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/ Dand c nt p vo
sr. governador do �stado determinou

que os prefeitos municipaes apresen
terll, até o ,-iia 20 deste r-nês, rr1inucioso
relatario dE� real siwtuacão administrativa

, 3

das edilidades que dírigern.
.

I

Estamos seguramente informados que o dr. Nerêu Ramos. H-Ilustre governador do Estado. determinou aos srs. prefeitos rnunicipaes que
ccnfeccíonem até o dia 20 deste mês. relatórios detalhados, cem qna-]
d1'OS demonstrativos e ccmparatívos da situação financeira e economica I
das edilidades que governam, dando-se publicidade a esses relatoríos.

Gesto acertadíssímo e que merece os nossos applausos esse do
chefe do executivo catharinense, dando amplas e explicativas informações
aos seus .governados da real e verdadeira situação administrativa dos
municípios. para que o Povo. o Icíz Supremo. julgue com serenidade e I

justiça aquelles a quem lhes confiou os seus destinos. p f-OP r' ie ·ta r io

ANNO I I

o

DO Sem quaesquer ligações politicas.

Conforme noticiamos realizou-se ôntem, ás 20 horas, na

séde da Ailiança Nacional Libertadora, a sessãc civica em com

memoração a grande e inolvidavel data histories de 5 de ]ulb.
A sala estava completamente repleta de elementos de

todas as classes sociaes. IPronuncialam eloquentes, expressivos e vibrantes discur
sos os srs. Manoel Alves Ribt.iro, Porphirio Gonçul ves, Oito
Strauch, José Rodrigues Fonseca e capitão Renato Tavarrs, C]U<
foram applaudidissirnos, sendo consecutivamente interrompidos por I III t1 P ti! II! si
enthusiasticas acdamaç�es.. ". . . f \i�ai�e:��a[j('S!tB ,O� IC�amei1 ,0

Foram erguidos Vivas a Alliança NaCIonal Libertadora, I �

aos proletarios do Brasil e ao gal. Luiz Carlos Prt,sles.

Quando chegou a séde o capitão RemIa Tavares foi
ovacionadissimo, sêndo incessantemente vivado o seu nome.

Fallar im lambem enaltecendo a grandi( sa e empolgante
epopéa dos 18 bravos de Copacabana, referindo-se ainda a marcha
titanica e sublime da columna do gel. Luiz Carlos Prestes, os Jor
nalis' as conterraneos srs. dr. João de Oliveira e Jairo Calbdo.

Directoi- Responsavel ..Jt\.IRO CALLADO

---- ------�-------------------------------------

édes de yndicatos

festo do gal. Luiz

II

mam-

restes
baoo1cada gaúcha
homenageá aos heroés

que entravam,

Em Madureira, foram r re�cs

diversos individuos que distJibuÍam
boletins subversivos, empllnhando
bandeiras vemelh3s, com dizeres
atacando o governo.

Em «tintureiros foram condu
zidos á 1 'alicia Central cêrca d�
150 individuos, que ficaram "Om

rigorosa incommunicabilidade.

Não houve corrucro

RIO, 5 (G)-E:ubora annun

ciado, não se realizou o comicio
da Ailiança Nacional LIbertadora,
aIlegando o commandante Ca�
cardo a impossibilidade de fazei-o,
visto não haver local determinado.
A AIIiança levou a elfeito á

noite, em sua séde a solemnidade
a séde dos bancários da inauguração do retrato de Luiz

I
Carlos Prestes.

RIO, 6 (G) - Na sua séde
social, á Avenida Rio Branco 123, Guardados os edificios pú-
o Syndicato dos Bancarias tem blicos
feito reuniões todas as noites para RIO, 5 (C) -' A' noite, em
tratar do assumpto, e com a as- todos 03 qua t eis observava-te a

sistencia de varias senhoritas, [une- mais rigorosa prornptidão, vendo
conarias de B n .os e repres-nta- se as sentinellas avançadas, em

tes de Syndrcatos de bancario i vigilia.
de varias Estados.

'

A, meia noite, patru.has do
Ontem á noite, quando se la- Batalhão de GuardCls e do 30.

zia 'mais una dessas reuniões, a R I. e de outras unidades do
policia ali compareceu e prendeu Exercito foram mandadas montar

cêrca dê cincoenta bancarios, ac- guarda '20S edificios públicos.
ousando-os de extremistas e con-

I ' .,. . �

duzindo-os em seis "tintureíroslll Prohibidas as manlfestaçõas
clicalo dos Ban:arios, on le se para a Policia Ccn'r.il. E1tre os I em

.

praça publica
1 eunid .' c d' I ' ° catntão 'h,f j� oliciacuavam L�U�! as o�,.!()s v)�n .ca- preso�, acham ·se directores dos

bai ,

'f

" ��, e. I. e P,) IClél,

los enlre elies metralluro'f'os e S· d t d B
.

d R' alXOU, onte,n, a .eóumte porta-, ' o'� yn Ica os e ancur,05 o 'O,! '".
marcen :lf03. 5-10 PUlllo e S�n' t L I rk.

.

..
_

'" tal e ,amu.:o,n o

I Em 5 de 'ulh0 de 19 _

da Fedelaçao d� Synd!ci:lto3 dê . �'" 35
,

o .

A tt't d d I'
.

I Portana
- Afim de evuar P()S"�Délncano,. �,i U e :l po loa . "

_

. '., '.

�' ..

f
.. . veis ap:taroe!i c,ta eh �Çla n' ,

01 extenslva a o:1[ro, Syndicatos, I . "? ,':$
• " • �L eh}

I 'd penmtllfa, durante o dia de hoi.
que tamoem tiveram suas sees.. J.

'

fechadas. mamfestações alguma�em p,·aça pu-
blica, permittindo entretanto reu

niões em recintos fechad03, m;�

diante préVIa autorização da D,·
legacia Especial de Segurança
Politica e Sacia!, - O chefe d �

Policla, (a;signarJo) - Felini.:)
Müller.

I Entre as pessoas prêsas duran
te a noite de ontem se encontram

tres mulheres, que estão em uma

dependencia da Delegacia Espe,
cial de Segurança Politica e So-

RIO, 5 (O) ._ Na SeS3.10 de hoje da Camata, o sr. pre
sidente annuncia a discursão do requerimento da bancada rio-grau

I dense, dum voto congratulatorio pela passagem do cinco de julho,
dando a palavra ao sr. Victor Russomano, que justificou o requeri-

Varejada

o "Cavalleira da Espe�c�ai'Q ...

ça" eirll CI�I�ityba
CURITYBA, 5 (0)- O "Diario da Manhã" noticiou

hoje, que o sr. Luiz Carlos Prestes esteve nesta capital.

o deputado catharinense Diniz Junior falia sobre os 18
de Copacabana cial.

Para

Pc iic:" m snto rigoroso
l-<1U) :> (C) - Depois das 6

horas da tarde a cidade mud,)u

completamente o �eu aspecio nor

, mal, pois era grande o núm�ro de
em policiaes disuibuidos por .todos

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

os pontos e ainda forças do EXer-

Canoinl1aS cito e da Policia Militar embaladas.
Os tun�is que dão accesso a

Copacabana e Leme estavam guar
dados por forças do Exercito, o

meslOO acontecendo aos ecLficios

públicos.
No perimetro onde està a Po··

licia Central ha'!Ía em cada es

Si -

quina uma praça da Policia l\tli�
litar inspecionando os automoveis

São em seguida submettidos os dois requerimentos, sendo
que o do sr. Diniz e dado como rejeitado.

O sr. Luzardo pede verificação, o que é feito. ° presi
dente annuncia o resultado: pelo requerimento 143, contra doze,

Retumbam palmas no recinto, tribunas e galerias.
O presidente diz que em obediencia ao voto da Cama! a

poderão falar sobre a data de ciuco de, julho e sobre as hornena

gêllS requeridas' ,;(IS mortos de COpaCu.bClna todos quantos o deseja-

menta.

pagamento a jus'liça eleia
toraI

RIO, 5 (G)- o presidente da República" sancionou
o projecto de lei approvado pelo Poder Legislativo, que
abre o credito especial de 1.467:999$200 para pagar a

juizes e procuradores dos Tribunaes da Justiça Eleitoral.
rem.

Fal!aram ainda sobre essa datâ os deputados Diniz Juni0r,
Baptic,ta Luzardo, Ra'l! Fe'nand s João Carlos Machado, ]Jão Ne
ves eh Fontüclra, !-\71ilibc.i Barros Cassa], 03car Fontoura e Octavio
da 's':v. ir», que 12u o manilesto elo gal. Luiz Carlos Prestes.Ouro!

RIO, 5 (G)- Das minas de São João Del Rei, che

garam, hoje, para o Banco do Brasil cento e trinta kiJos
de ouro fino.

F

Estiveram no �abinete do ChF
fe d,� policia, se!Il conseguir faIlar,
o comm'andante Cascardo e os

capitão Triffíno e Orestes.

° chefe de policia permaneceu
em seu gabinete até a madrugada
de hoje, estalido em contacto

com os delegados auxiliares, dire
ctor g;:ral de investigàções epe el
gados de Segurança Politica e So
cial.

Orgulho e alegria

Mais outro assasinaio

RIO, 6 (O) - o deputado
Adalberto Corrêa irmão de um

dos 1 8 heróe:. de Copac'lba1l3
assim faIlou á impr,>nsa:

-"Es�:l data não � para mim
-ê não o deve S:':1" para nenhum Officios religiosos
brasileiro-uma data de tristeza Os oHiciaes, praças e civis, en-
e de lucto; é uma data de orgu-

vvlvidos nos acontecimentos d!
11 d 1 .

I J'ulho d.� 1922-1924 e suas L,-10 e e alegna, porque reve a
. . .

ao Brasil que a nossa raça é ca- mlhas, fizeram celebrar hoje, as

paz dos maiores sal:rifici03 e dos 9,30 horas, no altar-mór da igreja
gestos mais bellos e empolgantes, d:1 Candelaria. mlssa por alma
em defeSa da sobt�rnia popular .n[ Conlinúa na 6a. página

Telegrarr.ma recebido, ontem, pdo d:rect<Drio estadual da
AIliança Nacional Libertadora d.wa noticia de que em Canoinhac
haviam sido assassinados de emboscada, por elementos integlalistas
dali, não só o sr. Cid Vieira, como tambem o operaria Juventino
Jungles.

O sr. Telemaco Cordeiro communicou tambem que a

tuação ali era tenebrosa e de grande apprehensão.

'J

Prisões em massa

, .. RIO, 5 (O) -. Dist.ribuidils
l!!i1 ,diversas turmas de Investigadores

Deviào ao perioào oe -;;iiagem -q-u-e-e-s-t-an-l-o-s-a-t-r-a-ve-s-s-a-n-ào da �. Social foram varejadas pe
G conslZqUlwte est:Ossês De �agua nos mananciais, que abastecem la policia o nucleo <illiancista da
e ciDaDe, á Directoria àe Obras Públicos àeterminou o interrupção
cos 18 ás 5 horas àa manhã óC.'J fornecimento De55e Iiquiào. rua Nicaragua, na Penha, o Syn-
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Quosi

---------��,---------
. BELLO HORIZONTE, 5 Pouco depois, chegava o cai-

(O) - O mal Iôra fulminante. xão mortuario, onde depositaram
Conversava com amigos e pessoas o cadaver.
de' sua família o sargento do l: Iniciou-se o lunebre velório,
Batalhão da Força Publica, João emquanto, munido do respectivo
Pinto Bandeira, quando tombou attestado de obito, um compadre
da cadeira em que se sentava. do lallecido sahia para tratar do Nesse interim, já varias peg-
Copos com agua, vinagre para enterro. soas andavam a cata do compa-
cheirar, todos os recursos caseiros As pessoas que velaram o cor- dre que tratava do enterro, afim
de emergencia foram empregados po, porém, começaram a notar de que este suspendesse as de

para reanimar o enfermo, ernquan- que o sargento não tinha appa- marches.
to não chegava o medico. Este, rencia de morto. Muito embora O terceiro medico chegou.
por sua vez, não se fez esperar. não se sentisse S:.Ia respiração, Tomou o pulso de Piuto Ban-

Olhou para o corpo inerte do não apresentava elle a rigidez nem deira. Pediu que a levantassem

sargento, auscultou-o e sentenciou, a frialdade de um cadaver. da urna mortu'aria. Ouviu-lhe 'b

com voz grave: Uma esperança luziu no espi- coração. Um espelho foi colloca-
--Está morto! rito dos circurnstantes e um segun- do junto aos labios do militar.
A senhora que acabava de ficar do medico [oi chamado. Este exa- Os circunstantes acompanhavam

viuva, d. Pacifica de .souza Pinto, minou o corpo, declarando: os movimentos do clinico, visivel-
poz-se a chorar. Vizinhos conso- -Està vivo! mente emocionados. D. Pacifica
lavam-na, emquanto outras arma- Na pequena casa houve um contivera as lagrimas, suspensa dos

vam, apressadamente, a :camélra I
corre-corre bem .facil .

de avalia�. labios d) medico.
ardente. Oentro do propno caixão appli- Depois de todo o complicado
�fj���GO�!I� -------------�J6e�e�eemem
® e

!: uxllladera redial SIA.- I
�.....� _

�
fi)!1:

í,.:ti. �_��W�B,,�q'���_���:�����w....��*���_��m������-��..������ ��)
� �
� PLANO "A" G
� �
f� 10.a. Distribuição no Estado de Santa Catharina em 20 de junho de 1935. �
��j I At dd �,
�

. n igui a e �
�) Contracto No. Pontos �
e �
� 13 Max HerteI, BIumenau, 1 0:000$000 �

; 14 Luiz Schwarz BIumenau, 3:000$000 (parte) :;
� $
ii 2. Emprestimos sem juros �
� l.008 Wolfgang Amrnon, São Bento, 25:000$000 3.213 1
� 832 Mariano Agostinho Vieira FIorianopolis 20:000$000 3.211

747 Elsa Lima Teixeira, Florianopolis 7:500$000 3'024
201,Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000 2.991
609 Edgar Schneider, joinville, 15:000$000 2.936
693 Urbano Gern, joinville, 9:000$000 2.935

3. Ernprestlmos a juros de 6010 p. a.

o

1"'- "r_,

enterraào
uivo!

..

pobre honlem morreu já
caixão funebre

dentro

•

2

B. R. o jogo contra o Tamandaré ft
quei convencido de que vencere

Operaria mos ao Avahy. Porque? O Ava-

Hoje, ás 20 horas, na séde hy venceu o club de Sody por

social da União Beneficiente Re- 3x 1 e nos o vencemos por 5xO.

creativa Operaria, desta cidade, Ora si houver lozica venceremos

á rua Pedro Soares, será l<:!va- o club actualmente ponteiro pelo
do em scena a conhecida e ex-

score de 2xO; mas... eu desejo
cellente peça dramatica Rosa do mais dois ...

Adro. Então deseja vencer por "4xO?
____________ Sim; eu só não, todos os do Figuei-
Usar o SABÃO INDIU quer rense! Deixamos o rapaz que

dizer, economia sobre todos tambem deseja ser candidato ao

os pontos de vista. premio a quem fizer o primeiro
goal.

exame, veiu a palavra do faculta- U
tivo:

•

-Acaba de lallecer neste mo-

do

mento!
De facto morrera.
Ficou, no entanto, uma duvida

pairando no espirito dos que ha
viam assistido á movimentada
scena. E resolveram esperar a

possivel ressurreção.
Mas foi em vão. O sargento

João Pinto Bandeira foi sepultado
Deixa elle viuva e seis filhos me

nores.

caram uma injecção de oleo cam-

phorado ao sargento. Uma segun /I!!IJ' �� #C ...,

da e uma terceira ampoula foram-\� ���� a
lhe ministradas, sem resultados

D
·

se?�iveis.Por fim, resolveu.a la- espor'tlvamilia chamar um outro medico.
Redactor CYPRIANO JOSE'

o Iris F. C. realiza .Amanha
o seu ultimO jogo do l'

tUF()O
-0-

Vem despertando certo inte- Sr. Antonio Carlos Bittencourt,
resse o campeonato de foot-ball gue domingo proximo, já dará

promovido pela Federação Ca- inicio ao cumprimento do seu de
tharinense de DespOltos, cuja ver. Das suas optimas qualidades
collocação dos clubs vem se mo- e do seu conhecimento proveitoso
dificando de jogo para jogo. O não é mais preciso se falIar.

Avahy marcha a frente da tabella,
que foi occupada por alguns dias

pelo Iris F. C., com um ponto
à frente do Figueirense. Mais a

traz está collocado o rubro-negro
com 3 pontos ganhos, portanto
com differença de 3 pontos do 1 .

collocado e 2 do segundo, res

pectivamente, Avahye Figueirense,
finalmente, sem qualquer ponto
fecham a tabella o Tamandaié e

o Athletico. Uma victoria do
lris sobre o Tamandaré domingo
proximo faz-lhe approxirnar de
amLos os;ponteiros, ou seja por 2

pontos do l: collocado e por um

do segundo; si o Figueirense ca

hir frente ao Avahy o club de
Amphilochio ganhará possibilida
des de futura collocação. Si o

Avahy Iôr vencido pelo Figuei-
rense, a distancia do l ' collocado
para o rubro-negro é menor; dahi DIA 6 DE JULHO-S. DOMINGOS
o seu interesse pelo empate ou E.�----
pela queda do Avahy. 1811-Qneriam a elevação de Capitania-O povo de

Pelo commentario acima o Paranaguá, .por intermedio da Camara Municipal do Paraná, pede
Íris entrará em campo arcando para que aquella cidade fosse elevada á categoria de Capitania, ao

com séria responsabilidade. Sua que lhe foi negada, tal solicitação.
equipe apresentar-se-á totalmente 1817 --Fallecimento de um estadista-Na cidade de
modificada com inclusão de ou- Porto Alegre fallece José Feliciano Fernandes Pinheiro, visconde de
tros elementos, talvez mesmo com S. Leopoldo, natural de Santos, representante de S. Paulo, nas côr

Mirinho na ponta direita. O Ta- tes de Lisbôa, estadista do Imperio e historiador eminente.
mandaré é o dub que tere inte- I 821-Balalhão sublevado e prisioneiro-Os soldados
resse em "estragar" os bons. Sem do primeiro batalhão de caçadores, que se haviam rebelado contra

c ollocação na tabella actual, vae os seus superiores, são atacados, batidos e feitos prisioneiros pelas
a campo sem responsabilidade. tropas remettidas pelo governo provisorio de São Paulo, cornmanda
por isso joga a vontade. Sua de- das pelos coronéis Lazaro José Gonçalves e Daniel Pedro Müller.
fesa apresenta-se de dia para dia 1828-Exigindo entrega de navios-Trazendo instruo
muito melhor constituida e do· ções do seu governo, para exigir do Brasil a immediata entrega dos

mingo, Parafuso será o eixo do navios de sua nacionalidade, apresados durante o bloqueio do Rio

quadro. Ha quem acredite mesmo da Prata, assim como para reclamar uma indemnização por perdas e

na victoria do club do Sody do- damnos, empregando a violencia se fosse mistér, amanhece no porto
mingo vindouro; mas Amphilo- do Rio de Janeiro o contr'almirante francez, barão de Roussin, á

chio está esperando a hora da frente do'! uma esquadra, formada pela náu Jean Bart, as corvetas

I "onça beber agua" para apresentar "Cerpsychore e Arethoues.

j a rapaziada do morro, na prova 1840- Termo de responsabilidade-Na comarca mu-

@> de fogo. nicipal desta capital, então cidade do Desterro, é assignado o pn-

� meiro termo de responsabilidade jornalistica, de accôrdo com o Co-

� OS JUIZOS digo Criminal.

G Fôram escalados os srs. Aga- 1855-0 jornal «Conservador» -O jornal noticioso e

� pito Velloso, para o 1. quadro e politico Conservador, que se publicava nesta capital, passa a ser edi

• Eduardo Eustachio, para o 2. ctado pelo jornalista J. Joaquim Lopes, em vista de haver sido pro

� As bandeirinhas serão fornecidas cessado o seu edictor responsavel, Antonio Francisco Vianna.

� pelo Figueirense F. C. I 1871-0 poeta Castro Alves-Na Bahia, falIece o ins-
1.370 ,. I pirado poeta brasileiro Castro Alves. Nascido em 14 de Março de

� NOVO REPRESENTANTE I 1847, cursou as faculdades juridicas de Recife e São Paulo, co�

O Tendo terminado a sua qestão, Ilhendo-o a morte antes de terminar o quarto anno desta ultima.

� no dia 30 de junho último, o sr. Contava o apreciado poeta 24 annos incompletos. E, para avaliar-se

e José Tolentino, apreRentou o seu do seu genio, basta olhar-se para o que elIe versejou, para a feição
� minucioso relatorio, durante o tem- :ioeial da sua obr_a e para a idade com que desappareceu! ... Castro
� po em que servlU como represen- Alves não deve ser sómente gloria da Bahia e do Brasil. Os gran

e tante da F. C. O. Quem assistiu des gemos, onde quer que tenham o berço, ficam sendo do mundo.

G os jogos realizados durante o seu -1879-Nesta capitdl falIece, com a idade de 48 annos.

� domimo bem dirá da sua capaci- o estimado catharinense Vicente Vieira Pamplona, residente e com

e dode e dos seus esforços para a merciante no antigo atraial da Palhoça, onde occupou cargos de

,. grandeza e reconhecimento dos eleição e nomeação do �overno p:._ovinciaI.. .

• actos da Federação C. de Oes- 1904-A antLga questao de llmltes-O Suprem/) Tri�

• portos•. Succedeu ao esforçodo, bunal d.a �entença hlvorave� ao nosso Estado 011 quasi secular ques

--------------OG�••..- desportIsta o não menos acatado-l tão de hmltes com o Parana.

Blumenau,
joinville,
florianopolis,
Blumenau,
Blumenau,
Florianópolis
joinville,

10:000$000
30:000$000
5:000$000
5:000$000
7:500$000
15:000$000
10:000$000

2.928
2.910
2.900
2.888
2.887
2.874
2.857

910 Hans Augsburger,
114 Erich Muschellack,
636 Alcides C. Taulois,
470 Francisco Wuerges,
947 Emilio Rossmark,
618 Alcides C. Taulois,
608 Select Tennis Club,

PLANO ,,13"

3a Distribuição
I. Antiguidade

4.021 Raul Deecke, Blumenau,

Sorteio
(parte) 6:000$000)

2

4.020 Francisco Reuter, Rio do Sul, (resto)
Destinado ao sorteio a realizar

8:000$000
10.000$000]

3. Maioria de pontos
SERIE "1"

4.022 Paulo Deecke
4155 Eugenio A. Boehm,

Blumenau
joinville,

(re5to) 13:000$000
(parte) 6:000$000

SERIE "II"

5.030 Alfredo Bella Fischer, Rio do Sul, 7:500$000 416
5.042 Richard Knoch, Blumenau, 10:000$000 411
5.011 Hans Kegel, Blumenan, 5:000$000 381
5.118 Frederico Sanchez, Blumenau, (parte) 6:000$000 373

NESTE ESTADO JA' FORAM CONTEMPLADOS 176 SOCIOS NO
TOTAL DE RS. 2.888:000$000

Livonius " Oi.
"

Correspondentes

UMA SE'RIE DE PREMIOS
Para quem marcar o primei-

ro goal dos jogos, quer dos pri
meiros, quer dos segundos qua
dros, Iôram instituidos premies:

�R'_���r�m�����,,�....,,���·��������������� pelo garoto Jacbon, filho do :nosso
redactor sportivo uma caneta-tintei-
ro; pelo trio LADEIRA-RUFI
NO-SALVATO uma gravata da
côr do club ao qual pertencer,
pares de meias, etc. Já é tempo
dos nossos jogadores irem collo
cando os pés na !fôrma, porque
assim vale a pena marcar goal. ..
Para a conquista dos premios não �
serão considerados gool feitos de "

penalidades quaesquer, directamen-
te, nem por jogadores do proprio
c1ub. São bolas em plenas joga-
das e lindamente arremessada.
Se impõem, por certo, na conquis-
ta dos referidos premios os ar

tilheiros: Calico e Paraná de Fi
gueirense e Gallego e Walde-
mar do Avahy.

F. C. D.

Uma grande questão surgiu
esta semana na APEA, em vir
tude de alguns clubs de football
estarem pleiteando a exclusão do
sr. José Alexandrino Ido quadro
de j .rizes, por não comparecer o

referido juiz aos jogos para os

quaes tem sido escalado.

Reuniram-se ôntem os directo
res da F. C. D., em sessão ordi
naria, na qual fôram tratados di
versos assumptos importantes, sob
a presidencia do dr. J . Ferreira
Bastos, actual presidente daquella
entidade.

O jogo do dia 14 de Julho
entre Avahy e Figueirense já vem

despertando interesse. Ontem o

notavel medio esquerdo do alve

negro- Haroldo- procurou-nos
decididamente para dizer: "Após

NÃO QUEREM O JUIZ

NO CARTAZ

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazaretn)

.),
.' ,_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OsJunta Com
mercial do

Estado

Direcção de Rodolpr\o f-"<osa (URitXNO)

CRUZADASP�LAVRAS
III

I ..TO De Max A. Lepper, Henrique
Douat, Erich l\t1uschellack e Lea
nardo Mei�ert, commerciantes e

domiciliados na cidade de Joi:1Vi!
le, resolvem, de cornmum accordo,
fazer a seguinte alteração, em sua

firma 11M. Lepper & Cia Ltda",
como socio que são a saber:

a) O capital será augmentado
I - interjeição de repro- de rs. 250:000$000 para reis

vação 500:000, contribuindo o socio
2 - rio do norte da Ger- Max A.Leppcr com rs.l 00:000$

mama Henrique Douat com 250:000$;
3 - cousa obscura Erich Muschellick com 100:000$
4 -- odio, rancôr e Leonardo Meinerte com reis-·
5 - nota musical 50:000$000; b) a duração da

===>O t= ..,., 6 - especie de grau do sociedade será de mais 3 annos:

1/ 111 211 II 3!1 � 411 511 Brasil

� 611 � II 711 I) 81! ri ,II II 91 7 - ave s!l vestre
II II 111 011 � II [1 II [I � 8 - grande extensão

1�\II=[1
�n 11121\ 11 [I

1113111411
9 - go�erno em que o

U I[ n U puder reside na população
1511 �1611 � II 1117� � 11 - nota musical

1118/1 111911 � II II 14 - outra cousa mais

112 111 II II li ii L E' O �TIII lí I! u II J 6 - torrente da Arabia

Pytha- --11221-\-nll =1124// II II
I 17 - imperador de Cons-

.)1 I[
= =<O __ tantinoola

1125� II II �26il 112711 1128� 19 -'um dos quatros ca-

��/_JI· lf30fl3ij
=

�3211 II vallos do sol

li � P3[1 II � 113411 �-\I- 29 - �oga� .

351) 1[361'/ 1·1 II II II !13711 II
2) - interjeição

.

, �
_

� � [[ 26 - casta de uva no MI-

113811 II II II �3911 II nho
--=;11 m ==

28 _ quinto mês dos he-
breus (inv.)
30 - bagatella
3 1 - professor
de Neuss
33 - pequena
meridional
34 - mulher mui formosa

(inv.)
36 - suffixo indicando uso

Com a presente cruzada, iniciamos o torneio que constará de cinco enigmas,
publicados semanalmente, para o qual toi instituído um premio. As decifrações se-

rão recebidas até o praso de um mês de sua publicação.

AO ALBERTO MORITZ

Cia", resolvem, de commum accor

do, fazer as seguintes alterações:
a) o socio dedicar-se-á d'ora

avante aos ramos de importação,
exportação e representação e a

exploração das fabricas de lacti
cinios em Tubarão e Braço do
Norte e de productos suinos: b)
o antigo socio solidário Octavio
Lebarbenchon ficará como socio

no collegio comanditario e o sacio de indus-
tria Carlos ·Costa Lebarbenchon

constellação passará a ser sacio solidario; c) é

adrnittido como interessado da fir
ma o seu artigo, auxiliar Lins

Ayres Lebarbenchon Ulysséa que

assignarà a firma por procuração;
3) - pequeno rio de Feira d)

.

I d 50000$�������������������������"'�"DI���""�''''''''''''''''���''''�...�._�_��e�.........��m o capita que era c :

JUstiIP-8 do P" i Vende-se um

precIsa-se comprar uma casa ficaràe!evado para rs. 100:000$,
T Iano ZeiUer Win- para pequena familia que não contribuindo o sacio Octavio Le-

Traba Iho kelman, novo. seja afastada de centro ur barbenchon com IS. 50:000$000
Tratar nesta I edacção, bano. Offertas por cartas a esta e o socio Carlos Costa Lebarben-

Por pres-o de occasião. redacção com as iniciaes J. O. chen com igual quantia; e) a du-

Caixa Postal 25. ração da firma serà por tempo
____

indeterminado e a gerencia ficarà
a cargo do socio Carlos Costa

[M:l55 ..... IlI1"aAI p
.

Lebarbenchon.
. rni:.\lIJlu,ji\I,: - reClsa- ------------

se de.uma-PraçaGe- Valorizam-se
neral Osor!O, 38.

I

HORIZONTAES

1 - variação pronominal
4 - interjeição
6 - especie de divisor usa

do no desenho
10 - grupo de divindades
inferiores (invert).
1 1 - Freguezia do distri
do de Aveiro
1 2 - affluente esquerdo do
Rheno
I 3 - forma verbal
15 - prefixo
1 7 - rio da Alsacia
1 8 - certamente

20·- procedo
21 - dirige
22 - taboada de
goras
23 - igualmente
24 - terminação verbal
25 � rio de França
27 - medida ant. do Egy-
pto
29 - prefixo
privação
30 - sirga
32 -porque
33 - mulher de Mahomet
35 - genero de plantas das
leguminosas
38 - metade do navio ao

comprida da parte do ven-

denotando

to

39 - grassa

RIO, 5 (G)- O ante-projecto
de organização da justiça do tra

balho foi ôntem approvado pelo
ministro Agamemnon Magalhães,
que o recebera da commissão de
revisão nomeada por s. ex.

O titular da p�sta do Traba
lho vae encaminhal-o á Camara
dos Deplltados, onde o defende
rá, pessoalmente, em plenario.

o Almirante
Prologenes

DEPUTADO E TOMARA'
POSSE

'it."7
(

RIO, 5 (G) - O almirante
Protogenes Guimarães, eleito de

putado pelo Partido Radical do
Estado do Rio, tomará posse da
sua cadeira na proxima semana.

Ao contrario do que fizeral'1
outros ministros, que renunciaram
ao seu mandato, o ministro da
Marinha, nos termr,s da Consti

tuição, communicará á Camara a

sua decisão de ficar occupando a

pasta.
Licenciado no Palacio Tira

dentes, será, então, sub5tituido,
na Camara, pelo l'r. Manoel Reis.

o GAL. GO'ES

interrompeu ás férias

RIO, 15 (G) - O general
. Góes ,Monteiro requereu e obteve
do ministro da GueHa a inter

rupção das férias em cujo gozo
se achava.

VERTICAES

leaders Banco de IICrédito POtlõi
pular e Agri
cola de San ...

ta Catharina

pARA chamar uma Lia
mousine é sódiscar O

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

DUEREIS 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.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e p·erfeição.

Não esqueçais o n. do Telephone 1.418

PORTO ALEGRE, 4 (G)
- Corno na Assembiéa Consti

tuinte, na Assembléa Legislativa
cada corrente politica terá o seu

«leader. »
Assim ao que fomos informa

dos serão "leaders": do Partido

Republicano Rio Grandense, o

general Paim Filho; di) Partido
Libertador, o dr. Raul Pilla; e

do Partido Liberal, o dr. Roque
Degrazia.

Mês de Junho

ALTERAÇÕES
t-Jo. do Rees. 1454
Data 10-6-935 (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Traj�r;� n, t5

(Edificio próprio]

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

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Alerta petizada!

Ouerern matar
Venizelos

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
ATHENA�, 4 (C) - c: c.c Limitada S'!. ala.

deputado, Hos�oulas, propoz a

\. ele. Aviso Prevíoõj. ala.Assernbléa NaclOnal_ grega que Prazo Fixo 9- . a a.
se ollereça um premlO de.. .

.\
I I

1 :000.000 de d�ac?:mas e o per- �Npara 1'i'M1��;
?ao a qual�uêr lugitivo que e�te-I criança só na CASA A
la n? extenor que execute Sl/:.He CAPITAL
Venizelos a sentença de morte qie : _

contra o ex-primeiro ministro gre-I N 0. .

O LA. 9go dictou recentemente a Côrte ,

Marcial, que o julgou por rebeldia I
[iieV@t'él ssr pr�J�l1�ln_ada a

"

pelo ultimo movimento revolucio- C�JNsi1i!Jj9ao pm..elesta

S. PAULO, (5) - O pre
sidente da Constituinte annunciou

que entrará hoje em segunda e ul
tima discussão o projecto da nova

Constituição do Estadj.
Aproveitou o sr. H. nriqn-

ADDIS ABEBA, 4 (G) -- Baym� o ensejo para manifestar
Noticias chegadas a esta capital confiança da acção de seus

mas que não loi possivel serem companheiros, dirigindo-lhes um

confirmadas, dizem que forças a- appello no sentido de que todos
bissinias e italianas sustentaram um compareçam ás votações, afim de
co nbate na fronteira da Eritréa, que a Carta Magna de São Paulo
havendo grandes baixas de ambos possa ser promulgada no dia 9
os lados. de julho, em homenagem á data

O governo recebeu informa- I oaulisra.
ções de que as autoridades Iran-

•

cezas de Djibouli detiveram um

carregamento de 5.000.000 de

projectis que procediam da Belgi
ca para Ethyopia.

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

O posto CHIe, o preferido pela O"arotada in
telligente distribue cubiçosos premios eOde real va
lor e utilidade.

_

Além de valios0s 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

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premios es-

plendidos.
-

Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em;) dias!

c) as demais clausulas continuam

I inalteradas.
No. do Regs. 1456
Data 10-6-935 nano.

De Octavio Lebarbenchon e
----------.

Carlos Costa Lebarbenchon, bra- I t.� 1fJ I ,a� r�'�sileiros, domiciliados em Laguna, I �M� � �. O
SOCIOS da firma "Lebarbenchon &

car�)jv 3-
na de bdcha
rel,f�nldos pa
naenSE.�E-;, irá

ao Rio
Gra r1(.:je�

"

Vemrtellario
Farroupillt8

Dr. Pedro Je Moura Ferro Urna
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobra,�
Credito co�� Ia

gelados
_

CURITYBA, j (G) -- Os

PORTO, 6 (G)-A Asso- b�ch_arelalldos d� Faculdade �e
. -,� .

I d P IDlfelto do Parana estão orzaru-
ciaçao x.ornmercia o orto, oc- d

o

d d·
zan o uma caravana para tomar

cupou-se
I �s cre lBtos .,POlO·tugue-, parte na Exposição Farrounilha

zes conge aGOS no l"a51 • sr. • I D
-

'

J
' C b I f

em seLem�ro. csepm os p3ra-
O'ie a ra ez votos para a par-I �

-

b·
-d d' R· d ]

naenscs manter um mtercam lO
tI a, com estmo ao 10 e a-· II I '

.

d' I
mte ectua com os gauchos le-

neIrO, e uma mIssão cummerCIa I . '.:>.'

afim de facilitar a solução do bvanhoo Pjarad
ISSO um

grulPj
o Ede

bl
ac are an os que, nague e s-

pro ema. tado, farão conferencias sobre a

data farroupilha. A turma com

ponente será de um terço dos

1111m inente matriculados n� 5' anno dagu_elIa
I Faculdade, cUJO numero attmge

Ln�·n mOVi-Ia 71.

menta s�bal � _

vei-SIVO.

Pel1ldidos em
alto

LONDRES, 5 (G) - Um
transatlantico aéreo; que fazia a

linha Guernsçy Bournemouth, foi
forçado a descer em plt'no ocea

no, ontem, á noite, a tres milhas.
ao largo da ilha de Wight, tendo
pedido soccorro urgente,
.Ignora-se o numero de lX1.3S3-

geIros que a referida aewnave:

conduzia a seu bordo.
Aviões das Forças Reaes Aé

reas e Destroyers da MarÍnhõ d-:.
Guerra britannica estão procu
rando focalisar o referido appa-
relho. Até a uma hora da madru�
gada não tinham conseguido Q

seI! objectivo.

Os titulas !brasileiros
A que se attribue a sensivel

reacção

LONDRES,5 (O) -- Os
valores brasileiros experi
mentaram hoje sensivel reac

ção. A emissão a 20 annos,
do funding de 1 931 , melho
rou de 63 para 63 112. Nu
merosos outros titulos recu·

peraram dê 5 a 30 pontos.
Atíribue-se essa reacção

á melhora do cambio nos

dois ultimos dias, e á firme
za dos preços do café no Ha

vre, assim como ao facto da
Commissão de Diplomacia
da Camara do Brasil ter ap
provado o accordo anglo-

1 brasileiro.

UMA, 6 (G)- Noticias prQ
cedentes do Equador informam
que o presidente Velasco Ibarra
está preparado para enfrentar um

movimento subversivo, que se diz
ser imminente_

As informações accrescentavam

que haviam sido detidos nume

rosos politicas e militares.

mar

UM TRANSATLAN ..

T�CO AEREO

Prefiram sempre o inegua-
laveI SABÃO O·

-

dINDIOdeCurityba.1reCçaa O

Nomeado Lloyd
RIO, 6 (G)-O Almirante

Graça Aranha declaroll que ac

ceitará, em principio, o c.onvite
para director do LIoyd Brasileiro
mas que, para sua effectivação
naguelle cargo é necessarÍo uma

audencia com o presidente da Re
publica.

RIO 5 (G)- O sr. presi
dente da Republica nomeou

o sr. João Leite de Camargo,
para delegado da Directoria
de Estatistica Economica e

Financeira de Santa Cathari-
na.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade Immobiliaria Catbarinense Limitada

Villa Bê:':llnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo a nosso

Escriptorio e adquira U!,� ou MAIS Jótes. 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 VilJa Ealnearia é
o melhor presente de Nata! que V. S. Mde brindar seus filhos.

E' a unica que garante os seus associados e oí
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
-------'-_.._--------

Inscreva-se hoje mesmo na CQ:rmt�'!.!��tlra do Lar lida"
que obterás uma caderneta pela quantia t1e 'W$ODO com

direito a um sorteio pJgo,
Si a sorte lhe pj cteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insignificante ql.'ant:a de_3$000.

Llnõc \lista Panoramica.
Esptenôtôc prole àe banhos.

Optima nascente DIZ agua pctouel.
Tp.rrenos completamente planas.

A VILLA BRLNEARlA DISTA a:

1000 metros õu Ponta [-I�r'_'ilio Luz.
SOO ào Eiranàe Quartel feDeral, em construcção,
600 õo 6rupo Escolar Jos� Bo!teux.

Ha s�àe ào Districto João Pessôa,

Realiza-se todos os rnezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pe:a Loteria Federal do Brasil

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se enccrreçc (la construrção oe Préàios

os 16te5 aàq,uiri àos, meàiante a pagamento oe uma entroõc ó
unstu e o resta te em pagamentos rnenanza.

Servida ,

J -

a oao

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

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

[fJI:'Oi1MttÇt�{'l�- Dirijam-se ao Repre-
I sentante, nesta Capital, sr.
.� J:�ãc Marm�! Nasoimento, �
t�� que se acha installado, com �:;�
�%� escriptorio, á PRAÇA 15 DE ��
t!i� NOVEMBRO N. 25. ��1
• fi
�� lViJríRil: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ��
� �
� U
rf�4:i,'lt2,��$l'� �':J.� ��'i&[���#.(:,'"���..,���!i'�'í" ---.------- �j�����,t.fiJ

Fabrica de Moveis Catharinense

Rua

D E

Paulo E;(.-;�-)letTlper
orrosn o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone 11. 1632

==========�================�===========-============�===-====-=�

de (I,
rendÔSD

EX QUEE
,

II'

VERA
P"

E �SUPERBOR

/'
"

"

'r,

/ .

,

.{Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 5

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

1$800
1$300
3$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kiJos 15$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos I..

Moido de 45 kilos 14$500

SABAO ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

MercadO da Rio

FEIJAO
(Por sccco de 60 kilos)

Preto novo 1 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho

1

23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

VINHO DO RIO GRANDE f(Por caixas de 60 kilos}
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 1 55$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$0001Vassouras 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. ,,"vollvvv __

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xai que sortidos arroba 25$000 (por kilo)

Mercado de Florlanopolls Mantas Gordas 1$800

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Man!ta II $$45000?15$000 I
Sortida regu ar

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 1 2$000 .

Batata sacco t 4$000 DIVEROSS

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

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo
.

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco
.

h d 'Ih 14$000 ToucinhoFarm a e mi o sacco

Caíé em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

r:

COUROS

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

3$000
2$000

BANHA

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

CAMBIO
90 d{v á vista

91 $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

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

Praças
SI Londres
«Paris .

« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« 8elgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE ]AN,EIRO
5TOCK em 14·6 Entrcocse 5chlocs

6 C 14·5

F "_ ( s) 50.556 12.298 12.759
eijao sac»co 16.876 20.199Arr�l ( ) �;:��! 11 179 11.356Fannha ( .» )

8 '645 6.218Banha (caixas) 12.577 .

Milho (saccos) 6.120

Xarque (fardos 14.0QO
(Faltam as sahidas dos deposites particulares.

r:: .

, l••

Gazeta

Médicos

�_���;iiIiII�_���..�� ir....1+

li
AdVOga�_.os 1
Dr. Fulvio Aducci �I

Advogado

�ndica:

Rua João Plnto, n 18

(sobrado)

Clinica círurgica-operações

FecharY)';:�rut,o de r)�alas

'I' TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS'
Das 10 ás 12 e das 14 ás

Na Agência ás 19 horas
17 horas

I
ri No Correio ás 20 horas

_______
------

.'
Registrados ás 19,30 horas

Das 3 horas em diante dia-
_ """_

. PARA:-.-ITAJAHY, BI.LJl\IENAU, jOINVH LE.
-

CURY'!'rBA,
riamemente á R. Arcypreste � I� sxo PAULO E mo DE jAl\lEII<O.
Paiva /1' 1 -- Phone 1.618 II [lr. Pedro d2 Mour� Ferro II

I' Agência no

R'd . R Esteves lu '11 Advogado
__ E_-_.d hC'i "'_'-_iC) La Por�'ta HateieSI enc}a:-. ,v

•

-

nior, 179-Phone, 1.285
Rua Trajano, J1' 1 sobrado' _""""..IINIJlIf"",�".".:.'_,,,,,.=,,,,,,,,,,,,,,,�==_.,, = ......".""

Telephone 11' 1548

Dr. Cesar Avila

e

re � ra tem seu cscrip-

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartcri

Clr. rv1iguel
Boabaid

Clínica Geral -. Vias [Finarias
flemorrhoidas: - Tratamento

sem oper ação e sem dôr

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

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

Consultas:
das I 5 ás horas 18

li tório de advocacia á rua
I

-

l Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- Phone: 1277.--

Commercio, Industria A
--------------------

e Agricultura
Preços correntes na praça de Limpos leves kilo

Florlanopolll Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 Gatos do matto uma 4$000
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Lontras média uma 30$000
Indiana 34$000 Graxaim do matto uma 3$000

ASSUCAR 5$000
69$000

Graxaim do campo uma

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 10$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
1 �$OOO Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 I2/$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
,

1 x5 a dz. 6$000

orvtnsos.
Arro'z sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 1 2$500
Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 I $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 Agulha Especial 40$000
Vélas de cêra kil? !$500 Agulha Bom 37$000
Grampos p. cêra kilo 1$400 Japonez Especíal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 28$000
Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corrida 25$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 tôlo 31 $500

: Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!

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

dultos IJU crianças de ambos os sexos, offerecemo,s
ao respeitavel pubIi�o, sem cX,agerar o,� �eus be�efl
cos effeitos, e sendo Já conhecida por dístinctos clien
tes' da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope íodoetannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrr:a
cia INTEI�NACIONAL Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Ler com attenção

Doses: Uma colher ôas ae sopa antes aos refeições.

Pharrnacia Internacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

�------------.-----------------------

Caldas da
IrnperatrLz

Todos os domi�1gosH�

EMPREZA DE TRANSPORTES EM. AUTOlVlGVEIS, OMNI
BUS E CAMINHÕES

Devidamente Re�istrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

linha Porto f.�.iegre - Flortanopoüs e
vice-versa

S�hitHi� de
PORTO ALECnE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARAo

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORI/\NOPOLlSaté

Viagens semanacs em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos SilLbados ás 4 e meia horas
Parte de Florlanopolis ás terças-Ieiras ás mesma:' horas

PASSAGEIROS, CARGHS, ENCUMENDAS E VALm�r::s
Informações em Porto Alegre: �éde IWA Á. NEVfS, 159--227

em Fiorianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pc!1s.':o Machado, Rua João Pin�o N' 29

Agente em í\raranguá--PEDi.?,O AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIMÕES-Hotel La Porta

Mais inlormações: Pensão lVI&.chado, Rua João Pinto n. 29
---------_

I

ef�nação de aSSUC8,'
------------------- __ -------------�

=de=!

João Semv�==
Telephone 1441 ' Caixa Postal 105

fail1rica r-tM&l B�f.:(,y�vJj, J 54

Of:�c5Hfj; Mermu,ti{), 3S
-

-

-�.:;----
FLOf\lANOPOLlS Est. dt Sta. Catharina

COMPHA-SE BAGAS DE NOZES

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

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

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

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

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

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

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

I',
'" .,

1--'
'{" '

:�
,
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AHHIVER5ARI05

Anniversaria-se hoje a genlil
senhorinha Annita Pisani, appli
cada alumna do curso normal se

cundario do Collegio Sagrado
Coração' de Jesus.

fAZEm AHH05 HOJE:

a exma. sra. d. Cora Linha
res Blandy, esposa do sr. Julio
R. Blandy:

o sr. Modesto Livramento de
Abreu;

a senhorinha Almerinda Trin
de, filha do sr. professor Luiz

Trindade, Director do Departa
mento da Educacão;

a senhorinha Theodolinda Fran
cisca Alves;

o sargento Alcides Marques;
a memna Nercia Maria Rich

ter.

CHE6Am UH5 .••

Deputado Silvio Ferrara

De sua viagem ao sul do E,
tado, regressou ontem o sr. de

putado dr. Silvio Ferrara, 2' se

'cretario da Assenbléa Constituin
te Estadual.

Está nesta capital o sr. Pe
dro Salles dos Santos, collector
estadual em S. Francisco.

Do norte do Estado chegou
ontem pelo Anna, o doutorando
Francisco Oottardi, promotor pu;
blico em Nova-Trento.

Encontra-se entre nós o nosso

estimado conterraneo sr. Celso
Ramos, abastado fazendeiro e in
fluente politico rosidente em La

ges.

Chegou ontem da Capital da

Republica o sr. Reinaldo Bulcão
Vianna.

Pelo ANNA. chegaram ontem

do norte os seguintes viajantes:
Olga Schmidt, Francisco Gottar
di João Senna, Devolin Silva,
Francisco Vanderley , Fernando
Mann, Fernando Raulino, Fran
cisco Rosa, Alcides Delayte,Hugo
Araujo, Adelina Silva, Francisco
Silva. '

OUTRo5 PARTEm:

Dep. Trindade Cruz

Viajou ontem, via aerea para
POltO AI�gre, o deputado estadu
al sr. Alvàro Trindade Cruz.

Para o sul do Estado seguiu
o sr. Ampliiloquio Carvalho Gon

çalves, alto funccionario dos Cor
reios e Telegraphos.

NOIVADO

Contraclou nupcias com a gen

til senhorinha Hilda Buatin, dile
cta filha do sr. Abrão Buatin.
do commercio desta praça, o nos-

,
.,.

:.".
''l.'"

, :'-��'�

. ",', ....

***-NODOAS DE MOFO
NA ROUPA BRANCA - 'Dis-
solvam em agua uma colher de sa]
commum e uma colherzinha de
sal ammoniaco pulverizada, pas
sem sobre a p-irle mofada, ex

ponham ao ar por algumas horas
e lavem em agua pura e com sa:

hão.

so apr cciado collaborador
professor Adão Miranda.

PEL05 fLUBE5

Club 6 de janeiro
Realiza hoje, ás 21 horas, um

animado baile, o Club Recreativo
6 de Janeiro, no districto de João
Pessôa.

DESPORTOS
Continuação da 2a' pagina

CBD x VASCO

-0-

VICTORiA, 5 (Gj=-Estão em gréve os empregados
da Companhia Central Brasileira, os quaes reclamam me

lhoria de salarios. Adheriram ao movimento os motoristas

O !Si II te J II I IIO de carros de praça, havendo espectatíva de adhesão de O acreditado Instituto de
C u dI"

outras corporações syndicalisadas. Corte Crcation, ínstalladoon inuação Q a. pagtna N ff
�

ão tem so rido alteração a or-lem publica. nesta capital, acaba �de con-

de seus companheiros mortos até U"1I quistar O grande diploma de
a presente data. Após a cere- PORTO ALEGRE; 5 (0)- Encontra-se em gréve honra [de primeira

.

classe e

monia religiosa foi realizada uma pacifica todo O pessoal da guarnição dos navios que Ia- linda medalha de ouro de
romaria á sepultura do gener al

zem viagens f.uviaes, da Estrada de Ferro São [eronyrno, mérito,iconcedido pelo Insti
Affonso Pinho de Castilho, no ce- Carbonifera Riograndense c outras. tuto Techníco :Industrial, da
miterio de S. João Baptista. O Os directores �das empresas avistaram-se com o Capital da República.
templo eslava repleto. I

governador �o �st�ldo'l que farà pessoalmente "demarches" O Instituto ;Technico In-
Por. alma dos officiaes e praças para a soluça0 00 mcrdente. dustrial, é regido sob as di-

e do civil Octavio Correia, mOI" U -T . rectivas da [Constituição Fe-
tos ernCopacabana, emS de ju- m carac�er sem Jaça qUelld.e�al, com personalidadeju-
lho de 1922, no combate contra ridica e estatutos devidarnen-
as forças do governo, foi celebra-Iestá mui to ac ima do partida ..

te registrados.
da hoje missa, ás 9,30 horas, no

' B Enviamos t parabens aos

altar do S. S. Sacramento na igre- srs. José'Maria e Luiz Ala-
Ja da Candelaria. rismo atrabi I iario bern Parellada, directores do

sr. Instituto de, Córte Creatíon,
pela honrosa e digniíicante
conquista.

Parece ter surgido uma ques
tão entre a C.B.D. e o Vasco
da Gama, por motivo do não pa
gamento de urna renda obtida
no jogo de loot-ball entre o Cruz
de Malta e o Palestra, de São
Paulo. (' momento é das diver
genctas,

FEITIÇO NO SCRATCH

Feitiço, um dos mais comple
tos jogadores do Brasil, foi es

calado na meia esquerda do com

binado, que parte hoje de Mon
tevidéo, afim de jogar no Brasil
com os venteranos paulistas. E'
de lamentar que Feitiço venha jo
gar contra seus irmãos: mas ...

Os jogos dos venteranos um

guayos estão assim discriminados:
14 de julho 1. jogo contra pau
listas veteranos; 18 de julho uru

guayos x combinado São Paulo
Santos; 3' jogo no Rio de Ja
neiro entre os uruguayos e o scra

tch brasileiro, em data que será
combinada.

A PACIFICAÇÃO E O
VASCO

Nenhuma das propostas apre
sentadas, algumas dellas encami
nhadas, foi tomada em conside
ração. Porém o Vasco da Gama
surgiu com a sua, aliás a mais

completa de todas. O Vasco não

cogita de entidades sportivas e

sim da creação da Liga Metro
politana com os clnbs: Flamengo,
Fluminense, Botafogo, S. Christo
vão, America, Bangú, Andarahy
e Vasco, convidando ainda mais

quatro clubs a serem escolhir:lo�
pelos oito fundadOles. Esta pro
posta é a mais conveniente no

momento.

Não houve comnemoracões
officiaes em Recife· Fausto de Souza, Secretario da

Fazenda, o faz de uma maneira
muito insincera e apaixonada. 45-
sim finaliza a sua despeitadissima
nota, a amiga serviçal e condecen-

1 1 '

Gente do ex-interventor:
Comprao para vos conven

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDI0.

-

O melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

D;stinguido O

sr. Edmundo
de Luz Pinto

RIO, 6 CC.) - Os jomaes
noticiam que a embaixada brasi
leira, no Conferencia da Paz, setá

presidida pelo embaix:ldor Ro

drigues Alves e secretariada pelo
dr. Edmundo da Luz Pinto,

. I
RECIFE, 5 (G) - Não se I '

sabe de nenhuma commemoração
affíeial do 5 de julho nesta capi
tal. O governo também vae alhear
se da data. "Quem ouvisse seus conselhos

de ontem e assistisse seus arrou

bos oratorios de hoje, não sei
como poderia julgar o homem das

A ...... tduas épocas. I eSCflpara
Sig�al dos. tempos. I Maura de Sen-De Íinquencia de carncter.>

na Fereira

Em consequencia do 5 de
julho. reforçadas as guardas

dos edificios públicos
mineiros

BELLO HORIZONTE, 5

CG) - Foram reforçados de hoje Tudo o facciosismo arraigado e

para amanhã, como medida pre-
doentio póde atacar e prentender

ventiva, as guardas dos edificios destruir, menos maldosa e perfi-
publicos. damente a honra, a dignidade e

E' que o governo do Est3do o caracter. O acervo moral dos

para evitar quaesquer pertubações
.

\ homens públicos deve ser respei-
de ordem, no dia de hoje, qUt' p I A nossa conlreira fi E'poca tado, quando se trata de' um ho-

commemorativo da revolução de da cidade de Lages, orgão com �em de bem e de um passado
1922 e 1924, tomou aquella me" nitidas tendencias de sympathia digno.

��2m"""",""",r'_ kela corrente p_olitica serrana clIc-,
.

O act�al Secretario da Fazeo-

I
� fiada pelo ex-interventor e quasi da;. dr. Celso Fausto de Souza,

I V I D j�

.

� primei�o governador cOllsti�u:i?nill que � t:I1� caracter de rija têmpe!. catharinense, sr. ce], Aristiliano ra nao pode nem deve soffrer o�

I PRO LETAR IA I �I' Ramos, noticiando as jllst�s e e�.. in�ultos de g�Jalquer inir,nigo gra-
---- ---- nontaneas homenagens a11, ulti- tinto, mas srrn a admiração de
�� ��_

v
..

mamente, prestadas ao dr. Celso todos os seus conterraneos.

na Alltança Nacio
nal Li bertadora

PORTO ALEGRE, 6 (G)
-Na sessão ontem de installa
ção da Alliança Nacional Li
bertadora, faliou eloquentemente
em nome da União Feminina do
Brasil, hypotecando solidariedade ,

a talentosa escnptora catharinense
Maura de Senna Pereira Lamotte.

Referindo se á significação da
data de ontem, disse que, c <Ô
de Julho» é o prefacio sangrento

gra·· ...J.I
-

do ídealimo alliancísta, finalizando
Confeueração das Caloá fazendo um appello ás mulher�s

---;ia�*'d�s p�;;:_
...

s-.s;;_;;;G;;av;;;;�;;;._-d;;;;;;;no
....

r;;;;
..

õiiii"'eam�..,..,iIIiiIii_--. �:�sjletií::r:so :�bti�ob::d�rr: .cd�� I

Alliança.

Syndicato dos
phicos

Reune-se amanhã ás 9 horas,
o Syndicato dos graphicos.

n==rz

Pharmacia de
plantão

mãos, do Entreposto da Pesca.
O Commandante Wigant JoP-

pêr reeleito é tambem um velho Amanhã Florianopolis terá

bata�hador o>'!la classe dos oesca-
um dos seus grandes dias,

do!f's, tend� sempre se batido con- pois Frederic March:e Anna
tra os que, sem conhecimentos te-

Sten saberão dar alegria aos

chnicos procuram se imiscuir nos
seus fans, por ir:termedio do

problemas da Confederação. Para film milagre: Tornamos a

a the.souraria foi reeleito o sr .Ma- viver. Fil rn este que estreiarà
BoeI Mend'C's da Costa efficiente amanhã, simultaneamente no

Imperial (� ROllal.
'

delegado de uma das Federações .Y

estaduaes». Martha Eggerth, a vóz de
O afastame1to do emerito pa- ouro do cinema allemão, nos

tricio C)::1.:;Jandante Sosthenes deleitará amanhã, em ses
Barbosa de Presidente da Confe- sões elegantes, no leader dos
deração, foi por ter sido eleito cinemas: o Odeon. Quem
deputado á Assembléa Constituin- não se lembra de Martha
te do Estado do Rio, tendo pres- aquella que cantou tão bem'
tado pOié:n relevantes serviços aos a Serenata de Schubert er.

neg,oc.ios da ,pesca, brasileira e com I �ymphoni([ Inacabada? Pois
espeCIal carInho a Federação des- e esta mesma Martna que
te Estado, attendefldo-a sempre amanhã apparecerá no Ode-
na medida do possiveI. on.

..liGazela formula votos de pros
peridade a nova directoria da
Confederação.

De cinemaRealizou ·se no dia 29 do mfS

p. findo-dia do Pescador - a
Estará de plantão, amanhã, a

eleição e posse da nova directoria
phamacia N. S. da Apparecida,
,

J - p' que terá de gerir os destino3 da
a rua oao mto. .

C f d - G I d C 1 •

_"___ , on e eraçao era as Ohmlas

ede·fi8 a pessôa que, foi I dos Pescadores do Brasil.
vista reÍlrar uma bolsa A escolha do novo Presidente
de senhora, preta, de um recahiu na pessôa do illustre pa-

banco no Jardim Oliveira tricio, Capitão de Fragata Fran
Bello, domingo ultimo, entre cisco Xavier da Costa, �endo ree-

17 e 18 horas, entregal-a à leitos o Secretario Geral, Capitão
Rua Conselheiro Mafra 84. de Corvetll Wigant Jopper e o

Será gratific;\da. Thesoureiro, Manoel Mendes da
c.��.:,�,,*,,����,,��� Costa.�""'''''''"

..�'''..,..".,�."

"'�:"''''''=-''''''''1 A I' d I l'
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�
e t'lção a actua QlCectoria

�,� e a I n Ia o CO'l)posta de elementos conhece-
� U � dores dos grandes e multiplos ser-

� �
���[�� ����.} viços da pesca nacional, teve op-

tima repercussão entre todos os

Sta interessados.
.

A Gazeta do Mal em seu ul-
Festividade de

Cruz
limo número de Junho assim refe
re sobre o novo presidente e de
mais membros:

«O Commandante Xa�'i;r
da Costa foi um dos mais esfor
çados presidentes daConfederação,
tendo conseguido com tenacidade
o trawler Pirauna e o frigorífico,
oens da Confederação, ora em

Com o brilhantismo dos annos

anteriores realizam-se, hoje e al'!1a

nhã, as tradicionaes novenas em

honra a Santol Cruz. na localida
de de Barreiros, districto de João
Pessôa.

Abrilhantará as solemnidades
a banda musical da Força Pú
blica.

Festa
São

de
Pedro

Sociedade Cathán
nense de avicultura Realiza-se amanhã na Ma�

triz do Puríssimo Cora'são de Ma�
Reune-se hoje, às 18 horas na rid a festa de São Pedro �séde do Club 15 de Outubro constará Je missa solemne ás 9,30

a Socieda?e Catharinense �e Avi- horas com sermão ao Envangelho.cultura, ahm de tentar-se da sua AI doite haverá novena '

. .

I
' com

I reorgamz�ção SOCla, espera-se o benç.ão "do S/S. Sacramento.
comparecimento de todos os seus- As' novenas tiver�m in··.·.

.

a_ • mCI (J

antigos �OClOs. ôntem ás 1'9,30 horas.

'_'I
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