo;so fii"me de Freed. Pa·· é feito pmalty peh defesa do tri- exercito d� Gumercindo Saraiva, que fora obrigado a desistir de
(1) \.. 1,11 )es secund!: a) [ell lo v"n- laldo sal Vil. o seC! POStO. B,Jla fóra mna esperdiça na p:Hta do goal color mas o juiz não viu. Bola sua marcha entre S. Paulo, regressando ao Rio Grande do �ul, é
c cio tu.nbem o i\� l"iren e pur pelo. Athlc.tlc�, ,e a segUIr Gato ati ando a bola pJr cima das tra- 10ra pelo Figueirense. forçado a travar combate, perto de Passo Fundo, com a brigada
:5 �(�. rui uma j:).lrtich movi- ,),;aIIC3 f01l1, CUIOca baL� e Pra-

ves, qum:::lo devia paSSlf. Gato Comer contra o Figueirense do Norte, co:nmandada pelo general Rodrigues Lima. Foi esta a
; • .{, una, arranCiuJ) Jf ,) ..:11- zeres salva o S?U po,;to. 3:)la 3.J pratica penalty e o juiz pune. E' nu:n atague dos diankiros do mais renhida pdeja da revoiuçãCl federaL!ita, ficando feridos, entre

.

S1S da assistencia atol:> ., m) llto �or P' Illdd;, de amSas encarreg,d,) dê b:ltel-o Aprigio, Athletico; Periquito bate e Pa- mu'tos officiaes d� um ladJ e dJ o'Jtro, os dJij chefes adversarios.
m� 'o. 1-bm' L0 cp, t ;h:JU no as eqUipes. CalIco eSC'lpa, cer.�ra e

I) faz: ccm felicidade, mar- ran� tira b�m.e a :seguir boja Ai bains dos revoltoso:; fo:all, po;én, mliores, cautando-Ihes grandegY:l.! dJJ [t,leS-!1 �g")S sLJi.�nt'JU-3'� Pa ii.H S;:::-.00l;1 pa'a fora, E1dJ cando ás 16,28 hs, 02' goal do fora pelo FigueIrense. Avançam desanimo,
c)m um jogo digne) l� e:oJ;ch ..n�Eto alto. R)la Ln 1 pelo Ath\e- Fi(Jueilé'1Je. CrriOc.Cl envia fóra. 03 alves negros passando Paranà á I 1897 --Atacando os jagunços de Canudos _ A co
i _l'_hdo D ,;da3 S',1 a ·'),la"..;. Es- .

';')', e a e2u'r Ddo Fig'J�irense, Fo":.:! do Figueirense, batido se:ll Calico e este em frente o go,:d IUll1i1 dJ general Slvaget, que fazia parte da expedição Arthur 03-
tá .lé! .'1:1�2'1S () Fi:;11ú_ns,� Cl-.I Fúul de> F'g!:!J;'�'1'Íe s,o:;n resulta- resultado, Com m:Jis algunsata�ue de Luz, acossado por MJ.niUr, car, é atacada p�lo� jagunços, na antIga fazenda de Coco�obó, a
ITlai:; um aguerriJo d �",.1"F d� dD. I-hr _ld.) d i a bola a. Cdic::> é terminado o I' tempo com o manda raspando as (raves. Fou] du'lS leguas d � Cllludos. A,Jezar �:Ie s� ach'H 'o immigo mu t) bem
s , I,!il) '.'3. No I l':' .1, o J u'i,ú.J lU � co, a 1 L ,lá, vae a i 'lO que seore de 2x 1 félvoravel aos alve- contra o Figueirense, "e,n resul- dissimCllado nas serras teve de fugir, após cinco horas de tre.'nenda
r.. ,r;::.))j ti,; J l20 h-. :) 1 ?01' pe,-de enk lk ao gel!. Avança o

negros. tado. Ataca:n os do Figueirense (uda, em que o exercito na::ional sustentou o assalto, primeiro c::>m
do ,\t\1 til'o; áj 14,38 h;, C:' A.Uet"co e L 'aI �ó à frente do '0: Calico só a frente do goal, artilhiria, d�pJi3 com fmilaria, e, p)r fim, a bayonetil,IIo mm::ou o goal J.) e'n;lJte pa- goal do Flglcirl�nse perde optima 20 TEMPO quando seria certa a quéda ?O arco O gen�ral Savaget ficou ferido, elevando'es a J 78 as bai�
f o F; ;u.:;r�'1 e; á l4,33 hs. opporLm:da I., a mais nota.vel até de MiiOSur, é cargueado vlOlenta- xas desse dia, das quaes 27 mortos.

1 1 2 1 F' .

< I' d h C' A' � I 6,35 horas voltam ao d' d
,.

d"I r) In .;(..(,U o I) ,<la 1 o :nO:l1C.1LO, '[ee· ca e e anoca - ,nente, elxan o o JUiZ e m),rcar

�: i.e �e, d '", �?...t' � 1 I) o p" ,;li�l;
.

Vi:\c e;n s�u soccorro sahanlo i.rua gramrrlado os litigantes sahindo
o penalty, Avançam os do Athle-

� �fJ :lS. em,' ,i v �l oH-;d, )cr:go,â !.lvestida de Narndo,C�-1
o Athletico ind::> logo a boLi f�- tico, e Periquito inesperadamente

EN l:do conguistvu ,rJais u.n �".- tÍJC.a a;::) .tJanhando 03 dianteiros ra por elle m ':!s:n C/, e a Se;5Ulr J13.'lda a goal consi;snando o 2'
;-,"0: ", .•ra o Athl ,.0 krm;na 1rf) ,eus, rebdte o COliiO, indo por cio, peb Figueirense. Atacam os do goal do Athletico ás 17,08 hs.
o , ,(,""P) <.\S 1 �r,5ü 11'. Ao 14,5� .1.1 d.1.i traves. Carioca dribla Bor- Athleti,'�o � Glto arremessa fóra. O juiz pune foul do Athletico.
hs. foi 'e:il;ciado o : :gll'} 10 t2U- ba e schoota forte batendo o

cou-I
A segUir e cobrado um do Athle- Carioca bate sem resultado. Num

P') n I (lU .Ii CdlO con'lUistou {J 10 nos ba:b e a seguir o juiz tico, batido por Arnaldo, sem atague resoluto '\ 1ax centra, Ivo
g "I J;� \ ido,i). com' 1):) s�nt( pU,1e off-sde doFigue;rense, quan-I result�do, Foul ?O Atletico sem deixa passar p'ira Aprigi,o que
:, '"I ar às 15, j O h�, LllJO 11.1vi- 10 Calico se preparava para shoo' I prove(). Leal 11 um avanço da rmnda junto á trave. Calico e

'u ai 1 'é)_ U)1 g0al qH-side, a!1nul- tar a goal. Hands de Ghizzone; linha do Athletiro, schoota fóra, Paranà em ofE-side. Volvem ao

J ,dp, áo 15,13 hs. mawlc!o ?W Arnaldo b�üe e Guarita tira, pas- passando a bola por cima das ataque os do Athletico e Pereira
,�., v I. Ter ninou o 2 half-team ás sando novamente a Ghizzoue que traves. Bola fóra pelo Figueiren- 3alva o seu posto. Calico escapa
15,35 hs. ubriga o I' comer às 16,04 hs. se,�Atacam os alves negros, pilssan- em frente ao goal, schoota, man-

Ghizzone bate esta penalidade, do Paraná a Max, que envia a dando por 6ma das traves. Con- no novo p03tO, M 1X fraco, Para- baldio Foi uma partida regular,
dando ensejo para Carlos dcfen- obrigando comer. Carlos bate tinuam atacando os alves, pass:lO- ni com um jogo preso, entretan- terminando empate de 2x2.
der bem. Bola fóra pelo Athleti- indo a bola fóra. Continuam ata- do Calico a Aprigio. Este céde to, foi o melhor da linha. Apri- Os quadros:

E,nt�,jU em ca'11JO o Figuei- co. Carioca faz puchada para fó- cando os d:> Figueirense, passan- a Paraná em vez de devolver a gio sobresahiu-se bastante, está Independencia: Gentil; Carli�
ren,c CO'TI a seguinte con,átmção: ra, Bola fóra pelo Figueirense. A do Calico a Pa:'ará, que d�mora Calico; Paraná esperdiça schoo- voltando ao seu tempo; Ivo fóra tI) e faldanha; José, Flôres e João;
P<.t ': "

. \p ,"',Jo c Fre 'd; Car- s::g;_:ir Gato schoota e Peri Juito com o couro, obrigando off-sid� taaclo fóra. Sem mais ataques a da sua posição fez o que poude Moreno, Attilio, Gustavo, Raul e
perde nova opportunidadé. Bola dos seus dianteiros, registrar é terminado o 2' tempo e Calico o mesmo homem de sem-I Antonio .

fóra pelo Figueirense, avançando a Aprigio centra e Max manda a ás 17,15 hs. com a victoria do pre; fartou-lhe bola, Annita Garibaldi: Pedro; Ge�
seguir os diante!ros ,do :�th�etico I goal obrigando corn'!o e,m. �Itimo ,Figueirense pelo seore de: 4x2. raldo e t\ndilO; José, Alvaro e

-:;brigando PereIra a sena mter- recurso. Batido esta penalIdade a JOGOS NO ESTREITO Natal; Alzino, Alberto, Arman�
venção. Bola fóra pelo Athletico, bola vem a P"raná, que schoota OS JUIZES do, Pedro e Eduardo.

.

I b I b I A t
." d 2 t No campo do I.S.C. bateram- O I f f

'

Ae a seguir pelo Figueirense. Avan- a goa , a o a ate em vo, que c ,uaram no jogo ,os . eams
" . ,

s goa s oram eltos por: t-

çam os dianteiros do Athlehco e manda fóra. Handes do Athleti- o sr. Eduardo EustaehlO e no dos se ontem as e�ulpes prmclpal. do tilio e Moreno do Independen�
Carlos salva. A bola permanece co batido por Carioca, que man- primeiros quadros o sr. Aldo Fer- ��epende/�c!a b

do Arfl�heIro. cia, Armando e Alberto do Al1�
na porta do goal dos alves negros da muito alto para fóra. Carlos nandes, Tanto um como o oltro OI uma. peleja �m movI�enta- nita ÇJaribaldi.

A' s J 5,45 hs. sah:m os do de pé para pé e um hands contra domil1i\ ° couro a toda instante. deixaram d<: marcar penaltys, aliás da e cheia, de lanc�s e�ocI�nan
fi)�ueirense indo o couro fóra, e o Athletico salva o momento que Bola fóra Delo Figneirense. Cario- muito acertadamente, dado o score tes que faZiam a asslstencla VIbrar

él �'egUlr Féza prat;c� hands que era todo favoravel aos tricolores. ca de p05s'e da pelota céde a no momento do jogo :e a partida, de enthusiasrno,
.

ba,IJo por Cmioca dá enseJ'o que r>araná recebe a b.:>b da defesa, Paranà que dá Ia Carioca que a de que se tr3tava; é o que sup- O IndependencI� C0� seu Os treinos desta semana
d 'bbl Ih dI' d P ,

. t • F r"m J'uizes imparciaes e valoroso conJ'uncto, velO maIs uma est7ío SI' do.' d . 3a Lnha do figueireml:' é ,anceÍndo l)l'ocura fl ar, o a para quem evo ve am a a arana, es e pas- pomo�. (.."'.
,

.
"" as m ",slgna os. é..

-

f' I M h b t tA" s br'" tudo Fornaceu vez firmar a sua techOlca.
I f'

•

thl t' 4 f' F',\ b,J., Lira, bem pwxi,no o goal passar, az que passa e lllveste sa a ax, que sc oota em para compe en,,� 0 �

'F" O A t'lh
. elra,-r\ e ICO,- a. i eira, l�

d A hl schoota'1do co bôa occasião para Prazeres rebater. OH-side do Fi- bandeirinhas o Tn.mandaré . C. r I eIro apresentou-se

I
gueirense -5a. feira, Taman-.a"vdsar;o. Avançam 1S o t e-

f' F I
. J GP' N d Athl 03 JOGADORES com um quadro de facto bom daré 6 fel" '1' bb dt co c F"za m<mrla ,wr cima dJS ora," ou pratlcar]O por ato; a- gU'�Ire()3e, um atague o ,e' ,"

f
,- a. ra, ilS;- sa a o,

tlav ", Jl'and,) d,� irdlt.:! <,o goal r nLÍ é e1carregado de' b::üe-oi; tico CarLn sal'la d� puchada, Luz defendeu galhardamente? que soube en ,rentar valentemente Avahy.
d.:: Perei n. Cí\rrr��a'n cs diant_i- fltzendo conqu;sta. com possante I dentro d:t arca. Leal se d,'!sloca seu arco. Mansur � P.razeres optI- o seu adversano,

f:>, d,) Flgueirc!13e; Parana s,::llOota ,C:100t no canto direito às 16,10 para a esquerd:l e centra; porém mos. Prazeres mais frene. Borba Os teams estavam assÍm for-

brte e o keêp::r pega, mas a bo- '1<;, o primeiro goal do Figu:!irense. Ninado m'lnda fóra. Avançam ora de half �ircito, �ra .esquerdo mados:
.

11 l'IC clne das mam e Ivo e,l- D:1o a sahida 05 do Athle6co, 03 tri,:olores e Carlos salva d� nada fez; dC'lxou Cahco jogar sol-
.

Independr:ncta :-Pelanha;8e-
d P

. . ., b I f' 1
., '. t G t l'o':1ad',-'r j'� roconhecido tmho e S::>ares' LlllZ Ivo e Os-

ta resQlu"o prevendo-se o prim �:- ,;enlra'l o crJqUltO Ja a o a ora, caocça e a seguIr o JUIZ pune O. a o iJ o
<J ".

" "

' ,
• ,

, .

di'
. .

I'h d d F'" I t � quando o vomos j'ogal m"llogo waldo' Belelf'. Seccura FIlo 03-
r) goal, porél1 Luz pratIca nova e V15'l a pelo JUIZ que apita em ,an s o Iguelfense. nves em c " � '.' "

(.L:-e. a, arrancando dos pé3 do tem;;o. Ataca:n 03 do Athletico 03 do F;gucirense com Calico estranhamos, ante-ôatem, só no ny e Ifl?eu ..

C· I I r I d d'
.

d f" I d 20 t n O melhor"u' Gua- ArtzllzeIro -Metralha' Cruz em�ia alvi-negro o couro. E'üram e li" os sa va o seu posto afa,,- 111 escapa a; a !antase este JOga� ar llld o . el p "'" .

I
'

d 'O A 11
'

'

A
..

M ;"a dosap'pareceu para nunca mais JovIta' Espeslm Clocolate e 06-
n wamente 03 do Fi � .l8irn>15e e tan o o pewJO. �n etIco at'lca I pass'l a pnglO que passa a ax, r,L ,,' . , .' ,

d
'"

P' h d I d d b" d' - P lt r Perl'qul"O d"stacou-se bri- waldo' Juh� S:ml Costa AlVimL1ax em frente ao gr)al do AthL:, ,'erra amente e erelra sa e o per en o em 005 con lçoes. a- vo a ... L" ','"
t\.:o D,erde n )va Op,10i"tumdade. aQal em sitmeão diHiciL Cari::;::a 'dná contin!.la a driblar sem resulta- ihantemente. Nanado melhorando; e Sarara.

.. ,

•

.:>

6 b I� d' P' d F I F" b' F 'nda sem téchniC3. porem A partida termmou com a VI-doia fóra pelo Athit.Llco; b:=J.t da rece e a o a a a afana, que o, ou contra o Iguelrense a- eza ai
.._ .

.

I d d
.

I
e"a penalidade Fhi J..:te'n a pe' schoota à frente e okce")er segura tidú por Gato os dianteiros tri- melaor; Leal regular � GhlZzone dona do 11 epen enCIa pe o

I �;a r1U� d.á a Ga.o; A)o rieio tÚ-1 b� n. ParalJà ainda seg�ra a bola colore3 ihvcstem; Pereira detem fraquissimo. Pereira bom; �reed score de �x�' f
.

F"
. '1a o cou�o e passa a Crihc.), que, dá ao {'x trema diieita que se colloca a bola e solta-a por t�r. sido em- optimo e Arnaldo lhe segUIu �as ,030�oa S oram eltos por: 1-

p�rde in-:lo fóra, Cario,: faz han-' e'11 oft-side. Gato passa a bola a pJrrado, marcando o JUIZ;. nesse pegadas. Culos o �elhor hom ...m lo
� ;,n�d r'dj e Gato bate, Leal pa.isa a Fé- F"za, que passa a Nanado, este monento é consignado um goal em campo, fOloe3telo como Freed,

. ,. �artJ a pIe ImIndr que teve

f P h I· , P' I A hl·
. , .

II d Fglleirense' Carioca m 'lho" InICIO as 13 horas, encontraram-se
o,a, (jU'� sc.hoota para lente e

.

e' �c ootl Igeuamenle parem delfU p.� o t ctlCO que o JUIZ annu a o I ,i:'
.,

'J1 d' d 1 d _

reira Je!1a bem. D,; n::liÍ. d..; p{)sse está attento. I-lands do Athletico Continua 11 atacando 03 do Athl::- rando, esta aInda um pouco pe'- as eqlllpe� sec;t Aas 't
o � e.

da pc:l0�a dá a Apngio que passa Carioca bate, a linha entra e Luz tico, sendo punidos com um cor- �ado e Haroldo appareceu �bem pendenCla e o nnz a filTl-

Pela nossa historia
-

(Compilação de L. Nazaretn)

A PRELI '\lUNAR

o JO'JO PRINCIPAL

Concursos
-0-

Os candidatos aos proximos concursos que dese
jam um preparo rapido em Inglês, Francês, ou demais
materias, poderão consegui!-o matriculando-selnas classes
organizadas pelo Curso Milton, especialmente para este
fim.

Informações na secretaria do
CURSO MILTON Fone 1042.'

.. ' ';'1 �
....�ctd\JC _\ e � "lafo do; I�/lax,

hc, '1[ l'l;, ApP-i6) e Ca!ico.
() \. 1. ;;r): LU7; lVhp3111 e Pra
;, c.-es. Bod:Ja, Ga.o e C,arita;
P:riquito Nanado, Feza, Le:d e

Ghi·.zone.

A SAHIDA

TREINOS

pARA chamar uma Li·,
mousine é sódiscar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.
--------------------------

P
1de·ae a pessôa que, foi
vista reÍtrar uma bolsa
de senhora, preta, de um

banco no Jardim Oliveira
Bello, domingo ultimo, entre
17 e 18 horas, entregal-a à
Rua Conselheiro Mafra 84 •

Será gratificftda. .

EMPREGADA: - Precisa-
.

se de uma-Praça Ge
neral OSQrio, 38.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi

f'reços correntes na praça de Limpos leves kilo 1 $200 LONDRES, 21 (G)- -Che-
F'lorianopolis Limpos refugos kilo 1 $000 gou a Dover a primeira cara- TRENTON, Estado de No-

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 3$000 vana, regularmente organi- va Jersey, 21 (G) - Bruno Ri-

Cruzeiro 44 kilos 42$500 zada de antigos combatentes chard Hauptmann, condemnado
PELES allemães desde os tempos da pelo assassinio do filhinho do la-

Surpreza 44 kilos 40$500 d 1 Ch 1Gatos do matto uma 4$000 Grande Guerra. moso avia or corone ar es

, Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$100
Indiana 30$000

Lontras média uma 30$000 Os recém-chegados, que Lindberg, tentará a �evog'içãO da

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000 se apresentaram com uma senteça condemnatona, de vez

Extra 68$000
Graxaim do campo uma 5$000 magnifica organização de or- qu: os �eu� defensores ;e apresen-

Diamante 66$000
Catetos médios uma 6$000 dem e disciplina, embora sem tarao hoje perante a Corte?c Er-

P II Christa] 55$000
Porco do matto uma 5$000 O menor caracter militar, fo- ro:; e Appellações., em mais uma

.

reí;O: In,:luindo passagem de ida e volta, almoço I Moido 62$000 Largatos grandes uma 3$000 ram recebidos e saudados desesperada tentativa para salvai-o

',0 restauram do Hotel e direito a um BA- Terceira 48$000
Veados mateiros kilo 10$000 ao desembarcar, pelos repre- da cadeira electrica,

NBO THERMAL, por pessôa. sentantes 'da "Legião Britan- Caso a appellação de Haupt-
,.",. _ � SAL CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- nica", quel os conduziram á mann não dê os resultados espe-

fF",,_ �.. � 5$OOO MEIRA QUALIDADE reunião geral do depanamen- �ados pelos seus deiensores, elles

r<.ln informações e reserva de passagens: No Sacco de bO kilos 12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia to de Brighton daquella Le- Irão bater ás portas da Suprema
escriptono da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82 Sacco de 45 kilos 10$500 38$000

I
crião onde elles receberam Côrte. Posto que a defesa basea

--Moura Hotel ou Dela TLLEPHONE 1.521 ii
Moido de 45 kilos 11 $500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 �igniticativas homenagens. sua preten�ã� ?e novo julgamento

•

� Enopados 2 kilos 22$000 Pernas de serra lei dz. 28�000 .
na inadmissibilidade de muitas

}�iir��:;-\;t'�;�;i,,��&ifir��i��fi �f� SAL DE MOSSORO' �:��a�ed�in�:alidade 2��f)�� O COllflicto �:�t�r;��cí;�r:::;:i���' n: ar���
;�}1--

--- -

-I�,Sacco de 60 kilos 13$000 18$000 It I Ethl
" mento de que o procurador geral

�� r�111 toros os modelos .PH i LJPS �, 3acco de 45 kilos 11$000 Sarrafos \ lx5 a dz. 6$000
a O> IOplCO David T. \Villentz, «foi muit

'�I
-_.- u,"ra de preços ditíerentes - V. S., en- � Moido de 45 Idos 12$000 Um IV lador abysslnlo dila. além das provas e influiu indiv \

1;� con. arà u.na qualidade uniforme, representan- = SABAO jOINVILLE
Mercado do Rio catou um diplomata italiano damente no animo dos jurados.>

;� I rio O 'na s alto valor que um receptor poderá I- Caixas pequenas 4$100 FEIJAO em Addls Abeba A defesa alIegará tambem que I.)

�i) I o;h tecer, por esse preço. 1 :v,�) Caixas grandes 5$100 (Por sacco de 60 kilos) julgamento foi um "CiiCUS Maxi-
�.») I �� Preto novo 18$000 mus", que o espirito historico da
,� -_ ... - )� DIVEnSOS Branco especial 23$000 ROMA, 22 (G)- Nos multidão prevaleceu» e que o jury
h��'��'., :�, -:i�1)' �:��)� ���[� '�$$�a���e�� �::�:e::cc�aixa ������ �cl:��t: ������ ���o: �Jf��O��:re���1��m:�:i: �:::!;aend�a�:ro�:[ii:�d�er��\
f. >

i'r.':' -�;:'.J�:�_;� t��� l""rabalho Gazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL ficou em Addis Abeba ligeiro
-",-., ._-

,.__ C".�,.�,�_-

�<". O=_�-=':=3:III""""'�""""''''-=<&�'orn"Jo� Vélas de cebo caixa 18$000 incidente. italo- ethiope.. Irradiação
Sod P ·d

.

58$000 Um aviador do Exercito

��b:lasY�:T:a e caixa

35$000
FARINHA DE MANDIOCA

abyssinio arrancou a bandei- da Allema-
Vélas stearina caixas 45$000

('Por sacco de 50 }�ilos)
ra italiana do automovel do h

30$000
Fina com pó 13$000

primeiro secretario da legação
\

n a
Zéa Mays Fischer caixa Grossa sem pó 11 $500
Côco sacco 50$000 MERCADO L TAE

da Italia, que se achava es-
A - -

Farello sacco 6$500
S'3 A tacionado numa rua da capi- ::!staç.ao �lle�a DJ�, onda

Farel!inho sacco 8$500 ARROZ tal. O chauffeur protestou,
31 ,38ms. m�dlara amanha o p�o

provocando agglomeração no gramma abaixo, para a Amenca
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) local. Logo depois foi preso I)

do ,Sul. ,24$000 A Ih E
.

1 45$000 A 23 15 d 7 1 5
Vélas de cêra kilo 7$500 gu a specia aviador ethiope.

s
'. corresp.on e as "

00 Agulha Bom 40$000 O ministro da Italia em Ad- hs. no RIO de [aneiro e 3,15 as

Grampos p. cêra kiJo i$4· 1
C

.

M ' 13$5001 Japonez Especial 42$000 dis-Abeba protestou contra 11, 5 hs.. _imento : aua sacco

O�O Japonez Bom 38$000 O incidente. 23.05 Anmmcio 'DIA (allemao,
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$ U B· C id

f "$500
I ica orn a 28$000 hespanhol) Canção popular al-

Ararr e arpado n. 12 rolo 28)
I
Professora norma- lemã.

Arame farpado n. 13 rôlo 39$000 MERCADO FROUXO
ista -- acceita alumnos. 23.10 emissão para jovens: Uma

BANHA biographia de Barão oon Stein

(Por caixas de 60 kilos) ,CURSO PRIMARIO o libertador do camponez alle-

Em latas de 20 kilos 155$000 E SECUNDARIO mão.

Em latas de 5 kilos 158$000 . TRATAR. á Rua Saldanha 23.35 Noticias sobre a economia

Em latas de 2 kilos 160$000]'
Marinho N. 10 allemã.

. 23.40 Entremeio.
MERCADO CALMO Banco de 23.45 Ultimas noticias (cm aI-

XARQUE Íemão].
Créd ito PO- 24.00 Concerto de orchestra. Fo-

PU Ia r e Aa r I- _ ra de outras: Concerto para pia-
li» no de August Reus� Solista:

CO Ia de San - Professor Romuald Wikarski.
Dirigente:Werner Richter-Rei-

ta Catharina chhelm.
1 • 1 5 Ultimas noticias (em por�
tuguez).

1.30 ,Retransmissão de Stuttgdrt:
"Somnierlust und Mõvenschrei"
Uma sequencia variada da la-

136:700$000 goa de Constanza.

56:424$498 2.15 Industria e paisagem aUe-
mão Suabia. FalIa Kurt Mat�
tusch.

90 dIv á vista
PA6AHDO 05 2.30 'Pequena Kanfale. Coros,

91 $000 91 $000 I S danzas e oantigas, executado
1 $220 I

EGUINTES JUROS: pelo 8erliner Heinrich Schüt,-
7$465 ClC Limitada 5'1. ala. Kreis.
1$530 ClC. Aviso Previ06·!. ala. 3.00 Leitura do programma (al-

18$$858720 ��p�r�a�zo�F�iX�0���9ª·I�.aªl;a.�L�le�m�.,�he�sp�.�)�D�es�fJ�ed�id_a�'D�if.�fi�-���� e-...;:;::a (allemão, hespanhol).
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280
12$570

C{s���das da
!rnperatriz

U TI passeio idcal-Opíima estrada de rodagem
Exce'lente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

\
Parte desta Capital, di) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1 (2 horas, um coníortavel
\ Ornnibus da Empreza Santo Amaro
\

�'rn �:::I da Junho termina o prazo
concedido pela nova lei

v .. ';alárealisouoseuseguro?
TM) /,S MCJICAS PARA EMPREGADOS DO

MESTICOS E COMMERCIARIOS

• i.G f:<iC} _ o �mj t3�Din'O íijllii�t'l d� vêr as !lDSSaS

i��el;as e �omll��i1}Õe5

NFORMAÇÕES SEM COTv'iPROMISSOS COM:

RUA TRAJANO, 2 (Sobr.) FLORIANOPOLIS

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e : \m:iCi11 os cc:"vaiescentes de molestias graves, a

(' J.tos 0:1 cr;anças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeita vel publico, sem exagerar os seus benefi
cos dfeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Cap.tal, a formuia simples ou compostas con

forme o estado dCl paciente o

dh' ��t� fl'i''''-'' (;ft bíJ.1�; ��nn ;CO'\\��!i t���� �úUuml'a 'ali

especialmeJít� prepar:1do 110 laboratorio da Pharma
cia INTE,jlJAClDN.AL. Indicado com grande proveito
pelas Slll11:1;idadfs medicas nos casos de fraqueza
pulrrollar e poderoso reconstituinte nas convales
cendas de molestas graves, etc. etc.

DOSl<5: U�a colh�r 005 OI< sopa antl<s aos rl<feições.

r-.;� t'f�rr) la:cié;:1 Ir�ternacional

Phco .. Luiz drAcanlpora
E�,Tl�EITO STA. CATHARINA

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

Em�J�o Dinslaken
---�---

Neste bem apparelhado estabelécimento executa-se com a ma-

x;:na f'·'ur·ptidão o sp.guinte: rvlosquiteiros, Cortinados, Cor
ti .'" • u"lél"l, s �':1 vestidos, Toalhas, Ponto de lour, Pon-

, to .: e L, va, ronto Festo�e, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
PÚJto Botões, Piissé, Bordados em Machinas Singer e

EnxoTiTal completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.

r;�ua Conse�lheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

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

3

lSalvar-se-á'lEx-cory·"ba
tentes a lIe
rnaes em AI-

sita á Inglater- Esforç.o desesperado
ra para livrar Haupt-

mann

Commercio, lndustria
e Agricultura

\,
l'

,.�.. ,

,.'

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

1$900
1$600
1$500

FIRME

Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Va 0su ras 5 fioss dz.
Vaso}uras 3 fios dz.
Xarque carxões arroba
XaI que sortidos arroba

(por kilo)

RECEBE DEPOSlTOS

�v.:pvvv

27$000
25$000

Mercado de FlorlaJ1opoUs Mantas Gordas

Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO

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

Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco I 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porro

Farinha de milho sacco 1 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000

I Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000

! Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1$500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio propri::l)6$000

1$500
1$700
1$600

Capital
Reserva

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

Córte CreationCOUROS

2$500
1$800

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo CONSELHEIRO MAFRA N. 7-eDIFICIO LA PORTA

h
,

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

J
lMOVIMENTO DE CEREAES 'NO RIO DE JANEIRO

5TorK em 14-6 Entraaase 5ahiClas
6 a 14-5

12.759
20.199
11.356
6.218

Feij;:to (saccos)
Arrol ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Wi1ho (saccos)
Xargue (fardos

12.298
16.876
11. 1 79
8.645

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.000
(Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.

A. QUE suas aulas, cursos e conces

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

OS DIRECTORES:

... ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

A Gazeta
Médicos

Indíca:
Advogados

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Dr. Henrique Rupp Jor.

Escriptorio R. Felippe
I Schmidt n' 9 Phone 1483

IDas 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n' 1 -- Phone 1.618

I Dr.

.,

Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 c: das 14

Dr. Antonio Botinl I

I
17 horas

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

Medicina Interna- Syphilla

Vias UrinariGs

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telep·honé 1.658

áSl eUnaçã O de assucar
------��---=----�= �

----

Fulvio A0ucci
Advogado

rr 18

-

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbadcs �J 4 e �cia horas
Parte de Florianopolis ás terçasfeiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOME ;nAS E V.'\LORES

Informações em Porto t\legre: �édc RUA ii. NEVi S, 159·--227
em Florianopolis: Poriaria do Hotel La Porta
ou Pc:nsão iVhchado, Rua JUdO PÍi:to N' 29

At;ente em Araranguá-PEDHO AGUiAr:
« «Capital: IRMÃOS SJl\!1õES-Hotel L» Porta

Mais informações: Pensão Múchado, Rua João Pmto n. 29

r .

'"

'111

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, no 1 sobrado

Telephone rr 1548

Fechamento de rnalas

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

Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLU.1\1ENAU, JOINVILLE, CURYTlBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifi,-.io La P(.:,)rta Hotel

EJl/IPREZA DE TRANSPORTES F,V\. AUTOMOVf:.!S, (\MNI

B"'j r C_' MIN! j()E��

-----�-

!':''C-
.,

.,

n. 70. - Phorv- 1277.-

Caixa Postal, 110.

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias arinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira € Oli

veira, 14-Teleph. 1 353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Nas grandes Íuctas que desde

bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a.:�ais inprescin
divel das necessidade's'f

Director Proprietar!o S,·\NTIAGO BORBA

-

. �.:; ,

.

'-.

H.: ,·'Jordan & Cia.
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

«INDUS»
Tel. 514 e 507

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

FILIAES:
Mafra - (;ar,oinhas

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

(PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

('

=da.=

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Linha Porto Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sah'mfo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

AHAIZANGUA'
CRESCrUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

TI-·jER f:.ZOPOUS
FLO[{I/\NOPOUSuté

Exportação de productos do palz
; FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus
, .

Fabrica Rua BGcaYlJva, 154

- o jornal mais moderno e lido da Capital.
Peçam informações.

I
.

o.
RUA DEODORO 33

FLORIANOPOL_IS,

a todas as pessôas que, por seu intermédio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

Preferir o �ab-ão INO I
e dar valor ao que é bom,

EXPERIME:NTE

de ( uritiha) !.�1..��'!_���.t�
e rendiao

-------- "

é economico
,

VERA QUEE

,I·

,o)'
1,\ " J"'

'.

É

,'\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A QAZ3.LA

r

Filiaes em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
Morins e Algodões �

Lonas e Impermeaveis
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, chinel!os, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

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-

rQS

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

Navegaç�âc.) "i�i()e pcke)'-�va p(Jr-�=)��;
Maria" - Fabrica de Gelo !'F�ita �\/�ar'iéln

-

IS

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UNi. 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.

Um contracto de compra de terreTlo da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. 1Jode brindar seus filhos.
Linôa Vista Panoramira.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potauel.

T12rren05 completamente planos.
A VILLA BflLHEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
800 ào Branàe Quartel feàeral. em construcção.
600 ào Brupo Escolar José Boiteux.

Ha séàe ào Districto João Pessôa.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrega àa r::onstrur::r;ão ()e Préàios

Cd 16tes aàquirj àos, meàiante o pagamento õe uma entraàa á
uI.sta e o l'12sta te em pagamentos mensaes.

�rvida á João

ln/ormações complet(]s, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Ca1harinense
o E

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone /l. 1632

A c

MACIHNAS:
Machinas de bet.eíiciar mad. ira
Machinas para ofíicinas mechanicas
Machinas para latociros
Machinarios em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, 1J10in10 etc.

Locomoveis, Moiores de csplosào, Ml1torcs
electricos

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

sodas, serviço rnechanico
'Pneumatico's e camaras ele ar GOOLY�R.
lvLiterial electrico em geral
"( ....

art � loepcke" ,uJ�"q... ,"," no 1'1\ ,:,«vH'"" G;;l! �"1 �"'�' 'I... �'\ � p." i II, ..... I '_,A.

_
;;:: c talQ,; '"fJ "i'·... ",. :;':"\ -;- .,�',.. .... -)I

li'
H_'Jt.� v�� 't �"ft.il v_�""J i\. ... ...;:) �...._,-""*

,

•

,

.,

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen,
didtes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
IJor sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins t: figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis,

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- i
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- �segue-se uma grande quantldade de acido lactico e ba-

IIxílas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
gente, �

-�::"":--=-:--==-===--==-��-=---==--=:'-=;--=-_�:'::::::"·,;:.'r

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
involucro a marca: GRANJA ZINA.

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

RUA 28 D::� ::,�EIT;\l
BRO N. ló

Pe�lec�;e���
Argeg'WJti��'�

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

DOI-� f'." , P _

...,.... ,

"\1-\ 3. .... ulL:'. ir1;.:...O
on'.:ic V. L'\.c; i. po 1 <l
mendu.[ r� cus e "n,�'l D '=lo,:

J
1

n. .A.,

Curte-se, lava-'se e

reforma- se pelles para
agasalho.

P" ,

quaes'1tWf h:," _'c�cs oa trabcJLc1 .

os qtlae� sdão fornecidos a S' j

inteiro conten.o.

l�mpanh�����i:��_da Ba�r�1�ol���III' '���: � ���:
5EEUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05 il� , v�� 1 '�I'A ,{t��� \-'i u . -�j ,

Incontestavetmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas; I � �.
D.

_

'"

1

-

.. -, •••

II'
conservas, vinhos finos etc. .. Esta doentc ? ("".luc_r sa '

.. r OllJe ��,;? ,i,rplte J realiseào 9.000:000$000 "

I
-

Reseruas mais àe 36.000:000�$000 Fornece do_ces de todas as qualidades para Câ- I Maneie nome) edade c, _proll� �,(1), Cf ,Q1 cnveloppe 1-:neceita em 1933 17.762:703$361 sarnentos baptisados e bailes. sellado para resposta, a �'lmmouets 13.472:299$349 ,
... CA"(A F),\' r \L h09Respon<;abiliàaàes assumiaas em 1933 2.3691938:432$816 'RESTAlJ'R;\.N,TT A LA' Cr" Ql'E no primeiro d

I�
� , . .1 U:) 1 , J ' R!O c : J \:.'!,I�O

(Estas responscbiliàaàes referl1m-se sórncnte aos remos OIZ 1 • _ Cu\ ati .lar
_

f060 e TRAt-15PORTE5. que sõo os 0015 UtilC05 em que 'I l' 1-' E -O D O R O F E q- R A R I II.
�="'�m:'il<""""""""""",�""=�""""""""'.ru."",-,..,.=,n:.:;.._"",,,,, I, • _;""_:..'=.��","""",,,,,�

a Companhia opéra)J � n
.Q,

Agentl1s. 5ub-Agentes e Regulaàores àe Aumios 12m tODOS 05 I RUA FELIPP SCHMIDT J)' 10 (ESQUINA DA
--

Estoàos ào Brasil. nOpr�;�i���'rá����rU�;O!) e nas prinripot'!' 1 .. RUA TRAJANO) Telephone 1.194 ,�_�,.....�I� \!!� �#Ç" ,--2.� �t;;'I;'<:S casas J,[1(}":'l (�"'�l'; iii ','
Agentes em florionopolis CAmpos Leso & rIA. -� ��_,�� � �f ��:;� � �l., �1l �t-�:Q�i�('�l"\8.fra 11, 17.,. Po e 71:. '

Rua r. mafra n' 35 (scbreào) t'ctxc postal 19 .
'
..",I �l .., '<1IIruJ ,�"J �il!Ji 'U�

f-'
I' "1 t 41Tz leqr , ALLIAt-!ÇA Teleph.1.083 ��"'="""""""" rua �el,;�;)e ::. 1:1 :�':ci ,1',1

Esrriplorios em Laguna e Ilcjohy 5ub-Agentl2s em -------� Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua r'eliJ:,e >: i';lidr c. 1 1

E3.lumenau e Lages rf:S; IAm8n ft ; � § duas casinhas, e a fabrica de moveis na n
- .'

)jl.� ,!'),- r )

-"'.__ "7 "'-�-., _� r li �U �. U II t.bl l:l'I i Mafra, para informações com o pripric tario i .i.Io �,;clili�n,·

I
per.

F L O R I A NO: � L6 �� .

s A O .J O S E'

I
� -�--

, SE QUJ:J7J�S Ai' 'fl/\R ;-;
,

an a a' ianna
. � PASÜiH,UU,. 3,rií���f. S. A. iI /'. U'T'O 1 I

!
,f-l.

.

ccmmocerncn e e co ,I

Agentes autorizados da ), II,! LIVRAFIA l,lODErWA � segurança (hama o
"

I":'''''J
_

;" Wi 1"1 ("'� i1l"�::l1' _"'lCIA. BRAS. PNEUMAT!COS P J R E L L I SjA,
I f' " 1St".. I �... Gt1.J21{i�j �q f��1á1���irr&;�
I
Rua i���)c;_:�; S��1mi�� n: 8 �

B Phone. 1.?1��

II Cnlxa postal 129 rer. "ui. 1004 li! E � JADt\ lvlAE);Codigo Ribeiro End, Telg. �

TaTO' �--"'-'------::---- i ��,��';�?,�������;,�:�r:n II
bolhas em Al!'a Rl2kUD I!t(. � I

���.J�_ __._�.���.",!,���

[

�-=-=---==,-=.==_�",'=.=:='e= I.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farellc,
Xarque, Assucar, Ceíeaes, etc.

RUAJERONYMO
COELHO, N, 311

Rua Tpja ( D. 1 J.
INSTi.L! ,I J.J,-H�r\ DE
FLORlf-l.N0:'OLlS

- "_- -

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua pn '

cipal do districto «Jofio Pcssôa», �
com _tunde s

para o mar.

rr�)ATAR N1,:;'S��A DE" " ....C'
-

n".i;: C. 1 1\ iJ.\LyA..\..

I
ARTI O
CRIANÇAS

End. Tel. FI LO!\1 ENO

-

Yaurt deGrania
J

Zina

---- --- -__ -

--- -- ---__ -

Rua Conselheil�D Mafra (esquina �rrajt2�no)

\i)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I L.
sobrenele

actual me
revelações sensacronaes o

I-
RIa, 24 (G)- A A <.:. _ia Br&riL.i ! p) i, 'n{on"(IT aue I �1.V_Sf.r21 �f.;F,)a nota distribuida, ôntern, pda� .:êçí'�tE.r;a do f,aldr '" do) Catt ;'e, I "Pr / tf{i.,�,l ç"

,,'i<f '.

��, '- d
.., . t- , ,

G . I' V - �r= ,/i;_:«_ ....... _ \1� ,élDOS, a reuniao () rr.irus.e no �,'
.

.!:,,11(b � 10 -r. h;[t' f) a1''';:13,

1aol Ir?' ,:P' tJ�, 'c-'.,-'
"

_,
:

ex.prIme a verdade do que reclmeite LI a ,",'o a.i, \/;;."",-""- � � ,,,," �'-'"

O sr. Macedo Sf'larf'� L::ou s,J,j Ô "U(J.I'�S'-O na r{.D·;_,��= """"' ,,""""""""'·""""""'!l"-·..;,,!,w..,., "'-."""""""�""""�''''''_,.,'''''''..=>'''''''''''::'�''''''''"''"''���-..�..���''""''�_�'����=�""�
blica ArgC:í ti la em pról da p.sciíicaç o do Ch-c.o

i

I A� '\, O Z D (:;:) �\Í�:;) V OO q:le focalizou a atter.ç.so dos pr":5 ,':es, [L,j o relator:o
secreto feito pelo chefe dê policia, capi.ão Fll.r;io Müller, no qual
f f

. I •

1 ' , . 1 :il��: �r;: [�J��I�4!��a--_;]�����_J�ac_=:������j�:_����r:�����oram eitas revelações sensacionar sot.-e o actual mom. nto naciona.,
c,' •• A �� .. "'"

O capitão -Felinto IVl.üller mostrou as d·[fi'211dld.::'!5 Ol;C VU;', :� h �J H '�omm,ssao
d 1 dI' tl� §,

O � "''''' a V; d a �encontrando para manter a or "m, ante a eur.u-re as.cr.ii a pt.:ü3 ,;� � � ,..:;) � I �� dora soluciona o dissi-organizações extremistas. Disse qr e L',a vez C;U' p tente agir e>· 1 �
contra serios embaraços creados per elc"Y'C'l:,tos ELidis ao Integra- (L,;:"-��"'��...:�J;;;_.;f,,�:.::,_���� �����.!..����::��� dio entre garçol1s e pra-lismo e á Allianca Nacional Libei.ador.i.

R
' .'

b 'd' r- lJ ' 1 dHHIVER5ARI05 d. Alzira Gomes Arantes, espo- nW8;e.l.�m.. i�selenu-se, tam em as MICU. ades que vem encontranUG, r li -U &ãiI1lll1! 'U
para a applicação das leis actuaer, pois n ...o recebeu ai,lcla ordens Sra. Altamiro Guimarães sa do sr. Joaquim Arantes escri-

-0--,precisas para uma acção coordcn.ida, t accresce-tou que, se rece-
. .

v lo da Côrte de Appellação. A Inspectoria Regional do nheiro 66$000besse essas ordens, com relativa hciliJad.� a= 'g:JL\ria a tranquilida- Anmver�dna"Se, hoje a exma, Trabalho atravez do seu orgam Copeiro ou copeira dede das classes productor as e que, 1U.' r;l, está a eSI I,q Jas necezsa+] sra, el. Cora Gmu;arã:s, es�osa Fez annos ontem o sr. João judiciario trabaihista-Commis- hoteis e de cafés 66$000lias providencias por parte da gOVéT"l,l. I do sr. derj�tddo Alt.imiro GUitn�, Corrêa de Amorim, alto funccio- são 1\1ix�a de Conciliação aquern Gançons de botequim 78$000O chefe de policia não c=condeu a (;lc.tvi,lade da situação _:�cs, . p:'e'ldente da Ássernblca nario do Thesouro do Estado, estava confiada a solução do ru- Copeira ou copeiro de1· , I f
. I: d, r bi \....O'1stl�Llln! � actualmente em l'aJ' ahy d"

..q re atravessamos, o que, ai" s, Sebll .,,0 'e) Yl'JS Eh mIl k JS, e 5a l� 'v'. • t.
rnui'OSO caso o salLlrw mmmzo botequim 55$000do pelas mais altas personaliJ:ld�s do govn.l(. 1\ c!istmcré\ dama que e lX)i'te·
i)ara os gclTçons de Floriano'paEs, Cosinheiro ou cosi-

,

1 d lt d t d - ;'lOIVADO
---J..O ministro da Guerra, g.:.i1(., ai I )�,) :::' u,ll,-f, oeei.! JOU -se Gora e a os o es e COl'dçaO, -:lIX)" acurados eotudos, em nota nheil a de botequim 132$000 "T-do me,mo a:s�mpto, deftnd_l1do os m",�mos pUlI:'JS de vi;ta do I J;��(b�!� por ce:to,. innumc.:ras fe- Ajustou nupcias com a senha- '�tabella púLlicada ante-ôntem pela Ajudante de ..:osinheiro j 5$000chefe d� poliCia.

I
"v ta�o�s. rinha Dinah, filha do sr. eng�- i npreflsa deu como terminado, Embêlra o parecer dê victoriaO sr. Agümmf.:uon Magal\ã", most1,u, l.,mbem, as dlffi- T" .'.... h' ; Q r�: nheiro Edmundo Si:veira de Sou- JLldiciosamente, o conhecido cou apparente aos garçons, devemos• J' l' cl I I l�' 'd

I dl1,CUrre oJe o ann,v._r"aLO

J I'
.

'Iculcudes 03 sItuação os � cmr::nt�" [,IU,a n. "�,
•

, a,-:cc ltuan \) os em-
n�t 'I',,: "d, .'... � d ,\

rf', I
za, o sr. oão Pasqua 1m. l ido, convir, que dle fugiu ao verdadeirod 1· - 1 (." di'

. .10_a h..,O '1 c;x,na. �ra. . ,'-\.. I,n-
�b3raços c.e<t� os paia a alJf! lca�(; (� ii c,,,:, (·V,J as e,!s s' .claes. d' N;". ,l· .. h " ,Ir F ,1 ' I Resolveu a Co:nmissã:), em pa- sentido da questão, pois, o que• • • • 1

A h d S
a '.,v IC., eopO,I. ao s .. ��UPor ÚltdTIO, o fi! mstro d, • o.zcrl..:!l, �r. rt Ul' 'ouza N' Lh <o � t

" ,HE6Am U[�5... recer appfovado pda maio�ia dos se pleiteava não era reajustamento,C
.

f'
, I

" d' I f ara0 1 .co .. '" , repre�"n.an e com-
I b�vsi i, ex.poz a sItuação mance , úO p <, llt:ntlJ cou. àS OdTI .

I I d d' .

'I Dr. AI1['onz'o CDottz·./Z!· seus mem TOS com.ponentes, o se- mas, sim salario minimo..

- •

rn·'rCIa. ç �üç:n )r.) o nêc,ono �dpsc2>radavels.
, .; I d P L C �uinte: conced�r um augrrlt:nto de E entre salario mllllmo eA A

. n 'I"
.

� 1 1 mUlllc,p... () . . ,
.

O dgellcla Dra�: ' Ira esta czt..ram,_,;,te In,ofr:13c.a ae qUf; na" Encontra-se nesta Cidade, ten- 2 l aos garçons e hoteis. ca- reajuôtalrento vai muita dlf-
�lt"s esp�eras politicas do r,:iz ':' �i�m�5e acon'eci.n�r,tos de m.aior I. Faz an'lOs,110,ie o me:ú�o �vald do chegado ante-ontem da capi- fés, restaurantes e botequim e de ferença, conforme podem-Js ver
Im;JOlt2nCla, dcante do COlL,Cc:rcl! j ", "emento tomuuo pela Alhan- dlho do sr. L�opolclo Mell'a, tllnc- la! gaucha, o nosso prezado con- tO '[. aos d:!mais, e estabelecen- pela tabelb. abaixo, apresentada
Ç'l N icíonal Libertadora e a Acç.o In�egrahs'a R <l3Ileira, a primei- cio;13.rio eh Alfandega d".!sta ca- i terraneo sr. dr. Antonio Bottini, do a tabe!la abaixo. pelo Syndicato dos Garçons, feita.ra com marcad 1S vantiJ�,- 'lS para :jUClil encara o '.aumento de modo pital. I destacado clinico lente cathedrati- Garçons de c.afés c por conseguinte sob a base mi-
ruramcnte obJ·ectivo. co da Universidade de Porto Ale- confeitarias 180$000 nima do custo de vida:J:'

I d 1 • .:'fiZem r"li H-I05 HOJE:05 circules po.icic0s . ::dô. capital scguclil co;n a m,llor at
gre e nosso apre�iado collabora- Garçons de hoteis e Garçons de: hotel 180$0000t nei:) os co2.tinL!o3 encuntros r::n,f.; os srJ. Arth ri Bernardes e Pli-

a m�ni;1a IVJ:irta d' Aviiia hlhi- dor. 'rcs�aurantes 150$000 Garçons d� café 200$000,nio� S:tl:3ado e a activ;,{ade dcõenvol·:íd'l pd03 �r5. Juar\..z Tavora nha dJ sr: Juvenal Avilla; Dr. Celso Fausto Co�inheiros de hoteis Garçons de confeitaria 200$000
e Mcuc,J, d·,; Souza Dantl'o., amb0s i Jtegrali�'13 convictos, qu", in-

o sr. Guilherme Chaplin; e restaurantes de I a. e Garçons de restaurante 180$000I 1 ••• Regressou ontem a esta capitaldiECi,ltiv, j"l';lüe preparam (', guma coma 0.": lfú(;lO. dEI' Kona'er, � 2a. classe 220$000 Praticante de café 120$000a ex,na. sra. ." I de sua viagc:m a região serrana oEntrd;;,nto, o !'lt-�' alisno tC.1 perdido, n,;s[es últim.os dias,
I �Sl')(,sa do s•. Oswaldo Rei,', � Cosinheiros de hoteis Platicantc de hotel 90,tOOO-,

nosso clistincto conterraneo sr. dr.al2umas adhc3Dê3 de ele,n ntos s}'ln,Jathicus águella doutrma P,)[ o' n. Hél'ciiio de Fávere', e restaurantes de 3a. Cosinheiro de hotel ou restau- ,--;
_'\ 1 d 1 f I f d Celso Fausto, operoso e dignosrjDLl'em (1ue o sr. f rtn:Jr Bem:u es serà um (.103 utUlOS cne,c.5 o d V'

..

R'b' claS3e 110dl-OOO rante:1 2c e;;:m'l. sra. .. JI'gInJa ! eí�
secre!ano da Fazenela, Viação, 1i'I nteg :lI ·imo. caso qualquer mo"v'im ���o dessa n3.tJr.'!Ia venha a ser

I IO RJa, c,"on C!O sr. Frederico Ajudante de cosi- de Ia.
I!' Obra[ Publicas e Agricultura,victoriü:o. Rolcl; S b

.

h
» 2a.1_ d J di. s. rece eu expreSSivas 1 ome- reClsa-se comprar uma casa,_},tem cnegou e re.gresso (,a estação e aguZl5 qae estava

o sr. Joro-e N",ciff,' J II f '1
» 3a.J G M

.

dI'" nagens na curta estaGIa n:ique.a para pequena amI ia que nãofaz,." ,,;0 e",a r�linas Gerae,s, o gen,er,aI _

óes ::mt�110 que, segun o
a exma. sra. Guilhermiua, Gon- z"na.

( d d Ajudante de cosinha. f - d v seja atasta a e centro urafh, ma, não e extranho as con.abuiaCiles o mom�nt.o. c"I,'1'�"' b Off Copeiro ou copeira de�

:t. �",
ano. ertas por cartas a estaHa, ainda, outro general gue e�tá fortement� ligado ao

a senhorinha Antidia Mendes. A�ha"se nesta capital, em com-
d

. ..

J O hotel
re acção com as InIClaes. .Integralismo. panhia de sua exma. filmilía o

Caixa Postal 25. Copeiro »

Entretanto, segundo o nosso informante esse movimento está t:' h
.

sr, dr. Savl'o Secco. chefe das Copeira »r ilZ annos ,oJe a eXilla. sra. -

sendo muito bem contro:, ..do pda Alliança Libertadora, cuja cara- obras das Docas de 1mbituba. confeitaria 100$000
vana seguiu, domingo para0 norte a bordo do «Commandante�] �xerC�1U e @ �nomento Devemos ainda salientar a di

OUTR05 PARTEm ...Jaceguay». m !\1 minuição dos ordenados, que sof-Um matutino desta capital, assevera que a policia politi- �1�Hr; m €liUflUII freram certas cathegorias de traba-
ca fez seguir no mesmo navio uma tarma de investigadores sob a ,]Para Q Rio de Janeiro, onde lhadores da industria, conformel· d

'

I RIO, 29 (0.) - O sr. g'el. Ministro da Guerra baixou o se� vae cursar a Escola Normal de I fapparencia de commerc;autes, jorna lstas a até aca emlCOS., observamos do simp es con rontoguinte aviso ao D. P. E.: Artes e OHicios Vence�lau' Braz das tabellas annexas.l!Faro-vos 5ciente do seguinte, para que deis conhecimento ,partiu ontem a bordo do
.

Com- CI I I:t
aro é, que ta so ução não

ao Exercito: mandate Ripper, o jovem Scze- satisfez aos pleiteantes, os quaesPrimeiro--Não é licito a oHiciaes e praças perte:ncerem a fredo Killiam, diplomado pela I'
.

dpassaram, então, a so IcItar aillôlitUlÇ-Õ'::S para o inv'o�resso nas quaes seJ'a exigido 1,' uramento e obe- nossa Escola de Aprendizes Ar- d C I'� Commissão e l>Dci lação, nãodic"c1a a Ci .::dos ou individuas; tifices sóuma nova revisão no aslario comoSeaundo--Continúa expressamente prohibido a militare s da
tambem a inclusão de um re-•

t>

'f 'bl' d t poll',:co Seguiram ontem para o n,orteactIva tomarem parte em mam eslarões pu Icas e carac er". LI , •

'11 C':s

d
.

b d d C presentante Junto aque a orteco,sti'uindo acto de indisciplina a desobediencia a esta determmação; ,) palZ, a or o o «omman-

de Trabalho.Terceira--As autoridades competentes deverão providenciar te Ripper", as seguintes pessoas:
sobre a immediata punição dos officia:s e exclusão. por intere3S;! Maria e Olindina Telemberg, 00-
púhlico, das prdças que C1mmetterelTI transgressão dessa natureza; mar Campos, Sezefredo Killia'll,
•

QUiJ.:to -Quo,ndo occorrerem as circunstancias previstas no 05car Harth, dr. Paulo Albu-

6 I! 38 dA d "1 d 1935 d t d querque, Manoel Sarmentos, Jay-art. 3 (,a ei n' ,e '-1 e abrI e , 03 comman an es e

Região pr0vídenciarão no sentido de serem app\icadas as sancções me Waissmann, Moysés Pinsky
dos� al'tí�Tos 34 e 35 da allud da !e:," e Jose dos Santos.

"

Novos avões para
o Exercito

RIO, 24 (G) -- Foi lirmado
".

o contracto para a acquisição d��--'�
mais quinte aviões para o Exerci:-' ;

to Nacional. A firma Curtis Wri-
gth fornecerá os apparelhos, que
serão de 125 cavallos de força.

Concilia-

550$000
300$000
150$000
100$000

»

100$000
» café 150$000
de»

--0--

RIO 24 (C) - O almirante Protogenes Guimarães des
l11entiu a noticia segundo a qual o commandé':lle Cilscardo teria si
do impedido de embarcar para o norte, dizendo nJ.o o poder Im

pedir porque não poderia negar !í;::ença para e!Ie porque não lhe
foÍ solicitada.

O aimirante Protogenes Guimarães accrescentou.

«O commandante HercoEno Cascardo está addido ao de

p .rtam.;nro do pessoal da Marjp.h�, con�idero bastante intelligen
t; para não se ausentar sem �ict.nça eh. autoridade compe
tente.

Prefiram sempre o inegua
-

laveI SABAO
IND IOde Curityba.

Eu, aliás não a cc:nc ;deria para que['�He ou � Jualqeuer ou

tro oHicial fo:;sem faZeI' pW_Jaga'ld:l plLtica em q' !l,qu:1" parte.
A licença só po:!eria ser conceJida para o'ltro fim, que

não fosse politico.
--------

'II

A' 1-11
As

t:Curlf�
.."

ra��o,

os mais nlodernos e elegantes chapeus da afamada marca

para senhoras e cavalheiTos acaba de receber a Casa Pa
n. 2'1 ijide José Elias

I

'-1

me�hores casemiras,
i nl perm iaveis
Felippe Sch(l1ídt

capas
ir

a rua

,."i
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