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Iesto
De parabens o

perarios em
o sr. major Olivio Amorim, digno r:J>re
eito da capiwtal assignou hqje portaria

autorizando o pagamento de ;0:115$100 á viuva
.-do dedicado operaria Hercilio Fernarldes� co

'mo indemnização cie accidente do trabalho
Cieterminou que fossem segurados
rios daquella edílidade,

-------------------,-- --- -------�

'r:
r
,

I

O sr. Olivio Jam.:ario de Amorim, operoso prefeito de Flo
riauopolis, numa attitude que muito enaltece e dignifica a sua gestão,
na direcção do governo municipal, pela resolução nO" 9, abriu o

crédito especial para pagamento de 1 O: 115$100 a viuva do labo
rioso e diligente operario Hercilio Fernades, victima da sua dedica
ção ao trabalho.

Esse!gesto do governador da cidade constra.ta flagrantemente
com o assumido pelo ex-prefeito sr. Aristides Ramos.

O então prefeito sr. Aristides Ramos, fez Juvidos de mer-

ador aos appellos soffregos e angustiosos que lhes foram dirigidos
pela viuva daquelle coitado operario. Ainda mais, constituiu advoga
lo e empregou ingentes esforços, para que aquella desolada e pau

'perrina mulher nada recebesse, nenhum amparo tivesse. Talvez o sr.

Aristides Ramos não aquilatou a grande maldade que praticava ac

crescendo a dôr e a tristeza naquelle lar desprotegido.
Nesse transe amargurado aquella infeliz mulher ainda perdeu

um filhs extremoso.

O sr. José Rodrigues Fonseca, como digno representante
do Syndicato dos Operarias em Construcções Civis, tomou providen
cias, batalhou incessantemente até conseguir levar um pouco de bem
estar a quem tanto soffrêra.

Comprel.endendo essa desolação é que A Çazeta, jornal I

do povo, se insurgiu cem vehemencia,
Felizmente o sr. Olivio Amorim, possuidor de u-n coraçé.o:

.

d 'd - I li! ,. I

magnarurno e e noores ates moraes, naore utoujum so Instante e num I

gesto edificante acaba de concretizar essa justa aspiração de uma po_l,bre viuva.
Temos a frizar que () sr. prefeito Olivio Amorim. apezar de

lhe ser [acuhado, desistiu d- prosseguir com a'jacção e tratou irnme

d.atamente de pagar a indernn zação do accidente do trabalho.
S. s. assim irrelutavelmente demonstrou seus sentimentos de

Construc

I
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opera-os

A VOZ DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.

Proprietario e Director Responsavel �JAIRO C.::ALLADO
ANNO I I Florianopolis, Segunda-feira, 1 de Julho de 1935 I NUMERO 257

Reuniu-se hoje, mdis uma

vez, sob a presidencia do

deputado Altamiro Guima
rães, a Assembléa Constitu
inte Estadual.

Deu inicio a sessão a lei
tura da acta da reunião an

terior, que foi approvada.
. Usaram da palavra os srs.�!. José Fi lomeno

__
I' deputados Rogerio Vieira e

�.iiil"''''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii':'' João de Oliveira.

� ... \.}n�l{:lde /-. c-;"p�� .to r," ,(' .t.vo
Peli r,.o.l:l. ;;i· 1.:". 9. n sr. p-el-itc rtbriu o cr.' Lt,· C:5� .: ; '.!

{. 9:003íl.\51v,'·', �J",i ,) 7;Á:J1-'\'� J do seguro d". op rario- .1,
-

" -"

zdilidade.
'

Outi::' ",Ulií:!Íc oue merece o nosso applauso. IAssim está de �arab�ns o Syndicato dos Operarios em Cow;·

t.uccções Civis. I
Estamos seguramente informados que esse Syudicaro prest - .

.á vx aressivas horne.i izens ao sr. major Olivio Amorim, digno V
.' ',1.':],' di . cl td .'" d· '\ifrcd) Trornnoswky, Ir, "''.-:r') jl.1.: -i"

.,' "'ia '" \';f;�(··' r':-:;;'�I.opoli!:.

Roupas para homens ( I __

tr!i:ll'ça só na CASA AINAO E
� APITAL I' c;-3ndid a to
�'CJ!ario da 1

. . .. T�rde�' PORTO ALEGRE� I (G)/TlvHam InICIO hoje, no prédio O sr. governador Flores da
n' 82. à rua Conselheiro Mafra, Cunha declarou que não {; nem

as installações das officinas graphi- será candidato á futura presiden
cas do nosse confrade Diario da cia da Republica, estando prom
Tarde, que deverà apparecer por I pto

até a as�ignar uma declara-
todo este mês. ção neste sentido.

I

,

Flcrianopolís, 1 de Junho de 1935.

)AGUA IMPERATRIZ

I Communico aos consumidores da AGUA IM PERA

TRIZ, que para melhor regularidade no servico de destribuição

d'agua mgarrafada. os pedidos devem ser dirigidos ao seu unico

distribuidor nesta Capital, sr. Dionisio Damiani, que attenderá com

promptídão pelo Telephone n. 1.328.

Santa Catharin o gove�ll�
nad'Qifi �aaa

lf�a ��� €� �11Si 'eem: ,

em n03'Sa
• 1\.., Iç;apn..a

� * �-,:�
r:-�111 Hr:.:�]

Sabbado ÚIÜfl.Ó o �r. Manoel
Ribas, gO'lcrnador do ;"d:ln�:, ',�s

teve em Palacin, onde conl. _ en

ciou demoradamente com o di.
Nerêu Ramo<, GO'iernaJoi do
E,t,do em CO") '�nl'I'" CiO (".,1.. , � _ .. �c., j�.... .! �t....;,... l

visitou a C)il:,3dor;a G::rnl, Ce

morando-se no exame dos di versos
serviços a OJ!,rr.) eJ,l' ,J:a i TI 0,-o , _

ante repartição.
Mais tarde acorn, ):l;:i ���GO elo
d C 1 C' ' .,

sr. c. .:1-'0 s: L� t.), �!i;D'J 2)_ C[ ......
-

terio d� F'etZ � 1';,�, ,i�;:-{)I] () I�o�:o
Zoolechnico A s'« Tt-: 1 e J LL
se da Aviação Naval.

S
.

"!'
. excia. seg;JlU saobauo para

as Caldas d.l Lnp![ n iz, f,t'·,n,t;l
do hoje pela manhã para esta

capital.

. )

na Exposição Farroupüha

O melhor sortimento ele
artigos para horn .ns só n..

casa a CAPITAL.

De

Hoje o Imperial exhibirá em

sessões Para Todos, o formidavel
film Crime sem Paixão, o que
contituirá mais um recor d de b;
lheteria, visto que o prútaganistil
deste estupendo fiim é aquel'e
mesmo que interpre,tol.! «O I-Il
mem Invizivel»: Clllade 1?ains.

Fredich March, Frank Mor
gon e o Bennett; apparecerão mais
uma vez ao nosso publico, (
xhibindc-3e 11:1 teb de> Roya:'Cine
Theatro.

Dentro de mais uma sema�la

deverà eot:'ear em Floríanopolis,
constituindo notav,�l exito artístico,
a Companhia de Comédias Dar
cy Cazarré, de que fazem park
L)T2, ia Sarmento, Manotlino Tei- B

.

'tll r I I "hv rigl.l
-

e.m, a maravll asa

xeira, Placido e Cordelia Ferrei- lour� a:o �ar
.

I' t 'I du, r-í' ecera )r)Jê: na e a ,)

ta, Ramos Junior e outros artis-l sym�3thico cine. Odeon, para
tas de merito. estaslar os seus mnurneros I'.

.., Jans,

Por certo lerão elles nO\'3'

mente bôa acolhida como tiver; m
A

t . A

t00 em e 3I1LC--0!1 em, por oecaSl. o
de sua estréa.

o Pavilhão Catharinense

�
"

O Governo do Estado, pela Secretaria da Fazenda, está desenvolvendo grande actividade
pala que o nosso Estado tenha condigna e expressiva representação m grandi03a EXpllSição Farroupi
Ih'! a se rellizar em setembro proximo, na capital gaúcha; sobresahindo-se das que em grande número

comparecerão áquelle magnifico certame.

Assembléa
Constituinte

Cotnpanh iaN acionai
de Comédias Darcy

Cazarré

Requerem
Nova tabella

--0--

•

Laura Pinho, proprietario
de um automovel de praça,
typo Limousine, em seu no

me e no de outros prapricta
rios de vehiculos de igual ty
po, requereu ao sr. dr. Chefe
de Policia a approvação de
uma nova tabella elevando o

preço dos serviços a serem

executados pelos vehiculos
em apreço.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'1Ilaç�sICruzada N .. de Permittida a Pela nossa hi!rtria
Educação penhora I

em d nheíro de me-
(Compilação de �zaretl1)

Esteve reunida, no dEixa "',2cul� nores
DIA 29 DE JUNHO-S. PEDRO E �AULO

Em um paiz novo como o para d-salog=r o mundo dclS seus de Junho, a Comrmssão c:

O ij�IijI---
Brasil. de extensão territorial for- maiores embaraços presentes e tiva de Santa Catharina da sr. dr. Juiz de Direito da

1630 P'
_

..� ���

1 a. vara da Comarca da,
- �lsao de um go.vern.ador-Papreso do Pa-

midavel, e despovoado, a proble- :re�rl U ••1 a n�)i('nte mais [avcravel CNE, em que foram tratados
Capital recebeu o seguinte ra, para o Maranhão o governador intenno daquell�itania, Luiz

ma de colonização constitue JU a VIOcl. assumptos de grande rdevaneia
officio: I Ara�h� de Vasc�n�ellos, p:lo. facto de ter desobede, á lei que

deve constituir um dos pri.icipaes Pens2rá o leitor que as grau- para a obra da Cruzada, que "Em resnosta ao officio prohibia a. escravidão .dos indios.

assurnptos de sua economia poli- des potencias não sabem disto? se vae extendendo cada vez mais.
sjn, de 23 de Janeiro ultimo, .

. 1821-�VIotlm em Sant?s--Um. batalhão caçadores,
tica, para os que se preoccupam Pensará o leitor que a força De facto; a cidade de Floriano-

em que V. Exa. traz ao co-
estacionado em �antos, allegando Im.pon.tuahdade no hmento de

<:001 o futuro que a Natureza nos não é também uma fonte creadora polis conta actualmente quatro nhecirnento deste Mirnsterio soldos, su?leva-se, apodoera-se da artilharia, prende o seu nmandan-
ollerece. de direito? escolas nocturnas da Cruzada em

haver a Delegacia Fiscal do t: e domina toda a .vdla durante alguns dias, O governc., provin-
[nvejado por outros menos alor- Bismark dizia que haverá sem- pleno funccionamen'to e que são: era d S P 1 t I f

Thesouro Nacional nesse
e. au o enviou con ra os revo tosos uma orça ctmandada

tunados, a sua politica internacio- pre juizes para ju,tificar U"1l acto I:J{' I Conselheiro ()'([afra, e

Estado, deixado de' dar cum- pelo_ coronel Lazaro José Gon_çalves, .conseguindo este desa\ar o ba�

nal equilibra-re no receio flue as de violencia vitorioso. que hmcciona na Loja Maçonica
p_ rirnento á rogatorTa expedi-

talhao e pren.der os c�beças do, motim '.
Foram d,epois enfor,dos, em

rendes potencias tem reciorcci E nem preci ;a.,,� qu(> elle no' "Ordem e Tra1'alho," aentilmen- StJ }:J d J F J L
g ,�

,

L ç. v • _

..., b da por esse Juizo, para o fim .an os, oag�l� .vo ngues, oôe. -urqunn e .ose ontra. 1511 sorte

mente urnas de outras e na trama '''si aasse isto. . . te cedida por aquella coorpora- de ser permittida a penhora
ttl eram, em ,,'

ao Paulo� o Chaguinhas e Cotindyba,
dos interesses porque se vão li- S'>,ja'l103 mais h .... nanas e me- ção.: {Ji.[' 7 Flordoardo Cabral,

em dinheiro de menores exis- 11�:J8-NasCll�elZto de Wanden,k?lk-Neto de 1011an-

gando uns a03 outros. nos egoistas: abramos 03 nossos na Praia de Fóra; :;V:_' 9 Padre
tente na Caixa Economica deze.s e hlho �e um ofhcial da arm�da brasileira, nasce, no Iio de

'"

Aos paiz es mais fracos isto é, portos aos que sa-Íios moral e Scliuler, na Prainha; (JI.{_. 10 ' J I t Ed d W d k lk d
cabe-me lamentar o inciden- �neI:o o a m�ra.n e

"

uar o an �n o. ,tim os mais illu�'tre ma-

nos paizes sem esquadras pode- physicamente lj,lf'iram collaborar <%'wria Luiza 'Dias, á ma Ma-
te occorrido, comrnunicando. rmh�Hos brasileiros, veter�no. da guerra do Paraguay, ministr, da

rosas, sem riquezas accumuladas. comnosco, C:Jm braços ou com jor Co ta
. Mannha do v r d E d

c ,

outrosirn, a V. Exia. que ío- go e no provlsono'lrepre:;entante o s�u sta o, no S�-
sem população aguerrida, faz-se capita..s. �o�na-s� já necessaria u�1a S�" ram dadas providencias jun to

nado, por alguns annos, etc. Falleceu na mesma CIdade, em 198.

necessaria uma politica especia}, Neste altruismo está o egoísmo pervlsao d essas escolas, unitormr ] '.
11 Delcsací

I 850-Entra a barra de Paranaguá o cruzador' I C

propria, sua, E' realmente á frente mais perleito. zando programmas, orientando o aq�e La _e egacla para
d
que snoroul, que trouxe ensejo ao combate de I' de Julho cmg;� . .r-,

das nações pobres que se reque- 'Do "Correio da Noite» de ensino e attendendo as necessida- O a�lo nao s� rerr� ntro uma bella pagina da historia do Paraná
v ,ons I UlOO .

rem grandes estadistas. E�tadis'as 1)-6-935. desde cada uma. Foi então resolVido) dPor
ISSO que nadO �s. at et�l ro 1860-Nascimento de Juli� de Castilhos N �"" l'

_

d a=;o...".,"""",�, d S
.

d as normas a mll1lS ra ivas...
-

ascO-f'

dotados de larga visão e de in e-
�ARA chamar uma L!- creadr °Ec�rgo pe. ' ufermte� en-

da União.
Illustre no"grandense dr. JulIO Prates de Castilhos. Formado em direl-

pendencia moral, por isso quea. te o usmo nmano, por em,- \ A t V E
to, na Faculdade de S. Paulo consagrou"se á propa" lda r bl'

I' mouslne é sódiscar O I' I . _preserl O a . xa. os .

'

..

- ',:)<11 epu Ica-

prosperid'\de de laS processa-se 50· quanto para attene er as esco;},�
. t t d .! h ,I d

na e tornou-se um dos maIS prestIgIosos chefes d� partido no s=u \

bre bases differentes. n. � ..2622.. O uni co da CapitaL e mais tarde exten- I pl � es os e 'dml.1 a_ e eva a Estado.
' "

f

N d d d telephone das LI'1110u"l'nes d d
. -' estima e conSI eraçao. F

. \ \
1 os paizes e gran e passa o,·

, U' en o-se essa superVlsao as es- ez parte do Congresso Constituinte em 1 89 J
.

b 1 I d
. . .

. 'd
e exerceu a

riCOS e em Ô.rmaaos, súperpovoa· Comprae para vos conven- co ,'1S os outros mumClpJOS, artI- (a) José Bellens de .fllmeida, presl encia do Rio Grande por duas vezes.

dm e com territorio completa- ccr O formidavel e economi- culando-as toda:. em um plano con- director geral» I I 890-Hospedaria de ImmiorLl!ztes I I
.... 'f .

d
.'

o
- naugura-se so en� ,

mente explorado onde as clusses co SABÃO I: JDiO. mum Para esse cargo OI eSlg" nemente a Hospedaria de Immigrantes, no Sacco do (1)dI'
.

d
.

'd d C Q
.

d
.a re gnaclO,

projetarias e operarias não .:'ncol1- na o a vlce-presl ente a om- U ,r.'" p rem 10 comparecen o ao acto o então O'overn"dor dr La S
.

.
..

.
y , ",'" uro evenano

trú.m mais sahida pua o bem es- F r».N�·: �
mJssão ExecutIva, Profa. Beatnz

rapazl"ada!
Muller,offiê.ialidade e Musica do 25' Batalhão func'

.

..bJ·

d
. ".'li I __ ' t·j" . d S B

. d d
' clOnanos p... 1-

tar deseja o, a situação e mUlto r:.:�., El tt.l 'F
m �, . IDfl

e ouza ntto. cos, autor i a es etc. No predio da Hospedaria funccI'olla actu
I

-

\

- -

F' I b 1 V I d 'd
.

,almen

outrél: cresce dia a dia o descem- 01 e a oraao o orçamento O jovem Norberto a gas, re- te, eVI amente adaptado, a Escola de Aprendizes Marinheiros.

ten�amento', diminuem con,lante- A secretarÍa da A N L para o anno a decorrer de sidente nesta capital, á rua José 1894-Morte do kfarechal cTorl'ano N b b'
. ..,

d 93 c: 30 d J
-

I"
n, rl' - os su ur lOS

mente as probabilidades de dias neste Estado, pede-nos a pública- de Julho e I J a e u- Veigas, foi o primeiro contemp a- do RIO de Janeiro, fallece o marechal Floriano Vieira Peixoto ,J

melhores; desenvolve-se excessi' ção do seguinte: nho de 1936, calculando-se a do com uma caixa de cem balas Vice Presidente da Republica do Brasil.
' ex

V3.mcnte o esforço em tcdas os (aCrrecadaç1ão eFrr:
7 :O�O$OfOO:- 6 H::>llandezas, offerta do cCohn:eitu.a- 1915-:-No Rio de Janeiro. no morro do Castello, é inau-

sentidos; cria-Se o descontenta- 6'A. ,7\ n ;aI'ça Na... ampan la manCf:lra, eshvaes, I do e afreguezado Posto IC, VIS- gurado o HospItal de S. Z,:\charias Dara as cTI'anças t ta'
M I h ... I

d' l'd d d' d C···
1 per encen "s a

Jl1. ,nto gel ai; instituem-se leis com-
C r,O �1a I L; be r...

onatI vos e mensa J a es os so-. to ter apresenta o cem coupons. Santa asa da rvhsencordta.

pie" soras para conter as revoltas W I E cios,) o que permitte manter as: Convem esclarecer que os cem
"

ti
II

sociaes; attinge-se ao desespero e tadO ra
escolas da Capital, o escriptorio coupons, já haviam d:do ens:jo DIA 30 DE JUNHO-S. MARÇAL

Vf'm a guerra eCODomlca, a guefia
da Commissão Executiva e auxi- águelle jovem de receber 100 lin-

civil. a guerra internacion:ll, a �-:/;'- liar, do melhor modo possivel com dos e uteÍs objectos.

l,!,uerra mundial que interessa a to-
�:' OS traihadores do material de ensino, as demais es" Quer dizer, comprando as ba-

dos pl."io terror" gue inspiram Og campo colas. las Hollandezas no Posto Chic, o

l!lstrumentos de destruiç50 que
-Foi objecto dp" ponderação jovem Norberto VaJgas conquis-

dias accendem. Os trabalhajores do campo e a organização definitiva do escrip- tou 100 ob};:ctos e uma caIxa

Para manter em alto nível'os das fazendas, são verdadeiros do" torio, correspondencias, ficharios, com 100 balas.

seus exerc��os, i'.TIpede-se a em- nos d9,S terras gue cultivam, pois etc., resolvendo-se nomear a srta. -A-------s-a-b-b-a-d-o-
H I 1\11 L J1 policia,

migraçiío de homens valiclos para gue feram gerações inteiras de tra- e ena arannão como encarre-

contar com os reCursos de ouro balhadores, escravos oumal pagos, gada do expediente do escripto" ultimo, aprisionou

Decessario a victoria, rcstring.'�m-se roubados no produeto do seu tra- rio da Commissão Executiva. nove larapios.
as sahidas do precioso metal; pá- balbo secular. que valorizaram -Tendo o Presidente da. Com' Ultimamente, são innume-

Ia se defenderem do ::xgotamento estas mesmas tenas, tornando-as missão Executiva, Dr. Eliezer dos ros os casos de pequenos

economico, deduzem-se as suas i.m- productivas e rendosas. Santos 'Saraiva, necessidade de furtos verificados nesta Ca

pcrt.)çü 'j e as nações procuram Conservando os pequenos e se afastar temporariamente de seu pital, sempre tão escassa de

L1St21 cê a si mes "la. Imtitue-se o médios proprietil.rio�, sitiantes ou cargo, afim de gozaI de um des- materia policial.
. nai.:Íoaukmo feroz, de�cJlpa'd, I lavradores, e prutegcndo-os contra canso, assumiu a presidencia da Na ultima semana, diaria-

,

humano, logico, inevitavcl. E as a agiotagem e os impostos, a Commissão a vice-presidente Prof. mellte, compareceram á Po-

lransacçõ=s economlcas normaes Alüa!1ça Nacional Liberta- Beatriz d� Souza Britto. licia Civil; queixando-se, pes-
se interrompem e vem o cLsegui- dora declara que lodos os tra oo������J�����...

1 sôas victImasdas pela astucia

e7'Itlibrio, a depressão economica, a baíhadores do campoi e das fa- f. , .. III _
� ou �ela audacia infrene dos � -JIl. :..,.

crise que se generaliza e se aggra- zendas, podem e devem ser tam-I �� � I!& � � rI ii � n � mel!antes. �'a��Fà
va, com interrnitencias irregulares, bem proprietarios de terras. � 1"1� I � � Ig U � Sem especialidade e pre· D

.

mas constantes, periodi:as. Assim) a Ailiança Nacional � � dilecção os "malandros" vão esport iva
o Bra3il é, n-:.stas conjuduras Libertadora quer a immediata [.���r��� ��oo�� surrupiando, nas barbas das I

um paiz «sui generi:>>>: com ca- entrega das grandes propriedades Fest8 do S. C. d lautoridades policiaes, tudol �

.....
Redactor CYPRIANO JOSE'

�)acidade para alimentar uma po- territoriaes aos trabalhadores que
e quanto encontram ao alcance

lJu!ação de 900 milhões de habi- as fertilizam com o suor do s=u Jesus dos seus d �dos ageis e se- F'· \

1 I l:' b I d

- Iguelr3nse ê Tarnand"'""re"
tantes, el e conta simp esmente com rosto. L.. os tra a ha ores do cam- guros, apossando-se, indevi-

,..",.

d 14 d 1 d d d' Reali Ol se Ant m c d d' d Rroporcionaram um g
'/

uma percentagerB e "t, 010

eS-1
po pOGem e evem, es e Já, ' Z 1- � e

'.
om amente, os oens e pro- , .

ran -

\

soe total;
sem recursos ac:umulados, considerar-se pr0prietarios defíniti &rande Impone.ncla e

. bnlhal!- priedade alheia. de p re I.o na ta rde de
(

f:11tam"lhe o capital e o braço pa- vos dos lotes que cultivam nas tlsmo, na matnz da Cidade oe Os factores que os levam On te rn -,�,

ra explorar as sua� reservas na- grandes propriedades: quer como São José, a festividade e_m a perpetrar o delicto do fur- Realizaram-se ôntem á tarde opportunidades para accrescer o

tU,rRes.
E.' uma presa. faci! de ven- colonos, camaradas, etc., e o Es- louvor do Sagrado Coraçao I to, são innumeros e bem dif-I os encontros entre os quadíOs do Fi- numero de goaes, principalmente o

c�_r-se, um jJaiz I)obre e desarma- tado deve garantil-os de qUGllquer de Jesus. ficeis de precisar,. quanto 1l1ais gueirense e do Tamandaré F. r d' Id1 aman are, em U'iS occasiões.

do como está o Brasil. modo, nesta pósse. O templo estava repleto em se tratandq de menores C. As Iuctas se desenvolveram

A nossa politica primordial de- A Alfiança Nacional Li- de fiéis, .tendo, no c?ro, en- delinquentes. com discipiina e ardor, quer por

Ve ser a de attahir braços e ca- be�tadora não quer se intromet- t�ados hndos. cantIcos as Pois, foi com grande sur- parte de um, quer por parte do

pitaes; braços e capitaes que nos ter nas crenças religiosas dos tra- Filhas de Mana. presa nossa e das autorida- outro. Momentos houve em qu�

v,:nham dos paizes mais fortes CO�i) b:11hadores dos campos e dds fa- Falloll el�qLlent�mente, des preventivas o constatar- offereceram occasiões de delirio,

quem devemos fazer alliança de- zendc1s. E respeitando todas as c�usandü magnlflc� impr�s- se que os transgressores arrancando applausos da numero

rensiva, para os instantes diffi.:cis religiões, appelIa para o pequeno sao, O revmo. freI ArcanJO. são todos menores e agem sa assistencia.

que não tardarão muito. clero brasileiro, pobre e honesto, em grupo de 10 él mais COlTI-

Têm, hoje, um valôr exqlllslto preterido em w'ral pelo clero es- ponentes.
n� terras futilissimds de que dis- trangeiro, para que não se preste á � � M!te

ft -I emUl1l
Um e1estes grupos sabbado

pomos; as cQlossaes reservas miJe- infame manobra do capitalismo � 1iI1IIl.1 Umi tY iIJ Ilil ultimo, foi preso como res-

ues que se espalham por todo o internacional explorador do povo, ponsavel do furto no deposi-

immenso tenitorio nacional. Isto qual3 de combater a Alliança Uma verdadeira�avalanche to da Companhia de Nave-

s"ob o ponto de vista nacional, Nacional Libertadora, sob pre" de pessôas affluiu, ôntem, ao gação Costeira, á Rita Maria,

porque, sob o aspecto intcrnacio- texto de defesa da religião que Cine Deleon, anciosa e preso. na noite de 27 para 28, va-

):lal, é nesta parte d') mundo que por ella não é atacada'l. surosa em assistir o film rias peças de fazenda, caixas
l' collocado o futuro tempora-

II
II
" liGato Preto", que tem como de sabão e outros objectos,

,�õ '1 'po'h);jdas e A Fedêfação Operaria de pr<)tagonistas a sinistra du- contando os seus componen-
São Paulo apo ará a Alhança pla-Bi)ris Karloff e Bella Lu- tes, em numero de nove, ida-

Ha neste paiz espaço sufhclente Nacional LIbertadora. gosi. des entre 19 a 14 annos.

i�]�n �� ijYJa� t'il Gtl t�e
e ���f1D�'t:aes

O JOGO SECUNDARIO

O JOGO PRINCIPAL
Publicaremos amanhã detalhada

chronica sôbre o embate entro as \

principaes equipes
.....do '0aman

daré e do Figueirense. em q:I:'!:
este venceu peIa contagem de
5 x O.

1722-Enz procura de Minas-Parte de São Paulo
para o descobrimento de minas em Goyal, a bandeira de Bartholo�'
meu Bueno da �ilva,_gue, com seu pae era chamado o AnhanRue
rá. �essa expedIção, fu�dou elle o arraial de Sant'Anna, depois Vil
la RIca e actualmente cIdade de Goyaz, capital do Estado do mes

mo nome.

.

1836-0 general Bento Gonçalves-Os revolucionanos
nograndenses, sob as ordens do general Bento Gonç-Ives . t

J
. ..

<1 ,a acamo

pe a pnmeHa ver, a CIdade de P?rto Alegre, sendo repeliidos, após
3 horas de combate, pelas forças lmloeriaes dirigidas p"lo m"ra h II
J d D M

' -
� ..1. "c 3.

oüo e eus enna Barretto, depois visconde de S. Gabriel.

1.866-Acal71pamellto bombardeado-O, Pilraguayos'
bombardeIam, pela segunda vez, o acampamento dos brasileiro
d. Pedro II e a imperatriz d. Thereza Christina Tuyuty.

s em

1931. -:-Decretando feriado esfadual-O Interventor
Federal do vIsmho Estado do Paraná, baixou decreto feriando o

dia cinco de Julho, em homenagem aos movimentos prewrsôres dd
Revolução de Ouhbro de 1930.

I I
I'

Jà éra esperada a �f:naz resis
lencia gue os componentes do 20
quadro do Tamandaré teriam de
empregar diante dos alve-negros.
Assim foi que abriram o SCOle

e, após o empate, augmentaram
ainda a contagem para 2· pontos A ASSISTENCIA '

l
;

a um, até que o Figueirense I'
Sob a direcção de um trio cor'.

I·

�mpatou e ass!m terminou o pré- posto de -Lad�ira-Rufino e s' MI
llO com essa I�udldade de

tentos'l
v<!to, uma ammada assistenc

Amboô as eqUlp", perderam bô., Conlinúa na 6a. Páei"�.
IJ,.l

OS JUIZES ITanto o sr. Agapito Vellow
cnm o sr. J0sé Augusto deMello
que actuou a partida na falta d
juiz escalado Eduardo Rustachir "

agiram a contento. I
\

,1

í
I

\.
I,
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A GAZETA 3

Despertemos a Nação I, o ultimo livro apparecido na'
Professo r il. no rn1a - collecção Problemas Politicos Contetnporaneos, vem augmentar a

li sta -- acceita aJumnos. lista, já numerosa, de liHOS do sr. Plinio Salgado. Como de praxe,
mesmo em suas obras de ficção, a preoccupação pelos problemas,
nacionaes é a constante sempie observada nas obras do chefe inte-r
gralista. I

Sua acção de doutrinador politico ahi transparece, nitida
mente voltada para as cogitações de interesse do paiz, no exame dei
suas mais prementes necessi�a?es politicas, na procura das causas el9de·se a pessõa que, foi das soluções de todas as m�ls Importa�tes das. Sll�S qu�stões. Ivista retirar uma bolsa Alguns trabalhos ainda de feição mais Íiteraria abrem esseJ

de senhora, preta) de um novo volume Despertemos a Nação!. Assim a conferencia A
Capital 136:700$000: banco no Jardim Oliveira anta e o corupira, um estudo sobre o romantismo no Brasil, outro I

FRIO MAJ?EIRA DE LEI - PRI- I Reserva 56:424$498., Bello, �omi��o ultil�o)." entr� sobre a poesia de Rodrig�es de Abreu. Logo� porém, e:ses tui
.'

IVI.ElRA QUALIDADE

I
'

RECEBE DEPOSITOS 117
e 10 1101 as, ent: cgal-a a lhos de 1926-28 são seguidos de outros mais caracterisadamâ

13�')O� Tabous de lei est. (31'�23) dU�:â Ru�, Co.ns�.lheiro Mafra 84'1 �e interesse politico so�iaJ, uma se:ie dos brilha�tes artig�s públi�:,1 2<pOOu
1 38$Otí01

('ABAtiDO 05

I'
Sela glatlfIc;tda. dos em 1931-32 no Jornal paulista A Razao. Sua importanci

13$000 TaLcas lei larg. 3x31 dz. 54$000. SEGUn�TES JUROS:
--

V d
o

póde ser, mesmo, facilmente aquilatada com lembrarmos dahi terei

27$�JVJ Pernas de CéITa lei dz. 25:,c GOO �, C I'" T' õt d 'i t),' d�1 «) e� e-se um� s,ahido a Sociedade de Estud,)s Politicos (SEP), e apropria Acçã
c 1 . L 1(. rf!.nnn 11 l'� uml a a S·l· aja. � flf", VIsta, .marcd J I' B 'j' d ' 1 f

.

Dl' .,
l' ôrro ue pmno 011- ; �

v:.,' C C A: P ; 6' � '.
.

Caci 6 I Integra ista rasueira, e que e cne e umco e perpetuo o sr. 1 UU

SAl DE MOSSORO' 'r
.

1 "1 d 2 23 1 t. I· VISO revio 1· ala. - aClquc, va -

S 1 d T' I .., d 1934 'f'L aboas de güéH1fJl:'. c X C.�é. � F' r 9' � f .. d
a ga O. errmna o 1/0 ume um artigo ja e . o magm ICO ca

Sacco de 60 kilos 15:lJOOO I Si7�OOG �
Prazo lXO I· ala. m vjuOlaOsOe$m PLer

eito eestal °Opor.: '3' � pitulo A alma de uma nação, públicado primeirameirarnente r'
.3aeco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � 1:x5 a dz. 6$000 [:-.,,����.:

-

argo a. sono, U

jornal dos camisas-verdes A Offensiva.
Moido de 45 kilos 14�500 .�<'I!a�"�,&�5''''���,�� 't'''''!!?l c{i��iaSI�.l�)$:'!?l,�,�,�\Kl��,)li>�l Dirigindo-se aos seus cornmandados, o escriptor paulis'

,,�.. ,;:j$)'��Q.;,cj��'�$�"f!�'�g��'�� �.fl%��� �';iJ����))�t'-j'�t('��J��$��( do inti d ]'d d d �M�rcail� de t'�!O ,� -- -

-I cml
c senti o intimo a nossa nacionali a e, que está e eve perm,mec{;1

FEljAO ;� 1 e acima das competições de interesses méramente subalternos, sempí
(PO? .�acçt) de 60 hilos) �( Em tO,dos os modelos .pH I L.. mps �� prejudiciaes á integridade da Patria.

Preto novo 13:,:000 I �� - emoora de preços dirferentes - V. S., en- ,�;� Pelo simples enunciado da materia contida em Despert.
Branco especial 23$000 -; contrarà uma qualidade uniforme, representan- I mos a Nação t verifica-se a magnitude dos thernas no volume tr
Vermelho 23$000 �:� d� o",l11a;s alto :alor."que um receptor poderá $ tad�s p,do sr. PEni? Sa.Jg:do. Todos os q�e = preoccupam c�
Mulatinho 23$000 .��

1 oncrecer, por es�e pi cço, _j� �s aestmos do Bra�11 ahl te�" portanto, ll� optHI�o campo para sv

MERCADO FROUXO �� Instrucção, a wpeJto das Ideas do chefe lOtegralIsta.
lIi!l>'J

I
-I

��lHl�$����� ����@�Ge�e���. I

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu) um novo) mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

Arroz sacco 44$000
Kerozcne caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Véias de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARU<HA DE MANDIOCA
Cebolas ce:ixa 35$000 ('Por sacro de 50 kilos) I
Vélas stear;na caixas 45.$000 Fina com pó 12$500
Zé'iA Môys Fischer caixa 30�;t]OO Grossa s ,m pó 1 i $000
Côco sacco 55$000 l\'lERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho lVlurialina cai.�" (Por Sacco de 60 kilos)

24$0000 Agulha Especial 40$000
Vélas de cêra kilo ?!� ,0 Af,dlha Bom 37$000
C?�'ampos p. c�ra kilo I �'fOO I japonez EspecIal 38$000
Cimento 1'v1aua sacco 16,p500 Japonez Bom 28$000 IFhospho,ros Pinheiro lata 21 0$000 BiCá Corrida 25$000

IA r 1 12 "'1 2,Q'500. Iram� larpa<:,o n. r� O
r u� �

V

MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rolo 31 .j:uOO I

BANHA I
(Por caixas de 60 leilos) --------.---------

Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 158$000
Em latas de 2 kilos I 60$000 I

MERCADO CALMO

i;J�, ,.� V:nde-se �m 1 Drecisa-se comprar
. �ma . ca:a

� ga rio Zeltter Wm-[r p�ra pequena lamilia que nao

kelman novo. seja afastada de centro ur

Tratar nesta redacção.
. I bano. Offertas por. �a�tas a esta

Por preço de occasião. I redacção com as imcraes J. O.
�- .......m__ Caixa Postal 25.

Banco de
Crédito Po�
pular e Agri ...
cola de San ...

ta Catharina

Novos

��lreçcs correntes na praça de

lF'�ori�I1IGpt}!is
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Crdzciro 5 e 2 kilos 5$500
Indiana 34$000

Limpos leves blo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$OCO

CURSO PRIMARIO
E SECUNDARIO

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Livros
Plinio Salgado -_ Despertemos

\.

Nação
Livraria José Olympio, Editora, Rio de Janeiro, 1936

.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

SAL DE CABO

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

:$000
10$000

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

o teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telJigente distribue cubiçosos premias e de real vé!
lor e utilidade.

Além de valios0s brindes receberás gare �

amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma c�. !

xa com 100 balas.
Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

PONTO CHIC, pdrque cada caixa traz premias es�.

pIendidos.
Não é fa.nfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuídos em 3 dias!

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

4$000
30$000

fi�a TraB�mD ri. 15
(Edificio propri'J)

Não esqueçais o n. do Telephone I. 41S

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

3:�OOO
5$000
6$000
5$000

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

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

Alerta petizada!

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal

.

rvloido
Terceira

69$000
69$000
58$O'}0
65$000
49$000

CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIHCIO LA PORTA

m. �� QUE suas aulas, cursos e conces-

6�V �Sa são de diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

Pharrnacia IIrYternacional

Phco. Luiz dJAcampora
ESTREITO STA. CATHAf<INA

Ia

Caldas da
I rnperatri2rf%

Todos os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas 13,:3

Salutares Banhos Thermaes na temperatu p!\
de 24 ou 40 gráos Ri')

�orco do matto uma

Sacco de DI.) kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Ene apados 2 kilos

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$-'WO
Caixas grandes 5$400

J� SaudeI!!
Ler com attenção

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

dultos L,lI crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
C03 effeiíos) e sendo já conh,:cida por disíinctos clien
tes da Capital) a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

arope iodo ..tannico
especialmente prepar:ldo 110 laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito'
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar c poderoso reconstituinte nas convales
cencias de mblestias graves, etc. etc.

D051Z5: Uma c:olhlZr [la5 ik 50pa antlZ5 àa5 rlZflZiçõIZ5.·

. ql,;;Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9
\Z'�,

regressando ás 16 1 {2 horas, um conÍortavel �ic\\)
Omnibus da Empreza Santo Amaro .note'.

P � Ca-
reço: Induindo passagem dê ida e vc�

no restaurant do Hotel e direito -:::::.
NHO THERMAL, por pessôa. '

-'

RS. 15$000

I gran'
,;olitico'>
imentoi>
dias,

mvrnsos

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

XARQUE
(por kilo)

�Fabrica de Bordados==

Para informações e reserva de passagens:
escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra,
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Em qunito5
Em decimos
Café cm grão arroba
Vassouras 5 fios' dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarclu� crxões arroba
�{â) (;L'� s'Ji',idos arrcba

27$000
25$000

== DE ==

Enlimio Dinslaken
--�:--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma

xima prumptidão 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
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARlNA

"

I ".. I,�

rfjenc�do dt fI;;n"I�Ilf.lipl.]!!.5 Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto saeco 17$000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco succo I 5$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho saeco 15$1000 MERCADO FIRME

!/dOOO'Milho sacco '" iP

Batata sacco 14;'000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 9$000
Farinhll. Bémeiros sacco I 0$000
Farinha commum sacco 8$000
Farinha de milho sacco 1 4$000
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 1 5$000 « Hamburgo
Carne de porco kilo 1 $500 «

Toucinho kilo 1 $500 «

Cêra kilo 6$500 «

Mél de abelhaslata t 7$000 «

Nozes kilo 8$000 «

«

«

3$000 «

2$000 «

DIVEROSS
(por kilo)

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

6$500
1$500
1$700
1$600

CAMBIO
Praças
51 Londres
« Paris

90 dlv á vista
91$000 93$50011$260

7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Italia
Portugal
Nova York
Hespanha
Suissa
Belgica
B. Ayres
Uruguay
Hollanda

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
STOCk err 146 Entraào51Z 5ahiàas

6 a 14-5

12.298 12.759
16.876 20.199
lLI79 11.356
8.645 6.218

Feij&o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixasl

50.556
73.111
25.324
12.577

< "
.,. \ I

Xargue (faràos
� 20

14.líGG
(Faltam as sahidas dos depositas particulares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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§ Matríz:
, Filiaes em:

�
�
:1 Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos

j Morins e Algodões
J Lonas e Impermeaveis
j Tapetes e trilhos

�1, Roupas fei tas
1 Sêdas

Linha pará coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
AJcoJchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados

l' Toalhas e guarda-napos
� Sapatos, chinellos, meias

Depositarias dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

:; Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas"Rita

Blurnenau - _Joil"")vilk·� Sao Francisco LagLar'l8
Mostruario I::)ern""'lanente em CrL.lzeiro do SL,d

Secçao de Secçao d(�Secçao de
FAZENDAS:

���AVAVAV��.
;ornpanhia Alliança da

��'l
�Sí
r�\�

g �"!'l�,e.�ages ��.�
K��\';;''''

��
MACHINAS: �

Machinas de beneficiar�m&ddra �
Material em geral para construcções: Machinas para officinas inechanicas ��1Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros t':'}l

e janelIas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :arados, ��l
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Fogões e Camas LOcoemleOcVtCI.il:CsO' "Motores de esplosão, Motores

��.v�\\�\,\,1"Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- 0 �
rE?S Material em geral para transmissões:, �eixos,

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ���Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acccs- �d
Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��I
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar OOODYER ��
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �""14

---------- �Navegaçí:3o "Hoepcke"-,�vap(_:)res "Carl Hoepcke", "Anna" e 'GMax" �
Maria" - Fabrica de Gelo "Rita M E'3;"'ia" - Estaleiro "Ar'atf3ca" �

��
�i��<�1��r�lt@fr��ro,���������r(��iY2��1.����'��

FI...

FERRAGENS:

Bahia
••• fünaaoa em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

pital realisaào 9.000:000$000
,Reservas mais ae 36.000:000$000
�eceita em 1933 17.762:703$361
Jmmoveis 13.472:299$349
�esponsabilioooes cesumlõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaoes referem-se sómente aos ramos OI.'

.'060 e TRAN5PORTE5, que são os 0015 UNlr05 em que
�mpanhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaaores oe Avarias em toõos 05
Eetcõcs ao Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas principarzs

praças extrangeiras
Agentl2s em florianopolis rAmp05 tOBO & riA.

Rua r. mafra n' 35 (sobrcüc) Caixa postal 19
Telzqr, AttlANÇA I'zleph, 1.083

.Esti'lptorios em Laguna e Italahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

.J
.MJ&it4

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U.r"í. ou MAIS lótes. Amanhã
/
I valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. code brindar seus filhos.
Llnaa Vista Panoramica.

Esptenôtõc praia Oe banhos.
Optima nascente ae agua potovel,

Terrenos completamente planas.
AVILtA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros 00 Ponte Herclllo Luz
800 ào 6ranoe Quartel feoeral; em construcçõo.

600 ào 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Na séõe 00 Districto 10ãa PessOa.

�,'!rvída

\
pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis

Pessôa e Florianopolis -Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 5acieoaõe se encarrega 00 construcçõo õe Préoios
03 lótes oõqutr, 005, mcõlcmte o pagamento õe uma cntrcõc á
ur.stc e a resta te em pagamentos rneneces,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

,d
I

f

-- =
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Está doente? Quer sabe't"""oque tem?
Mande nome, edade e prorissão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POS I'AL, 509 RIO DE J AN!:lRO

ar CF

V .��.:� as casas na rua Conselheiro

eniJe-SeiVíafra n. 126, 130; e 71a e
.

.

rua relippe Schmidt 41, rua

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

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

per.

PASC!�OAL SIMOt�E S. A,

LIVRARIA MODERNA

funeaàn 12m 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8

SE QUERES Af\T'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford \18·200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgías, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e fígado, 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 lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
o E gente.

Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

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

ua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

1�=,====================�=======-__ta_I,_C_a_f_é_d_a_I_Ih_a�e__H_ot_eI_M_e_t_ro_p_ol_.�

A CAPI

'I t:DllfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes..

RESTAUHANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Caixa postal129 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE � Il'l

t!f.ll.},n ,� Q.1�����G5 ai
RUA 28 DE SETEM-

IBRO N. 16

\
\

\

�
I

5

após
-:h3.1

o

.:! o

es. r
I

f
1

Filomeno ela

T'vp o q ,'O)'l i a, E51�rll!Dtyp i
Enccõcr-nuçfio, t:'autação, Tra
bolhas em Alio �l:ellwo etc.

Peilete��a I
Argenti��a .

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ri:;

COS. Almoladas, lOi!lba:l, pannes
de parede e todo e qualquer tra
balho d-sse ramo, estão à venda
na C1\5l\ "A INSTí-\LLA�
DORA" á Rua Trajano n. 11,
on de V. Excia. poderá encorn

mendar lÍ.3COS especiaes para

quaesquer fazendas ou trabalhos,
os . quae� serão fornecidos a seu

inteiro conten.o.

,
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.
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r
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End. Te!. FI LOM ENO

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

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P! R E L L I S/A.

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

ATT

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORlf\NOPOLIS

V
EI'..JDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessõa-, .. com fundos

para o mar.
_

TI?ATAR NESTA REDACÇAO.

I

I

J
'.':

' ....r-"

A
�RTIG ,S PARA MO

'

(� R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
o

;; I. ,_)'/:,,:)1 .l"

I .
r,,'

E

,,' '.

-. ,,'-, .
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A GAZETA
-------

A Gazeta
Médicos

Indíca:
Advogados

--==���������-
=�==�==�=--===�==

Dr. Cesar Avila 111 Dr. Henrique Rupp Jar.

I
I

Ex-assistente do I

I Dr. Cesar Sartori

I Clinica cirurgica-operações

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

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

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna·- Syphilis I

Vias Urinarias I
1

Consultorio {; Residencia I
Rua Trajano, 21

I

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral __

o Vias urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira @ Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás horas l S

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

I Dr. Fulvio Aducci
Advogado

H. Jordan

fi' 18Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14
17 horas

______________________
. c:��

.'n=__ -

=======-============ f�

Fabrica Rua BGcayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
--"$";----

FLORIANOPOLIS Est. dt Sta. Catharina
('�l�S��I;t9�,;:,:;.���[�����.���.'S:lj;l��.��:;,?:7�COMPRA-SE BAGAS DE NOZES -(j>,>��,.g:�� ",.,'''' ...�<Z..:Jr:..�t,.�jL;_�..:;::!Jr....�;L.-���...é.:;::��.J

):'1 _ �� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOI\Jl RADIO ��
· I

;;:;;.'"'"C""""....;.:,;.-__.....�.......iiiiiiiiiiiõ;;;;;;;oDiiiiiiiiiiüi""""";;;;;·Ui.,__iõiliiiilii;m;;z ;ii_;;;;;;;m;..i>iãiiiiiii��_,__

�� São nccessa rios 3 qna] idade s �Accacio MO-I ��"H� 11JI�1 � SELECTlVlOADE-SOM. E MATERIA PRIJ\rlA ��
rei ra tem seu êscriP-II•.•.� E- �, � Essas somente são encontradas �

� f� �
nos 1I0VOS typos de radio

�tório de advocacia á rua, it sómente
�

� �§. ��
Visconde de Ouro Preto i

m
PEÇAM CA�ALOGOS. ,PREÇOS. ETC. �

n.70.-Phonp· 1277.- m·overle i=�.!;�-,.�-=��
Caixa Postal, 110. "-. �

Boonekamp � Paraná Niel�cantil
�

Não ponha fóra a sua lamina O apperitivo de maior fama � TirageP""'r!. 8.000 E:.:x8n-\plares
usada. � Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

�em@a ------------�.��'�e� Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, MattoAdquira já o
.

afamado afia- "ifi"� • �

dor "SIRANA" para laminas ty-

.

Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio G. do Sul.

Nas grandes luctas que desde- po Gillette.
- ------------------------------- Circulará no proximo mez a Za. [di9�Cl dedicada ao Estr-

bram no campo da actividade so- Parfl excellente e baratissimo, VaI iasos brindles do de Santa Catharina.

cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE �����������{������,
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLlS d" t

RI

II �� .. �
���h�:: :::�sida�:;� inprescin- RUe. Trajano n' 11 IS ri ue

� A entae bem' �
� � �
�
-

�rrm�g;'���;�erna �
� de Publicaci5e�-;, com séde �.�
� em São Paulo, é autorizada e fis- h�..�� calizada pelo Governo Federal e �1
t'1J possue a carta patente n. 112 �]

� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes] por �
�1 semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

��.'l�� EXTRACÇÃO com globos de crystal. l��
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- ��
� teios são presenciados pelo povo ��
G'���<�������<i�����

Dr. Pedro de Moura Feno
-------_--------1

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548

Cia.
CASA MATRZ:

.JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

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

FIL.IAES:
Mafra - Carloinhas

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

.

(PARANÁ)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhodos
POR ATACADOj

Exportação de productos do palz
FABWCANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Nlwa - ==nm==M==n:N« _

Fechamento de r"'tâalas

TERÇAS�e QUINTAS-FEIRAS
r;,c,

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 Por"ta Hotel

-

•

Tclephone 1441 Caixa Postal 105

-de-j- -,

João Selva==

A GAZETA

oo.
RUA CEODORO 33

FLORIANOPOLIS·
a todas as pessôas que, por

\

seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

jornal mais moderno e lido da Capital.
Peçam informações.

AHARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

"Expresso NC�!;ldest:e"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Pcgistrada
------ ----_ ---

Director Proprletario S/.l,.NTIAGO BOHBA

Linha Porto Alegre - Florianopol!s e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORHES

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em :36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesma, horas

PASSAGEIROS, CARGf\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopoli5: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

A�ente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

eM

Prefer.ir O �abão IN 10 de(Curitiba)���!��_n.�
.

e dar valor ao que· é bom, é economico e relVAdôSD

EXPERIMENTE E
I �..,.

., .... +0:
.4W.

V ERÁQUE É SUPERiOR
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o dr. Cesar Avila
deixa a presidencia

Ali N. L.
�ovo

O sr. dr. Cesar Avila endereçou a seguinte carta aos seus

companheiros de lucta:
«Florianopolis aos 30 de Junho de ) 935. Companheiros do

D. E. P. da A. N. L. Não podendo eu, devido o excesso de
trabalho profissional, desempenhar corno devêra o encargo de presi
dente do D. E. P. da A. N. L. e, sendo contra aos meus princi
pios que, numa associação regeneradora.i.haja quem use de um titulo
como simples honraria, sem exerce-lo, como no meu caso, venho
entregar-lhes o cargo de Presidente . Faço questão de continuar
simples soldado da corrente idealista que está avançando I

Nomes haverá que com muito mais galhardia, desassombro,
coragem e elliciencia se desempenharão na presidencia da A. N. L.
onde estive, até a presente data, graças á desmedida confiança dos
companheiros.

Rógo, outrosim seja tornada pública esta minha decisão,
bem como peço seja enviada uma copia d'esta ao D. N. P.

Sem mais, com as minhas saudações anti-imperialistas sou

lhe o companheiro q-ie trabalhará, na medida de suas forças, para
que a A. N. L. seja a concretização da promessa que està sendo.

Cesar Avila

DESPORTOS A empreza de navegação
aérea Aerolloyd Iguassú, que
mantem linha regular de S.
Paulo a Florianopolis, com

escalas em Curityba.joinville,
e Itajahy, pretende, estenden
do-a, estabelecer contacto
com a cidade de Lages, de

pendendo isso, entretanto, da
formação de campo adequa
do.
Estamos seguramente in

formados de que o sr. Gio
condo Tasso, operoso pre
feito municipal lagunense pa
trocinará a construcção do
campo, de molde a ser pos
sivel, dentro de pOUC03 me

sês, a inauguração ida referi
da linha para áquella locali
dade.

'i

Continuação da 2a' pagina
que se póde considerar como a

maior dos jogos de campeonato
*
*
*-,- NAS QUEIMADU-

deste, anno não popou eslorços
para applaudir os vinte e dois

RAS-.fJnies de mais nada, é litigantes em campo. Numerosos
necessario com aflua fervida a que d h�

grllpos, e sen oras e senhoritas
se accrescenta uma pequena porção '

I' d d' presencIaram as 1 es, emons-
de sal de casinha, la�ar a ferida trando grande enthusiasmo.
para desembaraça] a :das impu Irezas e destarte evitar infecções. JOGOS EM SÃO PAULO
Uiil é em seguida, locar a

superficie queimada com um al- Nos jogos realizados ôntern em

godão embebido em uma solucão S. Paulo verificaram-se os�seguin
concentrado de acido pecrico 01.1

tes resultados: Corinlhians 2

linimento oleo calcareo, Santos I; Palestra 3 - [uoentus
Proteger sempre a superficie queimada com gaze esterilizada 1; São Bento 2 - lndependen

e jamais deitar sobre a mesma mrdicorientos actives como iodoformio, \ cia .2; Ypiranga 4 - Humberto

elc., que facilmente absorvidos podem intoxicar a creanc.t, Trafando- Primo 1.

se de uma [erida aberta, sujeita a injecções, convem sempre chamai'
o medico.

l.

,,I
Expressiva homenagem ao dr.

Prefiram sempre o inegua-I Nerêu Ramos
,._

laveI SAEJAO
I r�D'O de Curityba.

Politica &
Politlcos

AHHIVêR5ARI05
-0-

te. Capella, com destino a capi
tal gaúcha, onde vae fixar residen
cia o nosso prezado conterraneo

sr. dr. Antonio Bottini, lente da
Faculdade de Medicina da Um-

o "Jornal lVIoderno", distribuído
gratuitamente. em seu último nume

ro insere a seguinte públicação:

TREINO

13a feira treinará o .Jlvahy;
40. feira o Alhleiico; 5a feira o

Iris; 6a feirá o '?;amandaré e

sabbado o Figueirense. A tarde
de hoje, por solicitação, é do 7a
mandaré F. C.

-0-

Sabbado último, ás ) 9. horas, Ao finalizar o seu discurso o

reunidos na praça Getulio Var- homenageado foi vivamente cum

gas, grande numero de amigos primentxdo por todos os presen
do illustre governador do Estado teso

dr. Nerêu Ramos, dirigiram-se Em seguida, foi servido prolu-
á sua residencia para prestar-lhe 50 cópo de cerveja.
significativa homenagem, ollere- A Ca,tela esteve presente á
cendo á sua esposa, exma. sra. d. essa expressiva homenagem pres
Beatriz Pederneiras Ramos, o re- tada ao illustre catharinense.
trato a 01.:0, do eminente conter-

raneo e empolgante tribuno do
povo catharinen: e.

Transcorre hoje a data anni
versaria do jovem Ney Carvalho,
filho elo sr. Tito Carvalho. nos

to collega de imprensa do O Es
tado.

fAZEm AHH05 HOJE: II\lTELLECTUAES!

versidade daguella capital, nosso

apreciado collaborador recente- ARTILHEIROS DA TEM-

mente designado representante do PORADA
nosso Estado na Exúosici!o Far- ) o I W ld. "

� ugar: a emar e Gak-
roupilha. Ao seu ernnarque, rea- 4 t t d 2 1
I' d ' go; com en os ca a; o ucar
rzac o as 14 horas, compareceu N' t C I' p' "3
1 d

'

'I
ize a, a ICO e arana com

e eva o numero de exmas, lamili-
t t 30 I F L I D' 1 .

d d d
en o; ugar eza, ear, ama-

as, amigos e aumira ores e IS·
t 2 t i d 4 I'

f 1
. a, com en os ca a; o uga..'

tinto acu tativo, A
"'

I N I G d' h
A'1I

' .

fazemos pnglO, vo, ava o ln o,

°d
I b�,stre ,

viajante Chocolate, Medeiros, Pernambu-Sra. dr. Augusto de Paula votos e oa viazem. P
,.

N do co, enquito e ana o, com urr.

Heimutli Fett tento cada.

/,a menina Cecilia Sartorato,' fi-
lha do sr. João Sartorato;

.-

a menina Zaimira, filha do
sr. Osvoldo R. de Almeida:

a exma, sra, d. Maria Heron
dina Moreira.

"I ntellectuaes Comprae para vos conven
cer o formidavel e cconorni
co SABÃO INDIO.o ACI DO PHOSPHATO

HORSFO�D é especialmente re

.ommendado para restaurar a acti
vidade do cérebro, ou energia ner

rosa, em todos os casos nos quaes
) svstema nervoso está abalado por
excesso de trabalho mental:'

O deputado Emílio Rítzmann, logo
::].ue Iêu esse annuncío, dirigiu-se apres
sadamente para uma pharmacia,
ifím de adquirir alguns frascos. En-
tretanto foi infeliz. porque o dr. O sr. dr. Nerêu Ramos, gover-Braz Límongl havia adquirido todo o d

Regressou ontem de São Joa- Chegou ante-ontem de BlumL- stock. com o fim de conseguir avivar
na or do Estado, assignou acto

quim da Costa da Serra o sr. nau, o sr. capitão Trosilio Mello, em sua memoria a lembrança de hoje nomeando 40s. escripturarios
dr. Agrippa de Castro Faria, dê- delegado de policia naquelle mu- certo documento politico. que assigná- do Thesouro do Estado, de ac-

pulado à Assembléa Constituinte. rucipio.
ra, qUlndo se tratava a questão go- côrdo r.om a classificação obtida

'

�aria d') nosso illustre cor,terraneo vernamental cil.tharlnense. em concurso os srs: Oscar Beller
r d m·b· ad J

- P d d Rert,,",es,ou d BI Para isso não era preciso remedio. J 'M
.

C II
.

J Th'S. ese alg or oao lê ro a Seguiu ontem para Porto Ale- "'"

.

e um�nau, o sr. bastava um pouco de••• bôa von.
ase ana ava aZZI, ,oão eo-

Silva, figura destacada em nossos
gre, o sr. dr. Jvão Eduardo �v'lo'

I

Carlos HenrIque MedeIros, geren-
I
tade. tonio L. Carvalho, Deodoro Mi-

meios J' uridicos e sociacs.
.

,

h' l' te da filial dos Laboratorios Raul] roski, Nelson Nunes, Ludaerr.
ntz engen. elro e etflclfta. ,�

I Leite, nesta capital. O "FREITAS BONECO" I Socas, Oswaldo Henrique
t>

de
Fez annos sexta-feira o nosso pre- Pelo MAX, partiram ontem I AI' h d

.

f Carvalho Ramos. Euclydes Fer-
1 D I G L Chegou sabbado da Lal!una. guian- I I cega 03 pronunclOu or-

dzaco cuut::rraneo sr. 1 cero ..ar nara a;;wna, os seguintes V13Jan-
CON50RCIO "'..

d d nan es Jayme M'ndes N�I
t' '" � do o automove1 n' 244 A, o chauffeur mo.:o ImprOVISO o sr. eputa o

"

v

.'
v spa

cid, CéGi ulurario ela Contadoria les: Antonio Jorge Nassur, DAen- Realizou-se sa6bado, na resi- José Freitas, conhecido por Boneco. dr. Ivens de Araujo; sendo, ao
Counbra, João Acehno Senna,'i

Geral da' nOSEa confreira a Re- dente Rampinelli, d. Maria Ri- dencla da noiva, à rua DeoJoro, Ha quem afHrme tra�o�-se do re- terminar, fartamente applaudido .. Carlos, B�ch�E'r, João :V1alçal,
f.'ub !:ca. beiro, d. Mma '\ lachado, Luiz dador da Imprensa Ofilcral o saty- A d d f II J' d I Candldo l"'rtlta3, Ano3�o José

p V
o enlace matrimonial da senhor i- . , d 1 .

t J 'F"t gra ecen o a ou pro::JuZHl, o .

; ".55i, inicius c!e Oliveira, Ar- mo e ap:'wa o.ltimorts a ose re! as.
I

.u
_ de Carvalho Co·ta Cyro B b

F d '18 P d
nha Eugenia Gallois, com o sr. Não sablalnos do ::tppellido do e.oquente e magnmca oraçao, o sr.

J'
,.

"

.

or
.

a,

ez annos ia L o J'ovem e- man, o Calil, Fernando Genovês, d N Ju 10 TelxelCa Fr G"
Vitório Zanetti, commerciantc Freitas. entretanto. C01110 dJe dev� r. erêu Ramos, que impressio-. ; anClSCO ouvea,

dro, filho do sr. capitão João I e Aldo Casalet e senhora. desta praça. gostar e sómenie para agrada-lo nou vivamente 03 que a ouviram, SylviO Chaves �abral, Flodoardo
Cancio, digno e diligente Oele-

. o chamaremos de Boneco. E pa- Nobrega, Damllo Cauduro PÍ�
d A I Segu I t 1 C 1 H Paranympharam o acto religio-

ga o uxi iar, .

II on em, pe o ar oe- tece-se mesmo. I colli, Romulo Gonçalves e Ma-
k d {'

, C 't I d 50 p,or parte da noiva o sr. Ma-pc e, com e5 mo a apl a (l R,-,-formado noe! Rodrigues ArauJ·o.
R 'Dl' P d P d noel Pedro da Silva Junior e ex- .�
epu lca, o sr, e ro avan <> O Governo do Estado tamb�'n1

Nascimento, conhecido maestro ma. esposa· d. Laura B. da Silva Eq u ,. pa radasA
.

L'· Pelo Governo do Estado foi resolveu torna�' sem effeito o acto
calharinense e presidente da S.M, e o sr. ntomo lma c exma. d
Amor a Arte. esposa, d. Nair Lima. Por parte reformado com vencimentos inte- o ex-interventor sr. ceI. Aristi-

I
do noivo, o sr. Paschoal Simoni Es co I aS 1'10 r- graes o lllajuf da Força Pública liano Ramos, em que fazia diver

e exma. esposa d. Eugenia Sirno- rnae s P r i rn a - sr. Antonio Marques de SOllza. 5a3 nomeações para aguelles car-

Di, e Domingos Borba e exma. r I a s
.....__ .a _iii

I
gos.

e�;posa d. Iracema Borba. No ac- V I DA Assim, com a resolução go-
vernamental, foram demiuidos os

to clvil, foram padrinhos por par- Pelos decretos ns. e 37 e 38, Ite da noiva o sr. cap. Emilio datados de 26 do corrente, o
__P_RO LETAR_IA srs: Benjamin Jorge, Eugenio Joa-

Gallois e a senhorita Jandyra E. I
quim Coelho, João Gaspari, Re-

governo do Estado, ,considerando - maclo Octavio Seará, Pericles S.
Lopes e por parte do nOl vo o

que as escolas normaes primarias F Alf d T b d
sr. dr. Emilio Gallois e d. Au- Synd icato dos erreira, re o a or a Ribas.

dos collegios «Sagrado Coração Amaro Pacheco, AI.::idonio Flôres
de Jesus», de Rio do Sul, e Graph icos e Moacyr Loyola Barcellos.
«SteUa Maris», da Laguna, se

acham nas condições estabelecidas

pelo art, 75, do Regulamento
das Escolas Prim uias estaduaes,
resolveu eCjuipani-Ias aEestas ul-

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

NOVOS
ESCRIPTURARIOS

Festejou sexta-feira o seu anniver
sarjo natalicio a exrna. sra. d.

Olga Ramos de Paula, esposa do
H. dr. Augusto de Paula, e fi
lha do exmo. sr. dr. Nerêu Ra-

Viajou ante-ontem, via aérea,

para Porto Alegre, o conhecido
industrial sr, Helmuth F ett.

ao Thesouro
do EstadoChegou a esta capital, o sr.

Otto Selinke, director da filial da
Casa Hoepcke, em São Francisco.

mos, governador do Es.tado.
A distincta dama foí muitissi- Dep. Agrippa Paria

ma [elicitada, pelas pessôas que
lhe devotam a sua admiração.

Passou s cxta-leira a data anniver-

Fez anntlS ante'ontem a gentil se

nhorinha Ivonne, filha do sr. com

mandante Lucas Boiteux, actual
mente na Capital Federal.

jom. Jorge Lacerda
C'HE6Anl UNS ...NflSILITRÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar o sr. Sody Vieira e senhor:- Sabbado ultimo chegou a esta
nha Zulma Vieira, filha do �r. capital, vindo de Curityba o jo
Boaventura Vieira; o sr. Antonio vem academico medicina Jorge
Danillo Mu.nari e

.

a se�horinha Lacerda, brilhante jornalista e

f\nna .ArauJo e SIlva, filha do directo� do orgão integralista A
sr. major Praxedes Augusto de RAZAO, de Curityba.
Araujo.

fora Pievezan.

timas.

OUTR05 PARTEm ....

Dr, Antonio Bottirzi

Dr. Ivo de Aquino
Acompanhado de sua exma.

sra., chegou de Blumenau, o sr.

dr. I vo de Aquino, brilhante
advogado nos audictorios do Es
tado.

Reunem-se no proximo domingo
ás 9 h"ras da manhã, para tra

tar de relevantes assumptos o

Syndicato dos Graphicos desta

capital.

EMPREGADA: -- Precisa
se de uma-Praça Ge

neral OSl)rio, 38.

Acha'se, ha dias, enfermo re·

colhido aos seus aposenlos, o re

vrno padre João Reitz, cura da
Cathedral.

Acompanhado de sua exma.

esposa, segmu sabbado pelo Com-

AI-II
•

I NO ESTA'
----------------------------------------------------�----------------------------------------

melhores casen1iras, os mais modernos ee legantes chapeus da afamada marca

impermiaveis para senhoras e cavalheiros acaba. de receber a Casa Pa

Felippe Schmídt n. 21 •• José EliasIII

ralZO,
capas

J"

a rua

t ,
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