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AN NO I I Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Julho de '1935

r...... õ � LAC'�O�ii""'�� ��,,_ _-.I 'II".

I NUMERO 259SÃO PAULO, 2 (G)-O sr. Borges de Medeiros pOUC',O

demorou em Santos'. Desembarcando de bordo do Itaimbé, tomou

em seguida um automovel com destino a capital viajando em com

panhia do deputado federal HYP?olito Rego e do jornalista Casper
Libero.

Todavia na rapida estadia em Santos o sr. Borges de Me-

deiros foi cercado pelos jornalista- concedendo-lhes breve entrevista.

Disse sobretudo, que não tem o menor fundamento as noticias do

IA'opalado accôrdo na politica do Rio Grande do Sul, não obstante
O d ut

' P-I· '� O' -
" H

d d
' .,.

1::1 I ieou aco ,l,CiCO rympro ann-
o assedio constante os proceres o SÜUaCIOl1lSm� junto ao ,sr. vau

I bue ao·seu collega Cid Gonzaga cer-

Pi!la, o que não consegue desfazer as di vergencias dos dOIS campos tas piadas a seu respeito e quiz ti
tão oiolundas que não perrnittem a ellcctivação de um entendimento, rar a desforra

•

Prosegue aHirmando que as suas derectrizes no Parlamento Hoje. no café "RIO ,BR.ANC�", di-
,

d I J - N ' d :
- zla ao depetado Accacio Merwa:

serão as mesma') enuncia as Pê, o sr. oao eves em nome a mino �

O T -,

d 0"- '. tá ei b <
. . r: . .

I
..

d d
--- joao e 1lVell?. es a enca 1,-

ria, Repu-ou dehcad� � situação pohtica naciona _e�\g;n? e to-
lado cornmigo por causa da "GAZE.

dos abnegação e patnotismo. Falando sobre o sr. l·lores da Cunha TA". Aquella caricatura foi uma

Irizou qua tem melhorado no gov..;rno, mostrando-se disposto a cum- p�i'fldia em que me envolve.am. Eu

prir a Constituição. f�p �ns h'J.Y07' t verdade; mas. ,a::-
O sr. Bar zes de Mcdeiro3 chegou a São Paulo d� autorno- srm nao. ,0 tlÍti1.!10 calunga, desenn�-

.

g
,. d r» t do " o

do por mim) iOl o segmntc:---o Cíd
vel em companhia de sua e,gp(�,a, do director a �Jaze a e

�
OlUO"

Gonzaga. com (3."1 de b.êa rachada,
elementos do p, R, p" dIrigIndo-se para o E'plai1ad.l [-L,têi, onde

e. a barriga, rnutto estufada. em fór-
lhe foi ollerecido um jantar intimo pelo sr. Casper Lib �l o, !111 de zab.mba ...

A's 9 horas, .seguiu viagem para o Rio, pelo Cruzeiro do O sr. Acc;;':;Q, espantado com a

Sul
.

irreverzncta do collega, protestou a
.

A" d d E � d I medo:e�tação. vJam-s� repreS(!,:ita:1tes o governo o ]s,a o, '---}sso é muito pesado!
membros da commissão directora do P. R, P. e numerosos �lemen-l =-Qual o quê! --- Retrucou o sr,

tos de destague.Cêrca de 1.000 pzssôas saudaram o prócer no-grar.- Plácido. E terminea com maldade!--

dense, havendo grande enthusiasrno. Foram erguid); seguidanente O Cid. com ,t010 aqaelle pêso, é o
.

R' G'alld� d> Borg�s d' M�d�I'ro'}} de.putado maiS leViano da Assem-
vivas «30 lO 1 (" - y'" _.... �.

bl'
S. s, tomará posst! no p;·oximJ sabb:do, quando fallará o

ea.

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

General Góes
IVlonteiro I_QuereCia�Politica &

Politicos
PÊSO ... LEVIANO

RIO, 3 (C) - Esteve ôntern
no gabinete d;) ministro dfl Guer
fi} o g!:neral Góes Monl(;iro, que
ali se deteve quasi duas horas,
em palestra com o seu succes

SOT.

As f,=rias do gd. Góes
terminarão em 4 de agosto.

A população �.1ctllercyense p assou a
noite assustada
-----�,�i.f_,��i{----!\;�T;ti�.:�----

50 RIO, 3 (G)--,L\ ellerv-scencia politica desL::, ultimes dias
uitirnos dias tem trazido as autoridades das duas capitaes ft onteiriças
em grand� actividade.

O boato [ornou vulto, porém, na no.te d� ante-ontem, rx;ra
ontem, em Nidcroy. Com a SUl irresponsabilidade d..: S�mprf\ el'e
poz a população em sobrc.ulto. fnzendo-a passar a noite a"nLtaeb.

Corria que elementos cornmunistas, preparavam um levante-•
associado a outros elementos que ninguem sabe quaes são.

l··Ião obstante já estar acostumada a esses boatos, a policia f1u-
, .

I 1 . 1 J

rnmense, CO:1VenLi( a ue que mais Vél.e prevenir do que reme ]i;,:,
esteve de scbreavi ,;), redobrando a vigiiancia e augmentando o p?\_
trulhamento das ruas,

Exonerado

RIO, 3 (G) - o presiden
te da Republica assignou decreto,
na pasta da }Istiç:-t exonerando,
a pedido, o di. Ofegorio Size
nando Teixeira, de membro do
Conselho Consultivo de Santa
Catharina. A

Auxi i ia
Derespeito

sr, João Né.ves. PLACI DO TROVEJANT� ====�{� -.-

RIO, 3 (C) - D0cum.ônto� lltEciaes cheg, :los re::Ci'ltemen-

RIO, 3 (C) - Foram pre- t� ao nosso paiz dizem que a S::mta Sé d�u l-'.1ra as missões brasi
sos, em Bello Horizote, uns garo- leiías entre os sdvicolas (Amazol:as, Matto Grosso), 480.000 lifi�s,
tos que, na Villa MendoQ�í\, joga- ou sc:jam cêrca de 500 contos, ao p3.SS0 que a contrihuição do Bra�
varn foot-ba,lJ, qom trqS cra.ncos sil para o Vaticano roi d� 93.000 Eras, P:)IE') mais (l� cem CO<1tos.

E J 9-,? B" J R")')'hl!mano�. .m .)�, o qSll man ou para oma /.,1..0 contos e re-

cebe'l de lá 478 contos, distribui dos pelas mis�ões brasileiras.
-----------"---,------------

Mais u(n[�� ag� tassemnbléa
gre l"liiaçif§ c"3

�-

poli ti ':� é:;

Na sessão de ôntem, da Asseln
bIéa. o sr. Ph.cldo, como de costu
m�, foi uma antithese ,tO seu nome.

Esteve trovejante contra a resolução
governamental ll. 10. de 1. de Julho

a secre t:ar ia IIe �".lJa I corrente. a q,tal foi por e1re rijameq-
�II II\!

te atacada.

IIai A., Il&� a L rll A� �er1:a al�i1r� do §cü dlseui'so o

�. "tiil <o<r. """'" sr. )010 de 01,vwa. ao lado do sr.
."..__.�'" !r'lí"�"_'" I. 'lln" 't"r ).to do Pa � 11a'����",ij;"-s;:� I ACC1C1O morwa. murmu1'OU plcan z: gov<. n:_\1 r. ::c>..

Estamos segurameni'", informaàos.' oe que o s,r. migue!

I
---O Plácido está combatendo os O sr. Adolpho KQ111'i:r� qW� apenas

f7 b'" xonnrara' ào cargo "e secretarlo'geral àa Alllanco Ha-
f " j

-

d' h d t 1 I..!�oa OIU, se e �
. ,,\J, •

.HllCCionar.iOS nom�a'..lOS agora. iSlllí111a "e U111 ai! e:f!1Ovc. (;011Y.'JQU
Clonai Llbertaàora neste ESlaOO.,

° A' I í'..! d 'CI' ig�� '" �f rret'gr'osr. 1-!.ccacíO. sürpl'e ienClhlo. pro- um.l UZla e am., v., .. .:. J 1.-
--

àa A. H. testo[! lOJ!o:
.

ll�rio.s. e,lltr� 6S quaís o "LEADER" RIO 2 (O) - foi fundada Realizou-se �oje mais uma se;;-O capitão Renato Tavares assumiu a presiàencia v

r!' A tI' J
�

L, em 5anía Cotharina.
•

.

--�Não! Está defendendo 1).3 Citíí! �as galerias na ssemD ea. sr. oao nesta c.apital, por iniciativa são da Assembléa Constituide.
foram demittíd03 pela r-esu"lttção n. 10. de Oliveira. Este, porém, cuidoa logo � , \ "

d
"A U dl-

.

-

(10 malar K.lfre .0 Lorrea Me- sou a ps.avra, F níl1êU3mel"-E O sr. João de Oliveira. dando de $: ga,anHi, perguntando pda CQiJ,,'
d' "lIA' d Fares de não estar comprehendendo o dU .. dJ. lUZi, aUXlliaoo por mrl gru- te, o sr. ar. gnpa e �alia, que

P ren iUlnC � ft� de g o Ierl'sa qiscurso; nem o que disséra Q sr. -�"Vais commígo-� met� eai'lJ.--dls- I po de fiorianistas, lima ag- abordou com precisão o d,:sca�o
� !:li U II U \� " Acca::b, n':ll1 03 aplrte� que flsga7 se·ll+� o �J\ AdolP?-o., gremiação que terá cl_/mo dos governos anteriores pela �aú(;e

_""",.=- VillU O or<tdoft aparentando. emfim.- es- � hora (!� partida, porem. lI, e principal objectivo o congra- do povo. S.s. afiançou que o Ôl•
"""",......�-=��----- tarró:a cb,qtúHo tudo', arrêmatou. com mZla da manna. o sr, Adolpho ch,s-

çªn1Pl1�o do;' bl-asl')el'l-�s re- Governador do E,tado tencio: a
d' 'I'

.

pOlt com o seu ltÜomove1 superIo.- ", 1:" l ;:, • u

A R
. N

ti'
.

I çONes iSp 1<:eJ.C(3.: .. b1" t I t
. t' I

.

ussla nao O erara novas VIO a" ---Em t:Jdo o caso" •• esse Plácido tado, acompanhado de ()u�ro� tª-mhem pu .lcanos e�ll,orno c.a pa na cons rUIr u� eprosano.

se m�tte:í nUill.l ··ESTREPADA" do' com exce��q qe �1��a_�tlt.ros. e da RepublIca. Em segmda fallou o deputado
rn05rDU, 2 (6) _.- Os novos e repztiàos inCÍôentes verifica O':.t,ó m nl:. Q ��� Jf)�O d� ÓHveita la. chegan-I A Legião 1RC:?�ibUcana Flo- Renato Bnrbosa que discouu �(_

aos !la fronteira àa RU3sia 50ulztica mm o E.s,taào Livre à,O.mallà-II d{!•. por â.ccaso, á. esqt1if1� do ca�é I riano Peixoto está elaboran-Iore fi atuação do funcciofliAlisrnochurla leual"am o govemo àa U.�. 5.5, Q env,ar umq enel91ca nq
U�M OONVITE, .. INESPE- "RIO BRANCO". quando ViU os dots I'�";;c " ::1',' "Júblicota àe prot�sta ao governa àe TaRJa:'. automoveís já em movimento ace- dq ,I,)n marllle",to applaudll1dO I ,.

DIZ aquelle àocumento 50vletl:o que o gove.rno àe mascou RADO 1 d D' <A�, "r<:1 acça-o do sr Getul:Q TV'ar-nãa tolerará que continuem a navegar, em aguas 'ntemcs àe ,seu era o. e,sapontado com o W;,&r� q,le .. I, " ç

tzrritorio, zmbamrç3zs àe bClnl'leii"05 japonezo ou manilclllJ, reeoinàa lhe passo\! o sr. Ai\ulpho. o sr. João gas e conclta,ndo os semi
sobre as ��tariàojes_ àe3��:\��i5 ?:li�es tõJos as consequilncíos e a �':, de OHvcii"'- enÚou no café. quando associactQS para uma parada,respansablllàaàe àes::Je acr m,sro",o.

viu: o dr. BuIcão Vianna ao telepho- ::lrjm d
'

d __

A d' Ih t� ',U' ':,1".;.1 e emonstt aI o seu
ne. ccu tU- e en ao uma 11'''P· " I O O d d

� I

Chegou-se ao ac�tado �é.di;: ... t, 'ch�� apOlo ao g�verno constttUldo, .

.

sr. overna
.

Dl ,o �staco,
mando-o de "Mte. foi diZendo macia- a qual tera lagar. dentro de asslgnou acto hOJe, effectIvando
mtl1te:

.... c,

poucos dias,.
-'

no cargo de major da Força Pú-
---Illustre Bulcão. � Ado�pho pedlu- A àir-ectoria da Legião, que bEca, o sr. Canlidio Regis.

me que o levasse t�me,hatan:.er,1t.(» tem sua séde á rua Senador I _

de ,qualquer modo. q, �H;:ada oH;- Pompeu 229 sobrado t ? melhor sortllnento de
l'ec1da aÇ\ u\f,.;�rÍ;iac!or Ribas. Partiu

,
.

" .,,) ,ç ,_em i artulOs para homens só IM
agora mesmo. com os amigos, e man- recebldo lnmlQleras adheso::s. cas� � CAPITAL.dot�-me a sua pwcura.

O sr. Bnido Vírt.nna. ml1�t;". sen-
- .

..,.,-------- ----

siblHzado e amavel, '!)egõü ·pilo· bl'aco
o sr. João de OHvéita, cond:lziu-o eÍn
direcção ao ,seu l1ndo a(!tomove� dí: .

zendo: I
--O Adolpho j� �\llnt! t Eu tão vamos Pedimos providencias a

O DEPUTADO "MOSCA" d��es�� l" F C".' "'"

A N
-la. orça e Luz athari-

, elo, O_IJe vemos o sr. Joao d� OH- nense nara mandar SUb"'jíui"velra, e um sanguesuga e 11\1.;\1· t ...'
:)t. I

môsca imnertinente. O nobre de-I
uma lampada, que se acha

pulado reve1o,u mais uma vez; a Si.1(!, apagada, á rua Nerêu Ra-·
vivacidadet Imos.

Os cidadãos ru�sos ccrn ordenl de deixa�
rem a 1\1s·ndchuria

Ef'fectivado

DflIREm, 2 (6) _ .. Ta()a3 03 ciào:'lã:J5 rU350S re5íàenles em

manôchurla receb2ram oràem formal ao govzrna àa União 50vieti
ca afim t)e regressé1rem ao S!W pai:!; at.z ZS àe qgosto proxínp, o

mais tarDar'.

Vultosa conm Cobrança dê
cordata

RIO, 2 (C) -_ A firma pro

prietaria do Parck Royal reque
reu concordata pr�ventiva, com

, pagamento de 60 0[0, em pre!;ta
ções semestraes. O passivo ;ütin

g€ a 9.306:000$000. no.

inlpostos
Durante o corr�nte mês a Prfl-Ifeitura da Cap:' d V cederà a

cobranç::i d6s iml-'- L� Je: indus
tria e profissõêS, aferição de pesos
e medidas e sôbre v':: hiculos, re

fercllte:.i ao 20_ Gemes�re de�te (j.11-

O sr. GJVC.I!1;i �O� lo Estad \.

a�signou hoje ctc(:,'dü creando, I)'

dislric!.o &� j\Llo Pecanha, no n1l'

uicipio de Brusque.
j �

Ontem na residencia do sr. João
de Assis. � praia, dos Coqueiros. foi
offerúldo mna peixada �o sr. Ma
noel Ribas. preclaro e denlQcra.tissimo

,-, � ,

,','
.' "';.' ',1,":,'

"

. t�.

J\:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ta suas

'lo

E os ��OSS�S jo��nali5taS?
-0-

2

Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazaretn)

-o-

RlO, 2 CC) - Na reunião os 'conselheiros Armando VIdal,
do Conselho do Commercio Ex- Raul Leite e Arthur de Carva
krior o sr. Souza Mello apresen- e o consultor techníco Lenhoff de
tou a seguinte indicação: Brito.

d
�t..ailUF'��

«A Associacão Brasileira e

I--Imprensa ernp�nha-se para ob- V IDA
tenção de cambio oHicial para a

IImportação de pa?el de jornal
__

P RO LETAR IA
O sr. ministro da Fazenda vé

_

com sympathia esse' pedido. Tra-
tando-se porém de um caso espe- V sita ao governador
cia! sem qualquer sirr.iJar, piOpO-
nho que o Conselho designe uma Em visita ao sr. Gover
commissão com o fim de estudar nador, esteve ôntem em Pa
o assumpto e indicar o que jul- laeio uma commissão de
gar conveniente». membros do Syndicato dos

Fundamentada pelo sr. Souza Operarias [em Construções
Mello a indicação, manifestou-se Civis.
o Conselho favoravel á adopção 11

II
n

da mesma no que foi acompa- Colligação proletaria
nhado pelo sr. ministro Macedo
Soares, que a propo�ito proferiu
as seguintes palavras:

«Evidentemente, cabe ao go

verno�amparar as grandes for

ças nacionaes f: notadamente mo

raes: nada preciso dizer aos srs.

conselheiros "sobre a missão su

perior da imprensa. Todos o,

membros sabem tambem que a

causa principal da crise que �tor

menta a administração dos jornaes
é justamente a desvalorisação da
moeda nacional para págamento
em ouro. Entendo, portanto, que
é altamente patriotico a amparo

que se pretende dar o imprensa
brasileira e faço votos para que,
com a maxima urgencia, seja tal
iniciativa tia l�folmada em ieali
dade».
O mini3tro Sebastião Sampaio,

de accôrdo com a resolução, do
Conselho, nomeOJ a commissão

espfcial solicitada na indicação,
sendo indi,ados para constituil-a

RIO 3 (G)- O sr. presi
dente da Republica, assignou
actos concedendo auxilias

E
relativos ao exercicio de

MPREGADA: - Pretisa- 1935, a vari::t5 ll1stltulçoes
se de uma-Praça Ge- humanitarias do Estado de

neral Osario, 38. 'Santa Catharina.

, I
.}-<

Realiza-se hoje, ás 19 lho
ras, na séde do Syndicato
dos Operarias em Constru
ções Civis, i.,uma reunião da
Colligação das Associações
Proletarias de Florianopolis,
para leitura e discussão dos
estatuto.') e escolha dos re

presentantes junto á mesma

CoIligação.

De
.

cinema

DO;5 pl�itos já se realizaram \ guardar os direitos, e interesses

para a eleição dos representantes dos collegas que, fora daquella DIA 3 DE JULHO-S. JACINTHO
das prohssões liberaes ao parla- casa labutan arduamente ,na con- H$��---
mento nacional. Em nenhum del- quista do pão. 1767-A Capella do S. jesus dos Passos-O revrno.

Íes logrou a imprensa a victoria P f' 'sr. Bispo da Diocese do Rio do! Janeiro, attendendo a pedidos que, re Iram sempre o inegua- II d c Jde um nome seu, "sahindo de
_ lhe foram feitos, concede licença para erigir-se a cape ii. o o. esus

suas fileiras, identificado com as laveI SABAO dos Passos na lgreja do Menino Deus.
Procuramos ontem, o sr. Ado:- ca"g05 de terceiros e quartos es aspirações de seus companheiros � ND IOde Curityba 1818_:_Nascimento de notavel josephense-i-Ss visinha

pho Bittencourt da Silveira, Pre- cri, turarios serão [eitas dentre 05 de trabalho". cidade de S. José nasce obravo marechal Guilherme Xavier de Sou-
sidente do Club dos Funcciona, candidatos approveitados em con- Vale, por isso, destacar a altitude C6ri,e de \ za que, substituindo ao Duque de Caxias, commandou em chefe, corn
rios Públicos do Estado de Santa curso, obedecendo á ordem de do deputado paulista, sr. Valeu- A l"ii mile I ga� iio muita pericia e bravura o Exercit0 brasileiro na campanha contra o

Catharina, afim de ouvirmos ma classificação;" bem vê, o prezado tim Gentil, propondo, na As- rr T governo Paraguay.
abalisada opinião com reíerencia amigo, não poderia ser outro ado sembléa Constituinte de seu Es- J ulgamentos da ses� Pre:t�ndo justa homenagem ao velho defensor da Patria,. 05

ao palpitante assumpto, que é, do sr. dr. GOYC:rr1'lflor Jt) Estado. tado, uma cadeira profissional -

d
A

te: 1 poderes rnumcipaes deram o seu nome, a uma da.s ruas desta capital.
as aspirações do Iunccionalsmo E<tou certo, que nun-a houve dú- destinada forçosamente a u:n re-

sao e on e,11 1842-Foram deportados do Brastl--Por decreto do
p . .íblico estadual e municipal junto vl_hs sO:).,!� o e_spirit.o, J_e, iusti.�...

�

I p.rescntante, da: impren.,sa, �ue_ as-
--

I
r�overllO foram deportados do paiz e mandados para Lisbôa, Luiz

á Assembléa do E.;ldo. Fom.J, d,� s. excia., mas o seu acto v_.O sim �� verta livre de entrar em Habeas-corpus da comactr- de Abreu, G�ialdo Bastos, França L'!ite, Suares de M"!irelles, Jo�
ca de Mafra, impetrante r. T Hpor s. s. gentilmente acolhidos. E,- ainda mais cimentar a certeza no conchavos e accordos de qu:,:: sé Franeisco Guimarã% e orres ornem.

trando no assumpto, perguntamos: [unccionalismo público estadual, tanta vez resultam os eleitos, em Euclydes Mesquita e pacien- 1871-Senador Silva !Ylafra--Fallece no Rio de Janei�
-Julga V. S., que as preteri- 'jue no seu governe 03 direitos e

casos taes,
te João Soares Mattoso. Re"

ro o senador José da Silva Mafra, que fôra eleito para substituir ao

ções do luuccionahsmo público garantias que lhe,) são a5,�egma E, encerra assim a sua brilhante lator O sr. des. presidente, padre Lourenço Rodrigues de Andrade, que por sua vez foi substi-
d I

..

I ides é d _

t 'd f A Côrte converteu o julga- tuido no S�n�I:l.-.., pelo almirante jesuino da Costa Lamego-i-Barãoesta ua. e mumClpa, suggen tiS a os, mlJca serao pre CrI os Ol! J'usti icação: _ '" J _ OA. � _" _ v
.

dA' I menta em deligencia, afim deAssernbléa Constituinte; por mt-r t1 .no.preza os. ccresce, ame a "Essa iniciativa constituirá, por da Laguna.
medic do Club que dirige. serãc ! bôa venta h de S. Exria; de- certo, um cios passos adiantados pedir ao dr. Juiz de Direito, 1891-Bandeira do Estado-A Assernbléa Legislativa

did ) I d d'
.

- d 'J' d d
. uma certidão verburn ad-ver-

do E�('ado, crêa e estabelece a �'l ....deira do Par.lll�, sezu-ido o pro-
atten I os. c aran o a lSpO:;1:.t30 03 ;XêjUC..l- de nossa carta, an o ao jorna- ; _ _ u, _ A _

�

E t t
.

T _]. b d I I' f
' bum da idade do paciente. jecto de Manoel' CorreAI'a de Freitas.- s ou cer o que sim. emos cacos, OUtros carg·)s em ver ar c, lista a representação a que az JUs _

�"

d f I d 'J'J is mod
" .

b d
' -Recurso crime n. 2.129,

._______________ rt,encontra o rorrna

ed
GCl

di
.

o mais mo estos, uuu.os p�llÇm vda-- pela sua acção em em 05 ln-

da comarca de Lages, recor-

ffl
.

I
,j{�apoio, em todos os srs. eputa <". gO" no momento, em tO�03 05 c" teresses geraes e da sociedade". '�C·"� b

·

O O IC Ia
+'

l' dI' re:1te o dr. Juiz de Direito e a rn· I �a quem lemos fal.ado sobre o partamentos a adrnnistração pu-' �ão se cOlltcnt�u com essa

recorrida Leonor d'Avila. Re- Q fi k
assumpto, nem poderia S-:'T outra LI .::a. c�og!avel p�ovld.::ncla o congles- lator O sr. des. Silveira Nu,"

------------------
"

as aUitudes de S5. eXCiilS., tão -Julga V. S. havefunÍão, no slsta bandelra'ltc. E, acolhendo ai nara imnor'ia�ãD de na-d· I
.

1
.

d f
.

I' ) A '- D I' nes. u.... li"'" Y r19namente e eüos pe o povo ca selO o UnCClUn:l ;smo. suggestão da 'isoclaç�odl.
aunsta

Negado provimento ao re-
p� IHIS'JiII � ;m p"el!Mlll5atharinense, em favor de UI1Y1 ela,,,' -S:m. O fun:::c;on:1!ismo, a d", ·Im�r·�IYa prop07 a'n a que o d"e a . � III -(A m'J Iii m IlIlIlill

.,v p <.. " •

_

-,

,curso para confirmar o es- Ill.....
digna, honesta, e traJulhdd r'l 'J �Dl de se:lS d:,'e!t03, bê"ll estar '0 oov,�rno do Estado faculta�se

h
'

1 'taI I d d f 'I'
"

f' ,

,,�
.

t"
',. pac. o que jU gou prescnincansave pe o progre3so

-

e nos,o e suas am! las' e seu con o, te ás emprezas Joma lstrcas a mscn'
-

I'::l E d d B 'I 1

h' d d-I
-

'I' 'vI a acçao pena.'.:]u"n o �sta o e o raSl. LDial c Pi ySlCO, tem o ever c pção de seus aUXIlare5 no 1 onte-
A 'I
-' 5 183-Julga sufficiente ao func:::;o" fstar u'lido e co';,eso em pról d� pio do E�tado, co�n os mesmos -d ppel açaodcrLllne n. ,

I'1 bI d I
.

'd' I
"

d a comarca e ages, appe -

na ismo pú ico esta ua e munI- seu 1 �a. I deve'es ,o as mesmas vantagens os

1 J f 11 docipal (J que foi suggerido? Um por to(b�, tod;)s por um, func�ion;rios publicos, de accordo gn1te.a pUs ;��de aAPPde. ade'f d dI' d·
, J" ,

I
'II I a miro erelI a e n I a .-Sim, em parte. emos ou- entro a el, :sclp,ma, resp:.!ltCl com a resoectIva el .

R I t d M d I', .".
•

,
1. e a.or o sr. es. e e-tras sugestões, que serão apre3er;- aos seus euperwres, mais energl- Cmlvêm a'�centuar nessa altura,

f'llJ '_ t' •
.

- t,'t 1
C" d R' G ros 1 1).t'lcas na occaSlao oppor un':" l,l,) C03 nas SU13 aspuaçoes e a·(I UCCS.

qae a onstJtumte o 'o ran'
D d 't'é, no momento da elabcf'ç&o dI) :·lizmcnt'" os que assim não pen- ::lo Sul ao'provou di"oositivo igu3.L I II

a _o provlmeannodara o are�(�do C'.·'d!'�,,_O do Funccl'o", -'f'lO rlt-U'�,ll-
" 1

• .', , pe açao para m J
v '.:. <A ._, sam estão cm pequena m:.10n,1. depOIS de OUVJf a ]Uda:1033 eXDO I �

I ...

por serE 1 I !VI
,.

J D d
'

f
.

d· d S' J. ,... a novo JU gamel1LO,co /.;la-:.ua e un'Clpa, por 11 an o-nos por satis eItos "s-

Sição, do deputa o ,auza, iJlllO"
a decisão contraria a provaS y,nente a elle dizen� re3peito, p,:dim ·-'105 do sr. Adolpho Sil- D,ante des3es mov:m�n os que I d tE

. d" . I • 1.1 Lt t d b d' L' , 1 OS au OS.�,tamos mUlto agIa eCldos, ao veua Ull encou{, a quem agra c-
se es oçam e ]usuça a c.asse, _

�(. L\ltamiro Guima�ii �s, dig;v cemos a sua gentileza e ao sahir-
9ue ter� sido ,sempre a guarda I Que ITl ac hou 'lF'fesjd,�nte da Assembléa Con.,t; G103 ainda nos dis'se o referido lmdormlda dos mteresses da pa--

tuinte, pela gentileza que nos pre" senhor:-Pode o amig:), dizer tria, queremos saber, neste 111G- Pede-nos pessôa inte
tau, 10;;0 que recebeu :�os'as m· pelos eu conceituado jornal, que menta em que está sendo elabo" i"essada, caso seja encontra
gestões encaminhand) o� nosso pe- tanto seu, como os meus dignos rada a magna carta, o que fa- da uma certidão de casamen
elIdo a Commi5�ão dos Nove, b, m companheiros do Conselho Di· rà a Constituinte estadual em to de Antonio Victorino An
como a di5tincla denutada seu!',,- redor do C!ub dos Funcciolla- pról do� profissionais da impren- tuncs/ entre o trajecto da
rinha Antonieta de 'Barros, rela- rios Civis, temos feito e tudo fa'

sa catharinense. Ponte Hercilio Luz e a Pra-
tara daqu�lla .:ommissão, elo Ca- remos em favor dos nossos con- Na Assem?lé� C�nstituinte ça 15 de Novembro, o obsc-
pitulo sob o funccionalismo público, socios e collegas. têm assento yunos jo:nó\hstas, Es- quio de �entregar, a mesma,
pela bôa vontade e apoio que nos

peramos que elles saIbam salva-
I nesta Redacção.

tem dispensado.
�-----------['51.,:�������.�1 d d to����!),>l'!PJ.c$.� s'JF\ ��.�---- -----,�W� i?ffii�j��-Sobe Que o Geputa o r. ���<f���&W;�-- i?��

To.

.João de O!;�eíra, lambem defen- � •deu ri,:a tribuna U:> sugge�tõeb ��! 4 D··1'
'

"'_'., J. L H O �
apres ';'laoas ? ,"pj "

, �-Sei. Facto qUe! muito liaS ((� , :i,..i. G
aI ;nou porque ficamos sabendo $l� réq�; ta�to na minoria como na I � �

maioria da Assp.m�léa, existe o � c:. O R T E III O ;
mesmo pon�o de Vista, em nosso t.w C O L L (I S S A L ..,., ti

favor.
-Pode dizer sua opinIão a

respeito do acto do exmo. sr.

Governador do Es�ado, tornando
sem effeit0 a resolução que n<'

meou diversas pessoas para o qua

dro de 4' escripturarios do The
souro do Estado?
-Com muito prazer. O acto

do sr. dr. Governador, a meu vêr,
foi justo e dentro de lei. E' .de �$
lamentar, il situação dos funcclO- �]�

.iW'\
narios que tiveram as suas no- 'v,iiJ

meações tornadas sem effeito, muito
delles casados e todos dignos e

honestos e no curto praso em que

tiveram em exercicio, sempre se

mostraram cumpridores de StUS

deveres. Porém, o exmo. sr. Go- I

vernador do Estado, h:Jmem da

lei, guardadcr fiel de 5uo. e�tcu
ção, chegando �o seu conhe�lm�ll
to por intermedlO de um nos m

teressados em requerímento, uma

reclamação que dizia ter sido pre

judicado em seus d!reitos� elle r�
querente, tendo obtido boa d�SSl
ficação no concurso, não tInha

s'do approveitado. O regulamento
geral para a adminístracção pú
blica, em pleno vigôr, em seu ar-

, tigo 27, diz: IIAs nomeações para

NA

" Ui L"�

A. N. L.
RIO, 3 (G)-Está definitiva

mente assentado para aproxima
sexta-feira, dia 5, a realização de
um grande comicio da Alliança
Nacional Libertadora, nesta capi
tal. Por essa occasião será lido
ao povo o manifesto do gdl. Car
los Prestes.

r#'*��1I11��
Preston Foster e Wynne Gí�

bson, emprestarão hoje, novamen
te, seus serviços ao público, inter
prdando com muita arte o Pre
ço do Silencio, film este que o

Royal exhibirá em duas sessões,
às 7 e 8,30 horas.

David Manners e Ann Dvorak
apparecerão hoje cantando lindas
canç,ões, Imaginem, David Man
ners cantando, que voz! Por isso
o Odeon hoje apresentará o novo

cantor de radio, no seu melhor
film: O Canciot!eiro.

y,

Prem:os el11 rnercadorias

000

Haroldo, () impagavel HarolJo,
despede-se de Florianopolis, reali
zando hoje no Imperial o seu

ultimo espectaculo que é o Testa
de Ferro.

Auxilias

",

�m��Iíli�

Por 1$000
Com esta insignificante quantia podeis habiíitar-vos á felicidade na

CREDm-rO MUTUO PREDIAL!

� C;;nF�!EDiTO Mu'""rUQ PRE-
D nÂL desta;a:"se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-

a joia de ent�ada é accessivel á todos - 2 $0\::;)

Exige aper"'iaS,� c9ntribuiçãe de

1$000 para cada FortelO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Blurrlenau - _Joirü,\,1int� Sao Francisco L,(o,1gur18
Mostruario pern""'lar,en·te err� Cí-L!Zeiro c10 Sul

Secçao de SeCçt30 d(�

!v'Í.ACI-lINAS :'
Machinas de beneficiar .madcira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas mcchanicas
Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos

rGS Material em geral para transmissões:
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,
Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechznico
Conservas nacional e extranzeíras Pncumaticos e carnaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrélng�iras Material eléctrico em geral

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

....._I-ve'P"r.,...a"..'...�o "L__�,....,.____ ! y, "Carl iq:;:pn.CI1"�H, "Anna' .o. HM;ax"B .... d �.:;'" '\.4""<\"'� i� , • ....;,.;:;;;:pC i»<:e .... \/apo r-�:?:s Q n U_!,"" ""'0.;. _i i c·� .,.;; • �

Maria" - Fabrica de Gelo "��it,a à'v1ari.s':J" - Esta!eiro "}�"dr'ata(::;a"

Filiaes em:
Secç,ao de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras
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, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

para ternos

En-lpre2:a �Jacional de
Fabrica de Pontas"Ri·ta

'Cornpanhia Alliança da Bahia
-� .

••• Funõcõc em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlmOS
lncontestavelmente A Primeira no Brasil

ICPital fl2'ol1soéo 9.000:000$000
Re5eruas mais õe 36.000:000$000

Inl2ceita em 1933 17.762:703$361
Tmmovcls 13.472:299$349
Responsabi!iàaDes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàoàes referem·se sórnente aos ramos õe

[,OBO e TRANSPORTE5, que são os ODI5 UNlrOS em que
�::,rompanhia opéra)
Agentes, Sub'Agmtes e RegulaDores àe Avorias 12m toõos os
Estaàos ao Brasil, no Uruquc- (Buccuracl) e nas pr lnclpocel

praças extrunqelrua
Agentes 12m E'lorianopolis fAmp05 LOBO & riA.

Rua f. mafra n' 35 (sob rcôo) I'nlxc postct 19
Telegr. ALLIANÇA Teleph.1.0S3

Escriplorios 12m Laguna e ltajahy 5ub-Agentes em

�_���������'§B�l�u�:__�en�a����e���g�e���,.....�_�",,�........,.����.J!

Sociedade /mmobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lótes. 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 terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõc Vista Panoramica.

Eeplcnõlõc praia De banhas.
Optima nascente àe agua pctouel,

Terrenos completamente ptcnos,
A VILLA BALt--lEARIA DISTA a:

IODO melros õo I?onte Herê:llio Luz,
SOO (lo Eiranõe Quartel feDeral, em conatrucçêo,

600 Del Brupo Escolar José Baiteux.
tia séàe ào Distric:to João Pessôa.

�rvida pelas Linhas de Omníbus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieoaoe se encarrega Da ronstrurção De PréDios

03 lótes aàquiri 005, meôiantl? o pagamento ()e uma entraDa á
unsi'a e o resta te em pagamentos mensaes.

Informações completas, á Rua Conselheiro N/afra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

."."", . .,. ......

i�\':' i,,,
(; ,J,.'

�1··UGnfeita;;:;-C�II i�;;-���=�'_""'·
, �f1 � t�'4'

I Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, 6
•

r '
�';:��,,,---::,��,,:i ""_;C-

I� conservas, vinhos finos etc. I Esta doentc ? Quer saber oque tem?

/'I' fornece doces de todas as qualidades para ca- Mande

neme.,
eda

..

de e, profissão, com cnveloppe t,
sarnentos baptisados e bailes. sel lado para resposta, a

iIR"EC1' A T "Dj 1\Tl� A 'LA' -v -

R1'E
.. CAIXA POSTAL, 509 RIO DE jANEmO

I
',O _;'��(�l() D O �c� 'F �oRP�m�lr� �ndar �.'_"m$W_w__"'_��_���...��__

I.

I RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

I
RUA TRAJANO) Telephone 1.194

V � as casas na rua Conselheiro
-=-_""'_"""m_ ------- -" _: el1tl(�aSe,'Vlafra �. 126, 13�: e 71a e

_fMi........__...+w" " •..._.........._"' '*" ....._.=mrmrrm,,_ rua fel i ppe Schrnidt 41, rua

I PeeIro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippc ;:;chmídt cora

F:� ; I. ftm �� �n,c A ;� duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Con�('lhciro!!l � lU v U IQ ID' Mafra, para informações com o proprietário Paulo Schlern-
per.

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
dkites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pep::;ias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
'

está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

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

'" ==='

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

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

....I:PSV"""""'''''''''''''''''''' """""=-_=-.. _,......._...��_�1I

'I PAsc�Ot�L S!�J]ONE S. A, [
I I RU:li�;;����;;;:. 8

·

I faixa postallZ9 TeI. aul. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
.... I SIMONE

I
RA

Rua Conselheiro Mafra (esquina l�rajano)

FERRAGENS:

End. Tel. FI Lor� ENO

FLORIANOPOLIS - SÃO J o SE'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L I SJA,

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

TT
==n

.

-s

Yaurt deGranja
Zna

/, 1,\. � 1

i.' ,i /' "

',,;. ')

SE QUERES Al'TTlAR DE
AUTO cornmodamente e com

segurança chama o

FOi�d li 8a120C�
Phone, 1.2f2

E NADA MAIS!

&'if1 �� ; � t'.

a
.l

Wl� fi! � [J -li. '

"iiwl "",Jj iii �J,.'f

I RUA ·28 DE SETEr"l�
I

L BRG N. 16
__ -'

V. Excia. gosta de bordar)
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofada';, t�;llha", pamlOS
de parede e todo e qualquer L";l
balho dc,ss� ramo, c,tão �\ venda
na CA�'(-\ "A INSTALLA-
DOR"" 'l:' T - . ,

1 J:-\ a .'-ua J Wj<:l!'JO n. I i,.
1 • 7 E' d'onae \o. XCI?. po ,,;ra é!1Co:r,'-

1 - ,

menO:lr nsccs espeCliles para
'q\.!aes�uer fazendas ou trabalho:;,
os qua.e� serão fornecidos a Si:'U

inteiro conten�o.

rllp.J;Jr�)·l:C1. E5rer't2'Otypi
EncQàernação, Pnutcçõo, Tro
bulhas em Aito ?"�lev() erc,

Pealete�,;a a
AI'(IgeI1iip}.

C l'

ompra-se pelles
cnías de Gato do Mat-
t C·

.

r0, lraxalm, e.c.

Curte-se lava-'se e,

reforma-se p�lles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Rua Triljano D. 1 I.
INSTALLADORA DE
FL ORlf-\NOPOLIS

-
.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin.

cipal do districto «João Pessôa», :,� com _fundI):,)
para o mar.

TI=<ATAR NESTA I�EDACÇÃO.

J
'

., '.:)'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se um recisa-se comprar
. �ma casa'Notas Situa�ão

'! I
"

1\ j k', iS 'ÚJ �J
V

� ';"j 1"1
' �.n;l Zeitter \Vin- para pequena iamilia que não

l1li ••

T
,

. f �..J � J J::, � t:J ,ii .� � I.J Pi:;- tl1 "" J9. III I• .
.

kelrnan novo. seja afastada de centro ur m � [; � ;\.8 reS CGmmerc Ia II
Tratar nesta redacção. bano. OHertas por cartas a esta RIO, 2 (O) - O general tann I nl. Lo"Q

II

1Bl.1lA..�.���.'1 J' t;"\l qfr .....��
Por .preço de occasião. redacção com as iniciaes ]. O. Pantaleão Pessôa assumirá () car- ::JJ QdjI"'"U li

00 SR-

� 1;4.1 j \'\J J ..J<. j
I
J

,I � u" (�i [.-=-.�"_IIlllIoJlI!!M"__ ' B"m Caixa Postal 25.
go de chefe do Estado Maior do Ie i �'O la

h Banco de Exercito para o qual foi nomeá- LO"lDRE 1 ( ) O
.reçOG eerrentes na (.. �za de I Liu'lJOS Íev- c

1 ilo t,�8üú . ;
1" S, G _- «Man-

'.' do, amanhã ás 15 horas. 1
F!orianopGnS I "i,n,)os re.u=os �,ilo t ";300 C réd ; to POm

c rester Guardiaa» assignala, hoje,
FARINHA DE l'RIGO (._�ed"l.n}>o lr.1,o,__ 3 ....0f)O

' Professora norma- em editorial, como particular-
, ., 'I' �

I A· I t Dada a absoluta falta de offi-
Cruzeiro 44 kilos 4·1�)í)0 pu ar e JJ;. g. r� ...

I
is a -- acceita alumnos. mente significativo «o desenvol-

t·;>
prLf''''

II a ciaes com o curso de Estado
S 44 ki] 42$r..O() 1:', r ,':' vimento da tendencia para o ajus-
urpreza i os , J . ...... A d S CURSO PRIMARiO Maior para chefiarem os serviços ,o,

d b
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$'10C satos do ma.tto uma 4:pOOO 11 CO �a e. an... . ,

tamento verifica o na alança
Indiana 34t:OOO i ; entras méd.a uma 30.t00Ll

Iii
E SECUNni\RIO desse orgam technico e á vl.staodo cornrnercia] do Brasil, com a

ASSUCAR
)

I ':�rax iim dr, .natto u-na 3$000 ta Catha r i na TRATAR á Rua Saldanha

I �s�.taI?ent() das verbas destmadals Oran Bletanha.

Extra 69�OO(, Gr:lxaim do Cal'1[ o uma 5 000 Marinho N 10 a iana e transporte para rea i- O' I tt 'h f t
.

� r r r f.g)f\ (Soe. Coop. Resp. LIda,) 'i
.

zação do plano desses trabalhos .

I
Joma a

ln
ue o

alc
o pnn-

Diamante b9'POCl\ I
'- \Ido� mec ;O� 1. .na u.,,'}( I)

I
. ....,

,

I cIpa
mente ao p renomena augrnen-

d t 5c!:opn I r�."", Tr ... i ..... "" 11
"f:!.

p,....u""."'''''
a p"'SSOAa que toi o rmrnstro da Guerra suspendeu t d t

- d I d-
Christ,.l l)R$e I') I !

orco te mat.o U'T.a ,� ,lU ,I
nu':. "�"'''1lI ,10 .u"" ".., v.o ; �,. .

d
o as expor açoes e a go ao

M d 'I '2.�()O) éj (Edif
. .

) vista retirar urna bolsa os estazros o corrente anno dos b '1' b t G
. oi o 65$' ", .:.. ,;c"os rranc.es uma � pJ v -I r. llCIO propu) i i o

(f"
�. rasi erro em ru o para a o ran

Terceira 49:}�):�01 \le'idos r :<!h :103. kil,) 10$000 de senhora, preta, de um I
�)l icraes que t.erill1l1arem o .c�rso Bretanha.

Capital 136:700$000 í banco no Jardim Oliveira do Estado MaIOr, sem pi ejuizo, -----------

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - prr- Reso�:"va 56:424$498; Bello, domingo ultimo, entre entreta,llto, dos trabalhos propos- ftm b·aleIvlEmA QUALIDADE 1'7 e 18 horas) entregai-a à tos ate o presente momento. U ,
Sacco de oU kilos 13!Í',�0( Taboa� le lei est. (3x23) c1uz'"

RECEBE DEPOSITOS Rua Conselheiro Mafra 84,
Sacco de 45 kilos 12$001) 38$00,) PA6f1HDO 05 Será gratificada. RIO, 2 (O) - O general
Moido de 45 I'J'l,OS I '2(.1,()ll.' ., ., 3 31 d 1:4$ (O João Gomes, ministro da Cuerra,i, )0.]., "

',Uv�:> Ict Iarg. x z. J ,\)) S.EOUINTES JTUR,OS:E d 2 1'1 2�' 'r I I

d"
Vende-se um" b

.

h'
.

Ch f d RIO 2 (G) O id dnopa os �HOS J .. v � \'lUas de St�r a lei dz. 2e,�onc
u alXOU oJe a"ISO ao e e o

, ,
- pré. SI ente a

-

.
I rro d� pir.ho 16; ')�IJ)' ClC Limitada S·r· ala. a Io vi�ta, ,;arca

Estado Mai?f do Exerc:lo, n::;>..I1·11 Commissão de Coordenação e

SAL DE �OSSOR� I TaLu.:ls dt; qu di.lide 2x2 S (�'. ;1 CíC. Avi?o Previ06·!. ala. .

CacIque, o val- dando annullar as matnculas n'iS Poderes do Senado. sr. Pacheco

�acco de 60 k�los 1 J. ;�:IJ(: 1 5: f)V1 5 Prazo FIXO g·l· ala.
I � vu!as e� pel�eüo estado por... _.;'

escolas superiores de ensino mili-' le Oliveira trdtcu antem, da dis-

;)ac�o de 4� �llos I;;) l Sardo�. l , lx5 a dz. 6it�OCO ,�"""'��.....: 1 :OOO$-Largo Gal. Osono, .)ü taro tribuição cle trabalho, cabendo ao

MOldo de 4 J kl!OS 1", '500 .. �':'a '" L�" .... senador catharinense sr. Arthur

"i�f;i�'©at10 dlk! l�!� ������'��1������ ����@�i�,�e��,g�,� rac � � � cau;;ao Costa a relação do projecto de
SABAO JOINVILLE '�I--- ---I

� b b
FEIJAO :.�..1{i:I.",. �.� n� rl'r:-3 ""'�.' � com ate ao anditismo.

Caixas pequenas "I '*�úo �O> m -=� llMil � ::ali 'Q;ilI -----. o -----�

Caixas grandes J,'"FJC U�OT °l["ctJ de 60 kilos) i� Em todos os modelos PH m LnPS ;, PORTO ALFGRE 2 CC) o dia do Papa
f r !) nevo 18VJO l;iS' - ��mbora de preços ditferentes - V. S. en- :k

..

�.;.� ,

� ,

,

Tl'
..�,.. 'r,;':!!if. - Reahzou-se novo encontro

I [ rc uco" F�., !CH:.: 23�'(:"'v." cont"ara uma qualIdade uniforme, reoresentan- �.S. _I FI d C' h R 1 RIO I (C' E C�";�.
"

� OOS 51'S. ores a un a e au \.1, )- fi ommemo-

�4 ... 0C(1 VLrml..!lO 23'vOOG ::� do O ma:s alto valor que um receptor podera �� Pilla, mar ,tendo o governador a ração do «Dia do Papa», o Nun-
48$vt}'J Mu:atinho 73$000 .;';.'W··I offerecer, por esse preçú. I �."...�:

581;1..100 MI KA DG FROU::ZO 'i�.'�..o·.) ,
�i'.,·I6i�"'� i�knção de, preen,c�:r as secreta-I c�o apostoltco ?ffcreceu hoje na

;:
�� flas da Saude Pubhca e Educa .. sede da NuncJatura, uma rece-

I ti 1/"

6 d:G e����IlHi��w��$���S@� ,�����e���e�� ção e da Agricultura, Industria e pção ás autoridades bra�ileiras, e

3
�,�, �l�r I

f'Ahl"JdA DE MANDIU�A Commercio, bem como o cargo ao corpo diplomatico acreditado

�."v '\.' (Por :,'�cco de 50 hilcs) de procurador geral do Estado, junto ao nosso governo.
4')�Q.l\., :ina sc,- ó 17$500 C

IT � �� t
f) I F

�

') ')
r· A F.... �oJ ta ��. '"

_'ol

:.�.�'" � �.. '.' �. ft n
com representantes (la' « rente

-' :,. UJ Gro,,;a " 'ú pó 11*,800 1Jj � ij ,� � OI � aJA I_ U Unica.»
55$OWI i !v,r RC,\DO FROUXO
6$'iOC' ,

8$SO\. I

A CJAZETA

DIVEnsos
Arroz sacco

Kerozene caixa
GDwlina caixa
Vélns de cebo caixa
Soda Pyramide caixa
Cebolas caixa
Vélas stearina caixas
Zéii Mays Fischer caixa
Côco saeco

FareUo sacco

FareIlinho saeco ARROZ
F�

.

I d .rh 1\'
. l' .

ann,la e 11111 o lianallna ca:y". (.rv� Sacco de 60 kilJs)
2 ;,$00(' A {J E

.

I 4 )00
Vélas de cêra kilo 7'l>')GC J-A"gU1Jll BspecJa

l. ')t
'Y 37�kOOO IIGrampos p: cêra kilo i, .,ivl

o gUa1a E(lm I
"

Cimento Mauá sacco 16j',SI\{ Ic::,onez bT,"tJ<.l.la 30,;;000 I
Ph 1 p". I 21 r)<l' �l í Jar ,J".ez OfJl 28$000 I

osp lOros meeiro ata . ,,\.J I ,) I T
'" C ,_.' 1 2 r:. ',.,00vÜ

f\ dI? � 2'" 00
,_" ,dl0.l ._)o.y

r ram..: tarpa O n. _ rc;o o�.... . I

Arame farpado n. 13 rUo 31.,,5C(\ MEHCA80 FROUXO

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por cc.ixas de 60 l(ilcs)
Em gunitús 14 j$OOll Em lalas d.� 20 kilos 155$000
Em dt�cimos 75$00(! r.m latas de 5 blos I 58:�{)OO
Café em grão arroba 2ú$OOO Cm latas de 2 kilos 160$000

IVassouras 5 fios dt. 22$000 I
V

I MERCADO CALMO
assowas 3 fios dz.

;v7�vOvOvO IIXarque c�rxões arroba _ 4' XARQUE
Xél! C]ce sortidos arroba 2 I" ')Oc I

I (por kilo)
MO!"Cíi!Jl1 de Fioriat'o�o Is Mantas Gordas 1$800

Feijão fJreto sacco I 'l <J oor; Patos e Manta 1$500

Feijão branco sacco 1 ::,$000 � Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO FIRME

Milho sacco 12�,000 .

Batata sacco 1 4 11 lOO
Amendoim sacco 1 O. ,000
Arroz em casca sacco 9.lf)OOO Cêra

Farinha Barreires sacco 10, 'OCO C ·bo

Farinha commum sacco 8;:fOOO I C..me de porco

farinha de milho sacco 14$OOn Toucinho

Café em côco sacca 26$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 1 5$0')0
Carne de porco kilo I � )00
Toucinho kilo 1 $ � \] O
Cêra kilo b ., 'j30
Mél de abelhaslata 1 'i, ;000
Nozes kiJo B�Ol)O

DIVEROSS
(por kilo)

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

Praças
)1 Londres
« Paris
« H�'1ll:,urco

'"

« Il< ;a
« Pu ur:al
« N0vd YOik
« H.:!:J .'ilha
�( Suissa
« 8elgic:l
({ B. Ayres
« Uruguay
« 1- Iollanda

90 dlv á vista
91$000 93$500

1$260
7$650
1$5651
$853

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

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2�JOO

MOVIMENTO DE CEREAES lNO RIO DE JANEIRO
STOCK 12m 14·(') Entraàasl2 5ahiàas .

(') a 14-5
J 2.759
20.199
1 L356
6.218

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (sacco�)
X.I .

jl (far dos

50.556
73.111
25. �24
12.577
b. I 20

14,(jQO

(Faltam as sahidas dos depositos particulares.

1 f

��, �(

3

ao banditismo

CONSEtHEIRO MAFRl, N. 7-EDIF:CIO LA PORTA

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

Para adoçar o

biCOa ..

A 'I!l: QUE suas aulas, CUiSOS e conces-

[�� \,.��� são de diplomas prosseguem e pros-

J seguirão na sua nónna habitual.

I OS DiRECTORES:

Brasi lei ros
RIO 2 (G)-O sr. deputa

do Boito de Menezes apre
sentou um projecto de lei na

Câmara, isenptando os fum:--

RIO, 3 (G)-A bordo do cionarios públicos do paga
dirigivel "Graf Zeppdin," que

mento do imposto sobre a

partirá do Rio de Janeiro a 4 renda.

d� cor�e�te, u� grupo �e bras:-,-C-o-m-p-ra-e-p-a-r-a-v-o-s-co-n-v-e-n-leuos Ira reahar uma vIagem á cer O formidavel e economi
Allemanha, a çonvite do "Lufts- co SABÃO INDIO.
chiHbau Zeppelin G. m. b. H."
e da Confederação Allemã de
Imprensa, Os excursionistas, che
garão a Friedrichshafen no dia 9
permanecendo na Allemanha até
29 do corrente, data da partida
do "Graf Zeppelin" de regresso
ao Rio de Janeiro.

excursionarão no
"Graf Zsooelin"! •

Reorganiza
çao

RIO 2 :(0)- A Câmara
dos Deputados approvou o

projecto de reorganização da
Marinha Mercante.

H� SaudeI!!
Ler corn attenção

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

dultos (lU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitave1 publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conh:'clda por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope icdo ..tannico
especialmente prepando no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmol1<l.r e poderoso reconstituinte nas convales- Icencias de 1110lestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher àos De sopa antes àas refeições.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELA1�IA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONEJ 1.418.

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

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Não esqueçais o n. do Telephone 1.41S

�Fabrica de Bordados==
==DE

En1il�o Dinslaken
--�---

Neste bem apparelhadv es:aLe!ecimenlo executa-se com a ma

xima pr(Jmptidão o spguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor

tinas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jom, 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 Conse!helro Mafra n. 84

J �>

fLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

ie a petizada!
r:rv!l!!i'=p -

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

I
.

O posto CHIC, o preferido pela fJ'arotada in
telligente distribue cubiçosos premios ecde real va
lor e utilidade.

.

Além de valiosos brindes receberás garoto
amIgo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

. PONTO CHIC, porque cada caixa traz ipremios es-

pIendidos.
.:J

Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

.
� ..

J .,

• j

c.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CAZETA __------------
.

-------------�-------.t....----

ResidencTa:-R. Esteves Ju- I
n

...l=·or, 17=9-Phone, =1.285 \ Rua João Pinto, rr 18:

(sobrado) ��������������-�-�-�
...��

-=== -=--
- \1 Das 10 ás 12 e das 14 á fi!l!

-

d
tl

. 17 horas sl e'lnacao e asslltar
o r. Anton io 80 I n I

\ I""_",,,,�--=-===-�--====,�_.:t _

..............

Modlcina Interns- Syphílis II �=='""'...===�==""'"

I;

'Vias Urinariús Dr. Pedro de Moura forro
I

,�---------------I

OeplJsiio: Mert�do, 36
--�'----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina .

�

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES �����i�J.�[-����8�1�)J��&�ri:��
I=====.=====:;� ""== 'a-=--'" I ,,�� �� PARA ACQUISIÇAO DE UM BO;v\ RADIO �1
Accac10M0- �I' >í®-'_�&�r.o§&1 �Ifl������� �\1. São necessários 3 qualidades �.(J1.

. �'&..��iW�"Xi�W@�ij;) �.·���i��'?,('� �.,Il SELECTIViDADE-SOM E MATERIA PRIMA e .

m • _@�j � ���
['.1

\ re I ra tem seu escrip-
I 'l ,� �� Essas somente são encontradas �:��'

�i!� •

�\\tl
nos novos typos de radio t�J,

1 tório de advocacia á rua i � � �l� � lJ-..!8 I!I L'I i3 � "g,-- r'í;':J
.� sómen'ie·� �t ���="R"���. f;:l

Visconde de Ouro Preto: �� PEÇAM CATALOGOS, [PREÇOS, ETC. f"1

m I � COS-rA jI. C' ��
n. 70, __ phonp' 1277.---' � ce lã.-RUA CONS. j\1j\FRA 54 ��

taixa.::=�=al=,=1=10====!
. B9n��rp e !.� @hr�ágw3����iTr�1

-
-

Não ponha fóra a sua lamina i.� O apperitivo de maior faina �� Tiragef"Y""t S.OC�O E>-cerr\ pia r·e�:-.;

d ,�, $i'"�('.."'� �i$!"'��! Revista-)ornol de a�t�;alida��, com circulação nos

usaAadguira já o afamado afia- é.�e��� ��G��f4'!J'f�)i' Estados de Espirito Santo, Minas, RiO, S. Paulo, Matto

dor nSIRANAn para laminas ty-
Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio G. do Sul.

Nas grandes luetas que déSdo- po Gillette.
Circulará no proximo mez a 2a. lEíliçãlo dedicada ao Esta-

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

cial ou commercial, o espir ito mo- INS1'ALLADORA DE [®���l���·����Sf���II�Vl�l����!{f'."'.·,
,� _

�lir�������' u--�����.���'LJr ��':'��":_�J?���t-�� �.\�

�
-

���h�::b�:��;:�d�n���:�n� Ru/}�����Oi?LIS distribue �� Attentae bem' �
O· 1l1li RO' -� . ���-���� �

• � � A Agencia fVloclerna �'��
RUA DEODORO 33 � de Pu b!icaç:·t5 f;S·, com séde �<
FLORI '*"N""""""�OIl II�

!i;.�. em São Paulo, é autorizada e fls- �J:�"�
I� �r- ..... � .

�'(A calizada pelo Governo Federal -e t�·�l
a todas as pessõas que, por seu intermédio, tomarem

�
r;'�,

�] possue a carta patente n, 112 r:��.assignaturas ou annunciarem na � �';t'1
A GAZETA �t.;l FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes' por ��\l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j

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

, ������[G�������1������;�

�,
_---

f

A Gazeta Indca:
Advogados

-

"Expresso NOlill�deste"
Séde Porto Alegre

EiViPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

UEUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Médicos

Fechamento de r"l'ialas

TERçAS:e QUINTAS-FEIRAS
....acv-

Na Agência ás 19 horas

No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE,�CURYTlBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La Porta �-�otel

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas

Parte de Florianopolis ás terças feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CAíW,-\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolif.: Portaria do Hotel La Porta

ou Pensão 1,1achado, Rua João Pinto N' 29

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

Mais informações: Pç;nsão Machado, Rua João Pinto n. 29

._-�_._---- -
-...-

)

•.'-...."""""''''''''''''�==�'''''._
..�.�

�

1\ IIDr. Cesar Avila
I I
• I

Ex .. assistente do

-..i·1lI-1-""ç-

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua BGcayu'\j�, 154

Preferir o Sabão I I
, é dar valar ao que é

EXPERIMENTE

de (Curitiba)
, .

e economlco e

VERÁQUE

fabricallo cOln Oieinu!T�
��t."1!Iii::lUJ]i.i���'D'.tt: ... :.4

rendisD

É SUPERIOR

Peçam informações.

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt n: 9 Phone 1483 ,

- o jornal mais moderno e lido da Capital.

I

\. .-,'

Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypresfe
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

1

==============_.�
.

Dr. Fulvio Aduccí l
Advogado

bom,
E

" if:'
"1 _, '_-' . .� ..

Consultoria t Residencia

Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

'-',',; ..
"

;'-'. /
r .

�_--'-- �oI'

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

P"'. - == -IR

H. Jordan & Cia.
CASA MATRZ:

.JOINViLLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « I NOUSi»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FIL8AES:
Mafra - (;ar)oir.has

(SANTA CATHARINA)
rtio Negro -_ S. Matheus

(PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

, .

Exportação de productos do paiz
FABHICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus .

_'... roa_. 'dQI C t iAD

"'_ ��; ,f:._. . ,.
,t, __ ..... �...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ct!Ufy�
os mais modernos ee legantes chapéus da afainada marca

nara senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa Pa
n. 21 mm J�sé Elias

� ..

� m perrn !�lVe8S

Felippe Sch-niot
------._----�--------�--------------------------------------

REI I� a� t/f!!JIa
[�esportiva

� �,::) �f <O
_

RIO, 3 (c)"::_ Hêrmes Co;:-I�lVau���
sio, posto em liberdade decla-

De Blumenau, chegaram on-I rou que a corôa, de Rei do Cam
tem a esta capital os seguintes bio �egro não lhe ca?e, a elJ:,
viai�ntes: Pedro Mi.schor,. Joaquim �as sIm: alguem CUJO norne Vl"'Coelho, Osvaldo Sa, Elvlla Beck ra a lume.

1\ F Q Cossio tem razão, nos SeUS nê- We ,'-\. ", 0oares. !.�- _

gocios de cambio elie nunca ad - A cidade ainda está sob a I que durante a partida dos segun-
***-NODOAS DE FRU- Está nesta capital L) revmo. viga-I quiriu corôas, embora tratasse i!��reS�ão do j()i�O de domingo dos quadros, foram mcansaveis,

rio de Gaspar frei Francisco Xa- com certa farXliiiarid0.d � os so- ulnmo, quando dlabos"rubros e Trata-se de Buarque Quintella do
TAS -Se a fazenda for branca vier.: beranos. alvo-negros realizaram um exce- Figueirense e Waldemar do

Assim falou ao Globo: lente prelio official. No próximo Tamandaré. Ambos desportis-humedeçam a nodca com agua Está nesta capita] o sr. Dala D
.

I' d d-- eixei, 10F, e ser o «rei orningo, veremos novamente o tas se empregaram de principio aCosta, prefeito municipal de Cm- d b 1 b S dt.ura e segurem-na por ciria de ccrdia.
o carn io negro», como me ccg- ClU. de 0_ y, talvez, �.dho,r o�- i fim do prélio secundario, muitas

nominaram, continuou Cossio, ou- gamzado, frente ao lt IS F. L.! das vezes chamando a attenção
tros �serão agora os reis des- que termina assim o 10 turno, [ da assistencia, com jogadas dignas
se cambio vil. Irei pedir contas restando ainda ao Tamandaré dê registro.
aos responsáveis pela minha des- mais um jogo contra o A thle

Seguiu ontem com destino a ventura. S� me matarem, os de tico, anteriOfmen!e adiado. E' de-

Capital Federa!, viajando dahi minha familia pr?ss.;g�1Írão. presumir que este encontro seja
para á Allemanha o barão Dic-- -E não podia citar alguns mais equilibrado que o d:! do
trich von Wangellhein acornpa-] nomes desses responsaveisê

.

mingo ultimo, dado o preparo
nhado de sua e'pos3. e Ii.h». O --O Globo acaba de aSSIS- de ambos os quadros apresentam.
di "tine to viajante é director da tir o julga "Dento de hoje, e, na- N 1 jogo de domingo passado Ta
firma Cad HOP1i)cb S . .A, desta turalmen�el' não deixou passar de- l[ !�a,�daré não foi um adversa-

b 1 d
'

b I causa.L:- piaça. saperce 1 las as pa avras o re- no trace, ih S) utarnente não, na

lat r, o desembarga [o E;'ar os S.u- sua dianteira, um unico elemen-
Com destino a i\rar?ngLà, se- reto, quando fez reíerencies ás (O procurou inutilizar as 'jogadas HERCULES FEZ ANNOS

guiu hoj � o sr. tenente Asteroyd- informações do então ministro da dos seus companh-iros e dahi o �L:rcules, um dos mais notaveis
Arantes, prefeito d'\guell'O I11U I J lstíça, declaranr'o os motivos desanimo: o di:o desportista é pontas brasileiros, actualmente no

CIplO. I pJr que, l:nha a minha pr.isã') co- bom jogado: e por isso nos pa- Fluminense, veio ontem a São
I mo sendo de ordem pub1!1.:a... receu tratar-se d� pouca vontade. Paulo, afim de passar ° seu an

-Por que estavam envolvidas I Parabso fez [alta no eixo e A- niversario junto aos seus amigos e

no .�aso. pessoas de destaque na

I d�l�erto se conduziu bem �e h�lf conterraneos.

politica? direito. Com um ou dOIS ele-

-Justamente. Bem vejo que I mento mais resistentes e mais for- EM SAo PAULO
essas palavras foram fixadas. Pro" te na dianteira !amandaréense, IN· d', 1" •

I Ih 'I
.

o prOXlmo OffimO"o, sérão
C'Jre norw,s na pontlca. . . cremos mUlto tr:h)a o tera o ns I' d' ., _o

S.

d'"
rea lza os os segUll1lCS Jogo:;: an--" ommgo proxlm'). O fuoro-ne- t" F:J - t d S. C----___________'

d
o, X lH ugueza e antas, 0_

gros estâ
comd 10- seu qua ro em rinthians x Hespanha; Esluiantes x

CO� b 9- +- �
descanço e d 11 ema surpreza S

.

L'bI I I
- ._'= a o 1'-

.. yno 1 anez,
. para o nosso pUOllCO que por

extre rn lS rr"l o I certo affirma em maior quantida
de do que o d:: domina0 ultimo.

PORTO ALEGRE, 3 (O)'
o

- A proposito do caso da pro-I DEiXOU O INDEPENDEN
raganda de ideas extremistas, os TE
proceres da Frente Unica do Rio

Arabn, um dos melhores meiasGrande do Sul são de vpinião es�uedas paulist 1S deixou o In
que o governo do Estado disfõe

d dependente e deseja ingressar no Regressaram aos seus p-aizes asde to os os meios para comba-
1

Santos. -

Entretanto os clubs do representações da Argentina e dote -as.
R T:'/ Uio, Flamengo e Fluminense ruguay, que tomaram aarte noQualquer m�dida necessaria.

b I I'. se mteressam nstante pe o seu campeonato su -americano decontra á acção extremista, segun- bdo se affirma, é encarada com
concurso. =ball, no Rio de Janeiro.

sympathia pelas opgosições as
DE PARABENS pARA chamar uma L i-

quaes nemhuma attitude tornari- mousine é sódiscar
um em sentido contrario. O desportista Ramalho, festeja- O

I do keeper Fig!:eirense, está de n. §.222. O unico
----------------------

..-; parabens com o nascimento de !elephone das Limousines.
Roupas para homens e, . f t de- d I

SA
,"

lum
II mo elemor o a ve negro. EVad i ra rí).secriança só na CA A --o--

CAPITAL AVIAÇÃOxESCOLA DE pelo forroo
l�a ! rmão I � �__ � ,�.. _I "'. A?�T��DIZES do xadrês

B I �Uh\jí$��rltl�O VI,IO& Na mil.nhã de hoje quandoJ Oaq u � rn I ti, W!it � n;?'l.ttH � � Itm.�" I Realiz3;am um bom �:,atch de um d.os guardas de servi�o Da De�t'a.B�lif.... ����81Wl'� b�s(·JT>tba'! "bb-d lt Ij P'·-ld'"Realiza-se I _ , I --; I
I a

--'dv,-
", s�

I
a o U lmo, os

,-
::gacla alICia IrlglU"se ao xa�

amaona, as J 10"
:,pr�n, lzes ITHifll.1.1ciros e os mari- ?rê;, ,onde permaneciam alguns dos

r"5, na �;éde: so:ial, à rua Joóé O,� de1outados estaduae,; J'á re- 1·,I")PII·U�S da [\ "!-,ca-o Na"aJ v 'I 't- '.

d' .� '"\ ,- <:t ',en- .araplOS Ui lmamente apn310na os,VCiP:â, ii �-essKo de posse d:l 00- c"b;>,ram o subsidio, do mês dt cendo este ,cdo :;core de 43x 10. afim de levar a refel'�a-o rr,latl-nal1Çj.' ,-,-, [,,�., I d '1'··,· .

J 1
• r 11 I XL>_'l ,t,1 le ec.S O ar o sr. Vil c.:;-edona Cd b:;nemer.ta }\s- un 10, teneJo a to na de !)aaa- F

.

[. j J .

'l -r:
'

J C..· I
-o 10�. um,_ a �_ a�' -h ii oe .Hlo,vlmelhOs e- veonc.ou e,star o mesmo. comp!et2.�ayrnê, od,jO, com o nascnnentu! t ociacao Irmão ,T,0acluim, mento a!cancdo 56:825&000. " . -·d p. d Cj � ii> cl�r:lco", te,.' o

"afana encesta o [mente vaslO. ommumca.do o fa�

I'.ie
maiS UlTI Interessante garoto.!

1'_-•.. );'i._'..:t"�';"�-:-'(.""I"''''''�''��-_�h>;l''='.'�i'':!'6fr,;:'tY.��7''''"",.::;!Ji,•.:;.r.f ..

�';".n':<'LT",",",�r_""''1;'''\''''''V-''=J.-;;;'oJ��'''"''1l!�;r;1I.r.T'':�''''''';'Oo.��'!.l1
m-'lor numero d" bolas N t t d d"--

J

�""-"'="'""""""""-p'''a''-:-r-a·'''''''ae�b·';::i�e-z''''a''!,;.,Je-'''''''s��a=l=l-de'_,_.."..d
...

-e
.....

�s-"""'e""""u-�s--"""'d"''''''e'�"I:''l-'''t:S'''''''"� xj�o sabbado, a 'i:orca .pub�c�r�� ,- �:df:t:�e��tle afoel,sabsuePrteoflooresca,:cme':�Hc6f1rn Ur:S... � use sem;;e
'.

.

t: •

� I Est"do irá águell:o: C�ntro disputa:-I re, constatando se a existencia de

� i�as"'i� SUL"" B i O L � uma partida com os campeões lo" um enorme buraco aberto no fôr-��
(r.- f .f. 1'"I"P P A ('U�Ir, 1\Ti\T) � caes. , ro., .p,)r onde. fug. i.ram os incorri-�"

.. i'_ll ,.-OinHl'l:l. uO L'�\. 1S_[i."J.!mAIH� �;1 �i

I
glVelS e preJudIclaes amiaos dol� A venda em tod�s as pharmacias e casas �� FIGUEIRENS.Ç:x alheio.

o

I � de perfumana'5. � I TAMANDARE' A Policia está ao encalço dos���Y'"��"1j��:i�����r����'�-;:;1�Jfj���:�����;:;-1it"1�!1} Destacamos aqui dois jogadores r fugitivos.

'lUdo Rogerio Vhira

A epheme,id� de lloje r gls
Ia o anri.t'Vêf:Óé"';O natal;�io do nos

s:.- d s :neto couterraneo e presl'gio-
-, .

f' d50 tJ\,JJÜ.1.CO san "rancIsgu,_n:e sr. e ..

ptctildJ est,;c1ua! R.ogerio Vieira.
CU3d"r "em jélça, intelligentc

e dost,eo, -I"OSO o anniversariante

pela r ,J L-;ua de seu trato c ca

valll(,; smo to�nou-se estlmadisúmo.
r .1 ad.ninis:raçã:) do munici

pio '::e S;,0 Fran'2iscLl prestou ines
timavrÍ" e relevantes serviços.
A Gazel<!, prazeirosc m nte, en

via-lhe seus cumprimentos.
Auritw Soares

lris e Tarnandaré jog-arão
domingo proxlmo

uma folha com brasas sobre as OUTROS PAHTEm ...

MULTA DE 12:000$000

quaes espalhem Barão VIangenheim

I I
'\'

Na questão em que se encontra-
vam perante a Justiça civil, a

APEA e o Club Athletico San
tista, áquella foi multada em 12
contos de réis, perdendo a

pequenauma

sario natalício o vibrante jornalie
ta Aurino Soares, d.rector do bem
feito diaro fi :J[oficia, que se

\- -. -'1edita e�TI JO!, .. V.dl".

A Gazeta, jubJcêil!IJCnte,
licita-o.

Sra. Mario Bott

Reg;si?-se hoje a data anniver
saria da exrna. sra, d. OtLilia
cL, , vall.o Bolt, esposa do sr. 1\11a I EHfERmQrid3ott, [ur.ccionario da filial dn Viuva A 'ice -Vaz
,Banco 1\1, cional do Commercio

•• I _I �

nesta capital. Encontra-se enl rma e recolhi

IA' PARTIRAM

des. Urbano Salt'.-::s
da ao k;to a exrna. sr a. viuvá d.
Alice da Costa Vaz, sogra de
nosso dlri::d0r. A Gazeta faz vo-Anniversariú.··ce hoje o sr. de
tos de prompto restabelecimento.

�embaf(:;:1dor Urbano Müller Sa!-
les, menbro da Côrte dt.: Aopella- F' I 't·d. h' I- I h d' " D'

01 suome, I 3, Je pc a ma-
çao, e enle cat e ratlco de j- 1 _ _. '..

""
_

•

;
.

F:J 1 I F Id d d D" nha, a lLna mlt:lV�nçao clrurg,careIto ena c ii acu a e e 1-
I�·T 'I J ...... .,

d.

d Q C h
. no :10501ta oe L..3nda �, a se-

reI to e .:Janta at arma. h
. I' M

.

L' 'V V'n Onnl13 ana Ulza az le-

MAIS DESHARMONIA
o Flamengo, o Fluminense e

o Tijucas deixaram a Fed_:ração
do Tennis, por questões internas.

"'(J
.

•

Conego Jayme Camara

HABILITAÇÃO

gas. Seu estado é satisfactorÍo.

RE5TflBELErIiTIEí--lTOFesteja hoje o seu anniV.2fSario
natalicio o revmo. Conego Jayme
Camara, reitor do Seminario de
Azambuja.

Acha-se restabelecido da en

fermidade o sr. Joaquim Aranfe"
escrivão vitalício da Côrte de
Appellação.

Faz annos hoje a exma. sra.

d, Clelia Caldeira, profe�sora da
Escola de Aprendizes Artifices é

psposa do sr. João Caldeira.
No Cartorio do Registro Ci·

vil, desta capital, estão se habili
tando para casar: João dos San
tos e María Antonia da Rosa, am-

o sr, Adalberto Duarte Silva; bos solteiros, naturaes deste Esta-
I a senhorinha Irene Silva, func-I do, domiciLadoô e residente nesta
cio na ria do The�ouro do Estado; capital.

a senhorinha Ivonne, filha de
sr. P,dalberto D. Silva;

a exma. sra. d. Zoe Cabral

fAZEm AtiN05 HmE:

Ba DOSil, cspcsa do sr. P,o Bar-j�>JSQ, do cornr,le,cío desta praça-

1-.
"

Pêlo Comte. Alcidio cheg"llam
do DOlk ()$ s, guintes v;ajantec: M_
F. ��e:-r3, Haus Fulmann e sra.,

, lJulio Hadl�\" e sra._Jader Gonçalo
aní!lver- e Alfredo 0. AraUJO.Fc t�jOLl o S 'ti

."� .,

-,-

�
e

�
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