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braseiro
convém

õe oõícs e à�j 50ffrimeritõ5� e
não assoprai;,' parf não inflanima-Io"

'I'"

RIO, 8 (0)-
O ex-presidente da República dr, Arthu� Bernardes pronun

ciou longo discurso, sabbado na Camfira concluindo com estas pa

lavras:
-Sr, presidente, as responsabilibades que tenho na vida

do paiz e as que me advern da Revolução" que ajudei, n�o me per

mittem ficar alheio aos solirimentos do Brasil e, antes, obrigam-me 8

tomar a attitude que a Nação vem testemunhando,
,

Ha no mundo uma vasta conspiração contra a democracia, e

um vento impetuoso de força moral a ameaça de destruição, N�o so

mente as novas philosophias dissolventes abalam-lhe os ahcer�es,
mas tambem a maneira por qne os governos conduzem os destinos
,:dos, povos, ",'>-

• , ,

, A democracia brasileira, que conta de existencia mais de

Ull' seculo, tem co-ura-marchado, em vez de progredir, ,�em-se It

impressão de que ella joga, no presente, a sua cartada decisiva, e qe
que a sua sorte depende da Camâra.

Quem sabe se não seremos nós os seus salvadores ou os co-

veiros da sua sepultura?
,

S� somos representantes da Nação, saibamos encarnar os

sentimentos populares, Ouçamos a voz do bom sensu e dd, razão, ,e
falemos aoC0'verno a linguagem da verdade, que elle preCISa OUVir,

O paiz não pode continuar como v�e.. " Nada ?e r�ceios
nem de apoio exaggerado, Vençamos a indecisão e a inercia. O

Brasil arde sobre um braseiro de odios e de soffrimentos, e convem

Jl�O assoprai-o para não inf_la_m_m_al_-o_, _

Sem quaesquer

'tórResponsavel JAIRO
,

.

opotts, Segunda-.feira, 8 de Julho de 1935

61550Llnl
qu�r a guerraQ sr. dr. Ne.rêu Ramos, &,ovtr�

do Estado. recebeu o segutmt .�. -"',
•

' ii!'" .,' ,

'°1

•grammat '.' ',;"I/iI, "

MO�RO DA FUMA� 6.--,
,' .. ',,' .,'.

.

'

. ,'�
;,�, I,

t adniira40res do de\)Utado-", '
.

.' '�..'" i,> em'P'enhadas ga�.rna' e po-Rochad�\t\lidos numa festa caDl�- "� ''':.'à\,(l
••'.,

,.
'

J.I
?" ,�'i'tre offereCt.��

ao �esmo em

r.egQ",S110 .., •.
'

••..r':
'na ::'.1,11.·ta que resolvemos sustenfal'pela. sua visita a esta zona, etmam

,'. ��M '
'

saudaçõe:,respeitosas, ao be� d" a f.""'-chde'do 'governo reafumando�l!J" '<� .:
solídárkdade integral. José Gu�mfl{. ';&

,,',
,.

'

Jorg.c ;Menegu.el: Eduardo F�e1k�JI� RO'
. ,7 (C) �;'Estamo� em- 'peri<;>do preliminar de treino em entre 05 quaes 110 fUQÇclo�d08,Ant1onEfO Ma�rlcdlO pGoU�� J�oG,lteat· f:'·nl\ailos. governo 'é povo, na companhia dos demais voluntarios que devem deixar a Ethiopi�,; egue, ugenro e e -egranf, la<:QmO'

" I" 'Af
'

O
' d' : j ,

rCechínel, GiacQmo Riff, José' GÚolo. uc�� :tue reso VP.D'I@S' sustentar a!é se�Ulrão para a ,nca Cle�ta tomar .as me raes q� JU gar
José Serafim, Italo Prínn Naspolíní, o hl))"

.

....- declarou em 'substancl.a ahm de tomar logar entre os avia- necessanas para 8arantlr a sua

José Berton, Francisco Cesca, Manotl o sr. iMussoliní aos "sold!dos d. dores italianos chamados a defen- segurança em couseqaencia do
Lacerda. Pedro Frasson, Eugenio Pae- divisã6 .. Tres de Janeiro" que de� os interesses da patria. conflicto italo-ethiopio,T é C Mn 1 An'gelo Casagran-, ,,'

\
'nae, os ec�E'; " terminou a sua concentração em' -

Ateou fogo a' casa da de, G�briel �!i)çl. Pereir�, Vicente
SI, "Tropas e material Cahiu um raio sobre a aviA0Zacarãe, ManOif'JQít da Silva. J�e, a erno,

"
' do sr. Mussolini

esposo ,:��hi�el, Jordão Sattor, P�dr(l Sa.'ffal�" ,00Duce, que delxara"Roma de, ROMA, 6 (G) - Tres bate-VictorlO Sartor, Francisco puraQte.. ��'-esta manhA, �-&e em .

de T' d d f ti ROMA, 6 (G) - Noticia-
-W- Marcos Savaríz, Angdo Guc;>19, V.' S4Wiao, onde "naMOU em revista rJ�s e m� icranos � e esa a� J-

se que, durante a rp.ctmte 'ViftgeJIl�p�" b Meneguel. Octavio Menegue1. ,.L w�d' • aerea deixaram hoje esta capital URIO, 6 (G) - Na tarde de

I
outras pessoas e veiu a sa er

Raro é p dia que �'Â. Republica" as t�s �",' �v&Slil,:prestes �,� com destino a Africa Oriental. que o sr, ,.�uSSQliui feJ de l1rônte-m os bombeiros da estação que Ventu,ra é um mau esposo Í1� publica um tdegraulll)il de adhAe" par�1,l va.ra:a' "AfncI O�ent�l. -

Os contigentes em questio fo- dro-aviâo ii Salerno, cahi� um rala
de C'ampinho', foram chamados e pae, pOIS quando da separa- ��- ao governo honradQ do dr. Nereu J)q>olS dàQuella affumabva. o I b d I sobre o posto de radio do anoa-

-

Ih d ' � " ,

'i
. ". ram a vo ao em arcar e ca oro-

Ih d f d
I'T

'p.ara extinguir um incendio que ção expulsou a mu er a casa Ramos. ".., �çe lembrol,l que 08 Itl;\uanos' _ 'f ta" d th' re o,
.

amni ican o-à.
la.y�VTa no pequenino predio da a ponta-pés, deixando�a entregue Isso já está passando 4q ponto ( Jltnpre tinham batido as tropas

sas�aDl es ..�ile�;��pa /a. Co� a "iolen� do cho;,ue,\�, C" 9J I
"

I' d 'd se tornandQ aborrecido. lIlesmo potqu� f h' Ad
- vapor 'par lU por -

di t I h' t d f li� rua lspl�h�él: n. ,em raJa. ao e� aVI a.
, não é justo, na. evolução poHUca'lljSc .,as e que, se ou�era. ,em �a out,rtdath, de Cagliari levando a

o ra 0- e egrap ts a es a �ceu.1 Ali ch�gapaç) 'QS:' �,oldados do' �erlda, em seu amor propno passa o mundo, governar com a ut,\a�\ ,J,IP. excepçlo na hlstona colomaJ 'bordo óHiciaes soldados e ma�i- por alg��:,mô�entos.
'

�;jI
'" fogo -apesár :d6" decidido comba..- pelas. h�fuíções ,a, que O' Rl31'j..

. idadC',
'"

.

,,-
. ''*, .....''_._

. �naJ�ra ,porque, deante de;: aI. .� .' . \

te flJue oHérecera!Jl ás chaiDniâs dO' a 'subm'êtt$u, ,a, pobre ��Jher Se o, dr., Ado�ph'(f"sc:Jembrlt � rf".: ,cpl'tr9,rmhtalJanos, se encontravam - àl'

n-.
,

conseotiiram extinguir ri :si'" auxiliado pOf, \eu filho resolveu petir ,o br�do � Ypira�a. indo pata cem mil ethibpea e sobretudo porr I Para deix�r a Eth,'o'pia
A I� f",rra cogita de fe ..

I
- e r,

d
'

'd' '-> '

a margem do 110 Maromba$' grl- I I'
.

h'
�, ,c••., ,9 ,canal de�ueznistt&, aendo então a casa re u- praticar a,me lt� vmgan�a qu� tar pela liua gente. terá que �e i\tir� qUé' a' ta,la til'" 1\ e'l\t,ão. um g�-, I

..

'" .

', .

. zida ,a escombros em poucO's, íni- narramos llllha aCll�a, á a�lla. nadaudo �etD9r� até e.neQQ. vemo �a,ls �re�,cqpad(). com mi- WASHINGTON, 6 (C) - PARJ� 6 -=- O E�to' denuma;);, ,'.:', , , ' : ' , RO,tipas para homens e. trar as 4gyas,�P m�rm aera,v,els mtrJgu" lJarlamentafel.,do O .00Pilrtam� ,dc"-Estado au� Pãris e�ra' a hypot� do cã-Na.;tas�.·· s!mstrada �e�Jdld.o criança só n�, CASA, A queeom à sorte doI. se.�l so�s, totJ�OU o sr. William Perry Geor- �I de $ue� ser fechad.npela. GrA�guardtt n. 23:1- da�:Pohcla �'t CAPiTAL Que PANOEGOS.I", , .. �,

E, por,e�tre Vl?r�nt�� ge) -enqarregado dos nego<;ioa �S. Btdianha aa�'naviQ.S itcdianós, comonicipal, Ventura �oar� de ®U-' ,';" ,./.", trações de enthusl,8smo,. o O,t,ate Elitadoi Unidos em Addis/�� ,CóliSCquen_ elo confliéto' italo..
.; veira, que ?���, ter con�imen- c'

, .

•

..

accrescentou que a ltáli� �éira b'a, de communicar a cêrca � ,ethiopt".,/> ,�,l�g.� :,�ccort.i��; �r�ur�uc a pc- Ca.lM'rren. esta�a dett'às dos ��$ ftÜ!Qt qu, d.e- J 25 cidadãos norte-americas,'li�""�2'''''',,:alstncto e contou o.
}'

. /",,'. parham par@, a,�Q�t�le ----------------- _

seguinte: l�': Qla que todos 08' I(a�,prêfénam "·1·'· J
-

-II",E' ca§ado com Maria deOli-'-
, 7.

I
uma' vida heroicrat,.�;lPa�i&t�,,;, •• , ; para Oln,YI.·�'�eira': Soares, tom ,quem te�l fi- Pelo prazo de vinte di��, cia lnutil. "

. �
r

'

lho: 'de ��6rÍte Meldeck. ,

, está aberta a concurrencJa Terminou dedataad&,�'", '_, .;,�" .,

R,-d(.ip,eompatibilidade: .. de g<r publica para a venda de um
c

it�liano� de hoje, eJ�:,� �",

nios �ha, aia� sepa�ou-se da es- automoveJ", limousine marca
'

ms.tas da GrlD�e H.stona e que
'posa, ..passando' a viv�r só. On� Hudson . g'eis cilindros, sete o mundo· inteiro 'élevia reconhecer

-

'j tem. á- n?ite,' na �ua �usencia, �e- logares,'.côr azul e 'estüfa-
" �',e ��lo�. do espirito e da saclificio

gtindO' fOI presencIado por �an<?s mento cinzento.,'
'

,
' faSCIsta ,

óvízirih�s, seu filho' Meldec� e ' O referido
'.

autonlovel pO-i Dói's filhos do Duce vão'5x1a esposa arrolllbaram umà.das derá ser ',yjsto 'é examinado .

portas da casá e nella per.etCéi,;.: pelos interessado�O"na' Esta.:., ,ROMA,'6(Ô)�� .'Ç;iorna.
,

�
ram incendiando:-It.,.

, ção Agronornic3i'; ';' 'o conquistado.r �as gale!ias depu� le d'/latia" ánnUhela hoje o en-O �?m.,m�s,sario Osw,aldo Gu�- oe' ,

' ",<>
' :', '.'

"

: ':�;' , ;',:,'
, ... tad� Joã� de ,OUveir�� é á.�!ma.�deJu.-, �a{ljamentô como voluntarios para:;màttõ*s d,epol$ de ouvir o quet- ob'raD',,""'. de do 1ornaltsta. li com'fatl,profíssaon,ão 't' d t' "Af' o". �.' ,-' , ,iii, '"', ód d I

-

d
',' .

't d
',' par l( 'C()Ql e5 100 'II fica n-

xoso procurou se Informar com "

• "
' .; "

"

" ,

""" ",p e e xar) .

e comparecer a o as,
I d' d" f'l d Se

'

'.
'" '

,

"

'

" Impo.stClS, ..

ásç'reuptõe$ pdpuhtres, �,Qrque é_ �9 enta. " "Sl� ó�lll ,I hq,s " �,!ir: OI-

Comprae para vos con ven� , ; povo q,ue vive;o jcmlaI, ��da �alS to MlIS�c.bnl. VlttQ'r}f;) -e Bru ,�. I

cer O formidavel e e�onomi ',' 'Dura"nte o7'"'mêc de julho qrl��:��i,5� <om�e1,ll°I�! fedgs h�t9�
'd ,0" 'lor��t ,'acere�centa que" oS

S- O NOIO ."
'

""..'
" :' ,J -

,

,t, : i,\" '''''',
_:

"
,

, 01$ Jovem ,contam apenas 18 eco, ABÃ I. icorrente se 'proceqerá . a . co-
,

MM d�: :P�ffidiª IiJ, �al�m' seJnP�� "J" 7 "

, !
, , d é,,' "

,
''',

.
"

"

,,,

�$ q�4" n�o 'tem,�csa#o'rilbroú:earó\ "

: a�nos ,�" q?e, ° ,��un o o

, O" ta -IdO b�ança, na, Prefeltufél, q�",ç,�� criticar os gestos dos ":qUt."ppssuerif maiS, J9�{}li'plloto ltahanQ,
"

IS I ngu p�al, dos l,mp_<?stos d.e; ,ltli,.US": ;êÔ'l'a.g:em.$t,deno�o,i}:sabil,criticav�m . I Os, dOI.' filhos do chefe do iO-
• tna e proflssao, pubhc.l�ade, do�,�·m�jS-ré'i1is4.� que Õ propdQf�t': 'v�rno ,.;df'pok de Jfectu"rem oO arceblspo parana· afferição de pesos e, ",medi,;: "

..�!q���'Q JolO:de qliveira e:!ttllos
. "

,,'
.

ensa das e sobre vehiculos reJa'fi-' coUocan49, ,tm paJJ'Q� ·de aranha. Ora ',' Ou�o',poHttco, JDaIs: ponderado que
vos ao 20, semestrê de 193,5, V!ta faltando na .éde da A. N. L! ouv:ía ��f�di�OgO a$s�:!intuvir: " A bodo de uma 'hy-'ro-avl'''oC 1, d 1· � sobre Q 5 de JUijlO. , . ..��tao v.: .... �tlo' contra voces q ..CIDADE DO VATICA- -Na 01 etona Esta ua, uU- ---EUe a"aba1ré nos deixando mal tntSmos, pois. a bancada. gaúcha foi da Condor, passaram ontem, ásNO. 7 (G)--:- Monsenhor .JOãO rante O corrente mez, se �ro· com (I goverM '�eJlfi'á:J';iae,;q,"� ,es�a� que. propOl, na çam-ra.i as homeua. J5 horas, por este pot,��� os srs.Braga, arcebls?O de Cuntyba, cederá a cobrança dos Im- mos DOS apprOXf�ando" jOr ldeah�� gens. �o dia 5 �e Julho. ' drs. josf. Rodrigue$ A1v�te, Ed-

que renunciou recentemente o ar- postos de patente por venda mo. ainda m:us quando pretende. Os dois' se entreolharam-se' e um O d Netêu Rs,�os,'
J

Co- mundô Lu� Pint()', que vão •ii b" d f' 'd d b b'd f I t' mos nos valef do outro, para cavar deUes sentendou emfim: sr. r.
,

".�
_ c� lspa o, OI pro:novl o a arce- e e 1 as e umo, re,a IVO

,uns empregos estatísticos, si bem -.-Vamos lembrar ao João a neCcs- vetnador do E,s!adot ..seg�lU, on- Buenos Ayres represeQtar o Bra-�lSpo de Setero�oIL'i e, .

nomeado ao 20, semestre da corrente que a ,nossa estatística só .tem falha- sidade de fallar sôbre 4 5 dt Julho, tem por via terrestre, para Joinvil- sil no CongresSQ ela PàI d� Cha.....•'tente do solio pontifIcal anno. dO !la$' d�l�õc.s., D� �$S(JQblb, �a; acr�daf o P1�cs, l�. cp. �f

II'"

go"ernador cI�
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EM SEU
PROPRIO·
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,
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ligações politiCas.
CALLADO

I NUMERO 263

,i'
, ..... "_

Acompaobandô' o chef� <fã
. ExecutivO'- Estadual, vi.lj�ram ()!S

srs. dr. Celso Fausto. de. 50U1.3"
Secretario 'da, FlfZend,. Viação,
Obras Públicas G A"ticultura os

deputados srs. ceI. José Severiar.o
Maia e Emilio RitzmaDn c Gi SI •

,Pedro Salles dOs Sant•• coJl«,téf
estadual em .510 F,ànciseo e

capitão Ernesto NUIJ�s, aju�nte
de cfdens de �. excia.

"ongr....
d. Paz

�\ - 1:"., •

r'
, "

, IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"os i te
de ord m

agu.' '" '

. , a I r
.�. "
ar .ra o

o ssr, PUnia
nistas se apossarão

Salgado affiínia que os cornrnu
da Capiatal de São

_

S. P�ULO 7, \G) -, A A_c- iiev®G���ões (je tUHrna n��aes;,ti�a C�ifI'i um ,eXmm!\jJliesiden",,'
çao Íntegralista Brasileira realizou hoje, : i "" .

ir'
11 '"

r-

á noite, a inauguração da séde do nucieo "ie da:l' F�epw.ibdaca ... "" fiJj!�r20'l!;a apenas sess lí!T�e�es &ia d�-
do Braz. que' tem como chde o advo- .!I, _, ""tl

.

Ilil '
. "" , I'l._." _ '"' "" _(ii . � II! � II !II

..,,� !II

gado Carlos Crisci. P'ara cornmemcrar, C���aie�a �DS C�Sfl��S�:1� �er�es .... R �a�ia �O s�gma gan ..

�sse acontecimento, os camisas verdes zea- �� �� .E.J.G&, mllW,'1m(!: WCt� !m:·Hi"í!?l� !:J:'��a IIOS -:� m3 c:: III RI! � G.'A �� I!'AII.�n&e
lizararn uma sessão no salão de festas de-

ID iii IH; 61JI Ità� 1.'1 (:J - � !ia� � I'IA � ,,':;i) � -- � �li -� "" \j.iIf U Vl9 li.iI iii tY 1m e..

quelle núcleo. Compareceram a essa reu

nião centenas de integralistas tendo pre-

';';o.,. sidido os trabalhos o sr. Plinio Salgado,
,.�. chefe nacional. Tomaram assento á me

'!<}��i]� sa os srs, Marcel da Silva Telles, Miguel
, , ,,' r. '\,. Reale, Carlos Crisci e outros. O pá
��'���"�;�f � meiro orador foi o sr. Carlos Crisci e Os

s : j j,.L. :.:�;�_�� em seguida o chefe provincial, sr.. Mar-

Telles.

dos. Allud á indifferença da alta lJUTguezia paulista p-]o plcnom-'no
do integralismo, denominando essa altitude de criminosa. EmqlnntO
os ooerúrios sollrem na rniseria, o; ricaços paulistas, í'1cHferc.nles á

sua sorte, ostentam a sua sumptuosidade nos dubs ricos da capital.

:::u

�
�"

cel da Silva

cornmunistas tomarão
conta de Sm Paulo

, I?o'!I Gabinete ,da Chefía PrO\óncial da !I�<:ÇãO Íntegtalista
BrasIlelra nesta capital, recebemos sabbado a seguinte:

F II P I � ..

S I d Por fim, o orador faz uma revelação sensac.o-ial: assegura
1'0 Chefe Provincial recebeu do sr. Eugenio Lamaison, Chefe

a a o S f Il � I n 10 a ga o 'que os communistas darão um gol.j('� de força e Sé; apossaI ão da ca- Municipal do nucleo de Rio Negro, Provincia do Paraná, um tele-
,c

.'. ,
; pita] do Estado. Os integralistas a'lui residentes terão que lutar h-roi- grarnma communícando CJue os companheiros de Canoinhas, foram

S0b ruidosa salva de palmas, iniciou o sr. Pl.nio Salgado a I camente mas. os adeptos de Moscou attingirão os fins. Entretanto, ante-ontem atacados por um grupo de communistas·allianci�tas. O�
sua oração. Disse primeiramente da sua emoção em vir fallar aos logo que isso se verifique, os cam: ias-ve-des promoverão uma grande integralistas Luiz Tack, Gustavo Schoreder, Affonso Veigt, Henri

integralistas do Braz, bairro proletario por excellencia e onde a idéa I concentração de integralistas vindo, do interior do Estado e enxo- qUe M:uzall e Fezer, refugiar lI?-,se em um moinho de propriedade
do sigma vae ganhando terreao, dia a dia, Assegura que os 400,000 tarão a horda comrnunista que se apossar da capital. Vae haver �) sr. Schored:or, de onde resistiram a aggressão, trocando-se varias

camisas verdes estão aguardando uma palavra de ordem para se u-na luta tremenda, mas plra dign'dade do nosso povo e fu'uro do' tHOS entre atacantes � atac�d_os. Perderam a vida dois do grupo

apossarem do poder. Prosegue, constantemente interrompido por ap- nosso paiz, 05 comrnunistas de S. Paulo serão esmagad JS p ::10 exer-
atacante havendo mais um rendo. Accrescenta o Chefe Municipal de

plausos, fallando em torno do movimento integralista em todo o cito dos carmsas-verdes. R:o N.�grQ que os cinco integralistas acima citados foram presos."
palz.

"""""'W·M-.·..__" ..._mZ7 =m '"- O telegramma que o sr. Encarrega(b do E'cpediente da

'Citando numerosos exemplos com.probatórios do terreno que ���m t� � � .. Chefía Provincial dirigu ont�m ao Chefe Municipal de Canoinhas
está conquistando o integralismo, o sr. Plinio Salgado declara que �-.

--

" De�g�ca e a pedindo informações, mnda não teve resposta.

qua�do esteve no Rio pela ulhma, vez recebeu um pedido para ser, Banco de 1l1l,�"" �II S'" �1IIl o III

visitado por um ex-presidente da Republica, mineiro. Rea!lzandü-se r Cred ito POta
u ... �. .. ;;» Ire�a nossa D1isioria

es�a entrevista o ex'presidente da RepublIca confessáca. lealmente, ........ ..... • ..__...._..._,...,. m....•

d d pU lar e Ag�; PARIS,7 (0)- o barão ,�,

_.

que a zona da M,üta em Minas estava "endo conquista a e uma � �.
.

_: � a'" d� Gaiffier d'Hestroy, em- (Compllaçao de L. Nazaretil)
maneira extraordin<tria pelo integrô.iismo. B � SContinuando a aHudír a essa entrevi, ta, o sr. .Plínio Silgad(J CO � a a e a n... baixador da Belgica, recebeu I DIA 7 DE JULHO-SANTA PULCHERfA
declara que o ex-presidente mineiro confessára que não conhecia a ta Catharina h?je o embaixa?�r dos So-I ' ,1793-:-Assume o ,governo-Recebe a achninis,tração da

fundo a. doutrina lritegralista-", Tinha, entrdantp, urna restricção a "

vlets, sr. PeterIGr.p.. Capltama de �a[1ta Cathanna, o tenente coror.el João Alberto de
I

'

'O
i A' visita do representante Miranda Ribeiro.

fazer em relação á dictadura qu'li o integra isrno impona ao palz.

!
(Soe. Coop. Resp. L/da.)

�r. Plínio Salgado. respondendo a\:�a objecção, lembro que a di-

'j
russo assigl:aI� a ab,e�tura 1822--Govemo provisorio da Bahia--Com as fo�ma-

cta-dura do integralismo seria no maximo de seis mezes.
R!!l Tr�jám.i 11. 16 das �egoclaçoes of�lclaes, li?a�es devidas, installa-se na cid'l.de de S, Salvador o governo pro-

O chefe nacional inform;\ aindo que um prelado, fallando (Edificio propri�» \ que vls�m o reconheCimento vlsono que, durante a guerra da Iadependencii1, funccionava ení C'l-
.,

.

d f dos:SoVIets pelo governo de choeira.
consigo sobre essa entrevista, afrirmára que esse ex-presi ente icará

fundamente impressionado com a palestra que tivera com o chefe � Capital 136:70.0$000 Bruxellas." '1855-Nasct"mento de Arthur Azevedo-Nasée, -no

dos camisas verdes. i,j Reserva '1 56:424$498 !\hranhão, o poeta, jornalista e comediographo Arthur AzeVedo
,

"

� RECEBE DEPOSITOS
fallecido nq, Rio de Janeiro, a 22 de Outubro de 1908.

'

5 C te'"
,

•

t d
'

e
I

�.

TDE sr.
' -") 8'�7-A Central do Brasil-E' inau>�urado o ramal da

anta an ar� na conq U IS a a
�.,

t="A6f1HClO 05 V
c. r.. -, L. uma pequena ca- capital. d,l5.-F>ulo á estação de Cachoeira, na E;trada de Ferro d.

I "EGUINTEo ·JUROS
sa na Rua General BiUen- Pedro l{, hOJ'c Central do Brasil.

,

d
' ,l

�. ;) '. I: court n. I j; mais duas pe-
-

'1910' A b" tContinuando, passa ',3 alludír á extensão o

mo.vlmc.,n.
to

m-II
C

.,

,. .., - r Itramen o-Em Bogotá capita� da Columbia
I S C C[, Limi.tada S'!. ala, quenas e um chàlet grande á rlla, .

d d d b
'

teglabta em todos os Estados b,r,asi ei�o� ,e refere-se a ,anla h-I
. e asslgrfa o o trata o e ar itram�nto entre esse paiz e o Brasil.

d 'd Ja defImtlvame,nte conqU1stada pelo I elC. Aviso Previo6'!. ala. Duarte Schutel, 52.
tharina que o ora or consl era

Prazo Fixo , g·l. ala. A tratar no CAFE' ES- '

.'

intcQrali5mo. .

,

.

TRELLA.
DIA 8 DE JULHO-S. PROCOPIO

"

,O chefe nacional do integr.:.lismo annuncia que os camisas- ,_�"�,,��,""����,��,..�.��.�""�1���·..�..0����� _

verdes vão tentar eleger representantes seus para as prefeituras da�

mais longinquas cidades, do paiz. Em Santa Catharina-affírma ,0 IfTh
.

,

E P I' 'd' �UEREIS fazer do vosso terno velho ou cha-
orador-elegeremos cêrca de, 10 prefeitos. . m �tropo IS, req incla ,. '. .

dI: péu, um novo, mandai hoje mesmo a T1NTURARIA E
do presidente da Republica, tudo indiça que os camisas-yer es (' e-

, •.

CHAPEI ARIA CATHÀRINENSE sita á rua TRAJANO, '12aerão o' governador ,da cidade. O mesmo aconte.céfá em muitas .ou- .
'

<>

d d
..

b '1" T d' 'd' f f 'd' 'I 'I -,.P,HONE� 1.41S.�
tras ti a e's rasl ell'as.' u o ISSO ev! enCla ,que . orça orml lave e. " ,,'

' '

o integràlísmo-exdama (} orador. -

.,

i .

.' Dentro,' d�é "24 'h:oras o devolverá completamen-
te reformado, com 'elegancia e perfeição,'

•• y

o orador continúa a fazer 'menção ao movimento integra
listo em varios Estados. AlIude ao Paraná. Diz". que Q nudeo de

Ponta Grossa é tão poderoso que os seu�' corripành,eho�' desaf.iaran)·
os allianc;das a fundarem alli uma succorsal. 'Fala tartJbem

'

sobre ·0 f

movimento integralista no norte, dizendo .qne é formidável. Em 'Ala,;
goas, Ceará; Maranhão, Párahyba e Sergipe, os Cari�l����'v'érdc:s s.ãQ

fortissi�os 'e estão prompfós para qualquer emergen;Ia, O rresmo

acontece no Estado do; Rio e em muitas Iücalidadú. ,"

, ,1702--Posse de um Governador-O. � Man�el Rolim
de MÓlirâ, l' governador do l'1aranhão, toma pos3e' do cargo ..

,

\ 17�5-0 g�lleral Lmza C SillJa-Nasce, no Rio de J'1-
?elrO" fran�lsco de Llm3 e Silva, general commandante das tropa�
Hnpenaes da campanha de Pernambuco, em 1824, membro da' Re
gencia do Imperio desde 7 de Abril de 183 J até 2 de, OJtubró de'
1835 e senador do Imperio. Falleceu a 2 de Dezembro de 1853.

1869-AbandolZando posições --O general Portinho obri
ga aos paraguayos a abandonar o Piraporaru e atravessa este rio.

·l' 188,3-A, cidade de Brusque-E' instalIado o município
d� ,Br�squc (S. LUIZ Gonzaga) cá margem e�querda do rio Itajahy
mUI,.ID, na vertente suave da coIlma qt:e termma naquelIe rio. A ex
colonia hoje importante comarca teve a �ua origem �om o estabele
cimento do primeir'o olIcleo' colonialr.syrviço esse executado em 1860
p�lo; então engen?eiro Barão de SchueQurg. Era presidenté da pro
V1llçla o consel!wlTo, d,r', �fanclsco de Araujo' Brusque. Seus primei-

" .1 ros colo�os erÇlm o�lgllla,nos de Baden e do Rheno. Em J 869 vieram
_' çqlonos ,mgleLe3 que, apos algum tempo, tpmaram

-

entro de:ltino. O.;
q. � :i:olonós ,:Ítà.hanos vieram em 1874 e á ex�:epção de pequeno nume-

,

ro, todos se locali,zar,am. Nos�annos;. seguinte-� ,sontinuararn à chegar
colorios afli!mães, ItalIanos é tyrolezes, dan,do optimo r'ésultad�" e tão
pros�eras se tornaram as condições da colonia que, em 188( Wr: ,

nou"se emancipada e passou a constituir munIcipio e termo, em(S91. �,
Pela ,lei n. 16, qc 23 de Novémbro ferj' elevada á categoria' d�> �6 ...

. " I,. "i.

Desafio aO,$,- aUi�ncistas de �

,

' < ':.' " '

::ro'nta Grossa :"'Não esqueçais o li. do Tele,phone j .418

..
"

... ,.

O teü' 'mafór ,divertimento e, mais instrutivD
�, são á�' colLeçô�s nosalbuils da afamada hala HOL-

Secretarias d,e gov,e�no" !,. L�,��1f'���st� CH�It, o 'pr�ferid� pelci':g<i\fotaç!a in-

i n tégr�lis,t.à� teI1i.geQi�. qístrihu,e .çubiçosos premias' ed�, rea1 'va-", I
_

' .. ,>:'. I
' ",i � lor 'e ut1l1�ade, .". ,

'
" ,,'

i

,

••

'

I, ',\' ,'", ..

,' 'Alem, de valIOSOS bnndes re'Ceberas garoto
,

.. O sr. ��ml� Salgado, focalIzando, � d�senvolvlm�nto _d,�:�4, " ,ari1igo, desd��: qt:le. ap'resentes 100 coupons, uma c:::ti:
Partido no Ceara, dIZ que o chefe �e polI:la. �lo,s:ecr�tar:Io ,da,I��� s" xa ,ço.m .. 100, Qalas.�

,

",'
'

tru::ção' PúblIca daquelle E�tado sao Gamlsas-verd�!5:;�;�<?,�-,�e,t���.;� �::�,:.;;",:,;;'".;,Q.Ua:'lJt0;mell;to",d�, sa1isfacção: '- '

acontece tambem um fac.to mte�es:ante: a ,:ua f�rça p�bl:��'l '�, ::ltJ:a:��f _

�': _:;" ,<cI!" 0ê, ;'flrefer�hcia 'e'm comprar 'SU<;lS cai�as "no
, III,toda ('omposta de adep.os das Ideas do s,lg:na" E eXéntp.óS_.�Cl��: I PtlSTO '€,HIG"'por'que cada caIxa traz premlos es-

estes existem em todos os Estados brasll�lr�-d�c!ara" �"o,�.�,S.Glfi<� <,:6fe,1?t1tdp{ ,! �
)
�\,', '�' 1"

"
,\

Deix?u � orador �ar�' a ubma parte do deu ;dLsç_tJr�0;;P' .. : ',' �;í ;;'; �'�4. J\!�@;�ÀJa,JiJ�P;9;��ci9d.a :"para, mais, de 200, COt1r "j
nosso Estado. Declara-se enthusla��ad� com o que lhe e, dado OD-, pons prefi:âad�s�; fQí'élrtt :d�s±ri.�tltq.p$' em 3, dias!,' �.. I

sdvar. DIZ que constantemente VISl,ta lllesperadam�nte,vanos nuc�eos ,', ., ,:' í '� ,,"

',' ",," ""'.,-," , ; Ido interior de S. Pauio, encontrando-os todos mUito bem orgamza- .. : ',: ,,'
' ,

cd,.'., "

,,:,;
'I: (:�;:L,

f.

marca.

,

O nome da enlão colonia era Principé D. Peitro, e� ho-
meriagem, porem, ao iniciadór dá sua fundaçã� 'lhe foi dado o nome
de Brusqu�, ,

,.

,

.

'

, ',' . 1890-A extincta q:Jestão de limites-A imprensa �4'
thannense se occupa com o acto do governo do Estado do Paraná
creando barreiras no Río Negro. Nos municipios de� S. Bento ;
Joil1lille houve geral reprovação e o commercio representou, em ter ..

moS. e,ne:rgicos ao g,overno provisorio da Republica. Por seu tu;�'� Si
Assóclação Commercial, a Intendencia da. capital' e o ,c1l1b repubÜ;.
c�no Esteves juniÓI' se dirigiram ao mesmo governo provi5ürio soÍi�
CItando promptas providencias.

;" ;

• ''I" .. �

,.'

...
,,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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erY""'\.1
Blurr.er�au·· .Joinvin�; Seo Frar:-cisco LagL..una Lages �Flliaes B I I Mostruario per�arlente en'l CrLJzeiro do Sul �

Secção de Secçao de Secçao de �
Faze�:fsEn���;�es e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:l ��
Morins e Algodões Machinas de beneficiar jmzdeira �

r� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas '.iij
�� Tapetes e trilhos Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros t:iJ

I
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados, ��
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
Linha para coser e serzir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �),\!q

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos" �
�ç Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 'eixos, [j]

Alcolcr .ados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��

i
Cortin-.s e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chineIlos, meias Productos chirnicos e pharmaccuticos sorios, serviço mechanico ��
.�}� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �

:Z'.i;f� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

,j�� E�preza Nacional de ['-I a-� o "H k �, u!:arl Hoepcke", "A·nna' e "IlUllax" �
• � I I I i. �aveg te., ...!..3. oepc e --vapores....... IICl iVi �,B

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _. Fabrica de Gelo "Rita '!\/�aria" -- Estaleiro "Arataca" �
� ��.��
t:t������� i� ����i�f�J������·t�����[��������ft��l'!W§l�.:õY..4�'q���
C o m p a n h i a da B a h i a �___"'��JWtlD!!.1�,�," V � as casas na rua Conselheiro

Alliança

�I
�� Pl iii �;_-- enuel2lSeMafra n. 126, 130� e 71a e

•• - funôaaa em 1870 Confeitaria ��f��t��!nn�ilO
'

rua Felippe Schrnidt 41, rua

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt c?m
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

c:pital realisaao 9,000:000$000 conservas, vinhos finos etc. I Mafra, para informações COI11 o proprietário Paulo Sch1em-
Rese!,vas mais aI! 36.000:000$000 fornece doces de todas as qualidades para ca-

IIReceIta �m 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptisados e bailes. _p_er_. ----------------

Jmmovels 13.472:299$349 -==
. -

- - .--...----.

N d 1 d d
Re�.P0nsabiliaaaes oasurnlôoa em 1933 2.369,938:432$816 i PASCHOAL SI�mNE S. A.

as gran es uctas que éS O·

(Estes responsabiliàaaes referem-se sórncnte aos ramos oe � RESTAURAI\iT A LA' CA,RTE no primeiro andar bram no campo da actividade 50·

1"060 e TRAti5PORTE5. que são os DOl5 ui-ncos em que �. �fl' q F O D O R O F' E R R A R I

I
1 1

':..,rompanhia opérc) I
II li. � LIVRARIA MODERNA cia ou commercia, o espirita mo'

Agentes, 5ub-Agentlls e Regulaaores ae Avarias em toàos os
. RUA FEUPP SCHM:IDT n' 10 (ESQUINA DA demo e bem equilibrado utilisa o

E t à a B'I U ()
. E'unaaoo zrn 1886

5 c os o rcau, no ruquc- 5uccursal e nas pl'incipo!Z5' RUA TRAJANO) Telephone J.l Çl4 telephone como a mais inprescin-
praças extrangeiras

'

i Rua Felippe Schmidt n: 8 divel das necessidades!
J Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA, __..._,_..,..""'..............�_ _..., """",,,--:::;,-moA>rf__""""""'" 'fi' ......_ nmvn

Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) í'nlxo postal 19
Caixa posta! 129 '�I. auto 1004 � PTelegr. ALLIAtiÇA Teleph,1.083 .........��._��...�.•_�'"':::t"'""'�����_�_��.azmc��_�....�'�_�.�&M�_���·�..�_�.""" Codigo Ribeiro Cnd. Telg. �

o

rOfeSSOfA norma-

� I SIrJI0NE � I !�ta -- acceit�) alurnnos.

I i
CURSO PRIMA,dO

I
I\lpographic:: Est�r�otypi E SECUNDARIO
t:.ncaôernaçao, Pcutcção, Trcr ,

bolhos em Alto R"lcuo etc. � TRATAR a Rua Saldanha
eeeeeeeeeeeeeeeeeeees -=-_<. =-- Marinho N. 10

't.

I

_&ll1 --

Matr1z:

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

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

Esplenõlõn praia ôe banhos,
Optima nascente ae agua potavel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALtiEARlA DI5TA a:

1000 metros ao Ponte Herclllo Luz
800 ao 6ranae Quartel E'eôeral� em construcção.

600 ao 6rupo Escolar José Boiteux.
tia séàe ao Districto João Pessôa,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieaaae se encarrega ao construcção ae Préaios

os lótes aaquiriaos, meaiante o pagamento ae uma entraàa á
ur.sta e o resta te em pagamentos mensaes.

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82 G.S.'�.81.��.����$����.��fJe���
PHONE, 1521 � f� QUALftU'""R iN'�O

-

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH fi F b..... d
II

�I'�
� t. a- RMAÇAO:- Dirijam-se ao Repre-

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;�;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�I� Õ a rica e oveis ; �, ���t:n��nno��ta ���;��n��: ��
Fabrica de Moveis Catharinense � ., DE � rD que se acha installado, com �$I

D E � G Pedro Vitali � � escriptoriu,á PRAÇA 15 DE t�
Paulo Schlemper " .• fi NOVEMBRO N. 25. ��

DEPOSIl o E ESCRIPTORIO • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �� � �
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo � $� m 1UTfIll'Y RlJA 11 25)

�

Telephone n, 1632 :; ESTYLO-Rua João Pinto, : / B-TeIephone, ;; :;
IVIA iii L: DE AGOSTO A (sob. S. Paulo :

GOo•••fle�I••��.G,t�.�.$••,,*�ê i""OGl'� --�--------

�,�.eoo�

EscriptOl'ios em Laguna e lIajahY
Blumenau e Lages

5ub-Agentl2s em

Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

Villa Balr.....earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARJA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

End. Tel. FI LOM ENO

F L O f{ I A N O P O L I S - s A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L JS/A. I
���m:.O$--·------���.Ge�
e I= f?n,��to�.§l-=q? �ar d�td� =
�

Organ:
N ••

d 'd
��

• nzaçao nacionat e cre tto �
ti para a construção da casa propr a �
�� �

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO COVÊRNO FE-
1

DERAL, CONFORME o DECRETO DE 23�--1917 ,

SOB N. 12.475

Preferir o Sabão I

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

",.- RiU

é dar valor ao que é bom, é ecanomico e rendôsa

EXPERIMENTE

$����������������
� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO ��

�
São necessarios 3 qualidades �

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �

�
Essas. somente.

são encontradas

�". �'.'�� nos novos typos de radio �\, (�i
� PHILIP- ����
� m ..ml�·"""&·m,,=, == � � �
� PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. ��

�.�

� COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 �
�����������������

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

beneficio do Lar

,

Inscreva-se hoje mesmo na Construetllõa do L&r Udi5'" •
que obterás uma caderneta pela quantia (le 10$000 com �

direito a um sorteio pago, ��
Si a sorte lhe plOtfger no decorrer do sorteio adquirirá •

uma casa pela insignificante q�lantÍa d(3Sooo.

Realiza-se todos os mezes� um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

��

uriliba) !ab.!!,cado com OIeinaI de (

E VERÁ QUE É ISUPERIOR

'- ,I .à-�._Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exposição doCentenarioC7"f1.. Ga7J!b�-ra
..__.. ..� mn�__am •••g5Bm...PD� ==awr .... =maruw F M

Farroupilha
. u --

o pavilhao catharinense

Instrucções aos expositores
""

l-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento
garantia do transporte.

2-Depois de prompto o mostruario fazer entrega 'á Prefeitura local para remette-Ío segundo
as instrucções que tiver para esse fim.

3-Facturar o mostruario em 3 vias, collocando uma via da factura dentro do acondiciona
mento do mostruario e enviando a outra factura á SECRETAR!A DE ESTADO DOS NEGO
CIOSDA FAZENDA, VIAÇÃO, OBRAS PUBLICAS EAGRICULTURA -Florianopolis.
A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á ExposiçãO do
Centenario Farroupilha, Porto Alegre.

4-Logo que fizer a entrega do mostruario á Prefeitura local, communicar a entrega feita é
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, VIAÇÃO, OBRAS PU'
BLICAS E A ......RICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega.

S-Realizando-se a inauguração da «Exp)sição do Centenario Farroupilha» a 20 de Setem
bro do corrente anue, o expositor deverà fazer a entrega do seu mostruario ás Prefeituras locaes
dentro do mais curto prazo possivel, não excedendo, porém, do dia Si) de Agosto, para que haja
tempo de sua arrumação nos «stands» respectivos e para que o Pavilhão de Santa Catharina possa ser

inaugurado na data fixada para a abertura do certamen.

NA

"CREDITO REDIAL"

Premios em mercador-ias

0005:575
Por 1$000,

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A CREDITO MUTUO PRE-

D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOO

I
I
,.

Exige apenas a contribuiçao de
1$000 para cada sorteio.

H�bilitai·vos ! Inscrevei-vos !

,

'. ,

ARTILHEIROS DA TEM
PORADA

10. lugar: Waldemar, Galfgo,
Nizeta, e Damata com 4 tentos,
cada um. 20. lugar: Calico, Para
ná; 30. lup;ar: Feza. Leal, e Sa

�-���"'�-"!�"'�"��'�""'"",!-�,-.�-�����������������'"'�. rará com 2 tentos cada um, 40.
lugar: Apprigio, Ivo, Naval, Go
dinho, Chocolate, Medeiros, Per
nambuco, Ribeiro, Perequito Na
nado, e Olyrnpio, com um tentO

Desportiva
Redactor CYPRIANO JOSE'

Vencendo o Tarnandaré
por 6 xl, o Iris apresenta-

59 c:omo o phantasrna da
actual -temporada sportiva

Realizou-se o encontro entre o
I fez. Chamamos a attenção do

Tamandaré e o Iris, no qual foi
vencedor o club de Richter pelo
score de 6x J • No dos segundos qua
dros estava vencendo o Tamanda
ré pelo score de 2 x 0, isto é.
com a victoria já assegurada no

primeiro te .11pO; ,mas os rubros-ne
gros resistiram e se tornaram ven

cedores por 3 x 2, tendo ainda an

nullado um tento.

Foi movimentado o desenrolar do
J o tempo no qual Seccura abre,
ás 1 5,49 hs, o score collocando a:

sim em ponto superior o seu dub.
Com este feito continuam atacan

do os rubro-negros até que Sa
rará conquista, após driblar alguns
adversario, o 20 goal do Íris, As
sediam constantemente com linda
ccstura e conquistam, por inter
medio de Damata, o 30 itento
do Íris, os seus notaveis defen
sores. Avançam os Tarnandaré e

o juiz pune penalty contra o ru

.bro-negro, que é transformado em

goal por Ribeiro. Feito o J o ten

to do Tamandaré o jogo pende
a certa modificação mas os dian
teiros do Íris, por intermédio de
Damata, marcam o 40 goal pa
ra suas cores. Assediam sem per
da de tempo os rubros-negros até COraçÕesque Olympio conquista com pos-
sante schoote�o 50 tento e a seguir Ié Nizeta quem fecha o score da
tarde, marcando o 60 e ultimo I
ponto.

OS TEAMS

Formaram os teams com a se�

guintes constituições; Iris: Matra
lha; Antenor e Leleo; Castiçal,
Dante e Nathanael; Olympis, Se
cura, Nizeta. Damata e Sarará.
Tamandaré: Cardoso, Ribeiro '.':

Pinheiro; Caserniro, Parafuso e

Adaberto; Ar lhur, Nascimento.
Pernambuco, Mosquito e Ferreira.

UMA CORBEILLE

Tamandaré para dizer aos seus

directores que Walmor é elemento I Terça feira treinará o Àthle
que surprera qualquer um dos

I
tico, quarta o Figueirense, quinta

que presentemente actuam no' o Avahy, sexta o Iris <-! sabbado
primeiro quadro. O Íris: Metra- o Tame ndaré.
lha num dos seus grandes dias,
Fez pegadas sensacionaes. An
tenor seguro e Leleo o seguiu.
Castiçal optimo; Dante jogou como

ainda não o vimos fazer. Ata
cando nas hora, precisas, sempre
auxiliando os dianteiros e arre

matando com constancia. Pala
bens ao esforçado centro-me-Íio.
Nathanael segurou bem a ala

A partida dos segundos qua
dras foi arbitrada pelo sr. Edu- Tratar
ardo Eustacio, que mais uma vez Por
demonstrou a sua capacidade es-

portiva. A dos primeiros foi pelo
reconhecido e competente juiz
Agapito Vellow, que agiu mui tis-

pARA chamar uma Li- Dr.
- Pedro Je Moura Ferro

mousine é sódiscar o Advogado
n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

adversaria.

Olympio appareceu substituin
do bem Mirinho. Secura em for
ma com jogo de um grande crack.

Pôz sempre em obstaculo a

cidadela adversaria; seu jogo foi
excencial. Nizeta o príncipe dos
passes. jogador de verdadeiro
prodigio. Nizeta ontem foi o dis
tribuidor incensavel, alem de
defender, -niando conveniente, '0

seu dub. Damata reappareceu com

um jogo muuissrmo modificado,
jogando de lado o dribling fican
do assim considerado, como u;n

dos principaes factores da victo
ria do leis. Foi um jogador opti
mo na expressão da palavra. Sa�
rará vem, de dia para dia, de
senvolvendo jogo digno de re

gistro.

1
caaa.

TREINOS

Antes de iniciar o jogo o pe
queno Alvim Barbosa oliereceu

I uma corbeille de flôres naturaes

ao Íris F. c.. por intermedio do
para Tamandaré, fazendo relembrar,

mais uma vez, os feitos immortaes
ele Camisa, o mais completo jo
gador dos nossos grammados. O
pequeno Alvim Barbósa, Camisa,
em ligeira palestra com o nosso

redactor sportivo, declarou ser um

sympathico pelo Tamandaré e que
teria de jogar, futuramente, tanto

ou mais quanto o seu inesqueci
vel papac, Suas palavras cornmo-

veram.

O JOGO

OS JUIZES

simo a contente.

CONFORTO

Funcciona dentro do campo
um bufet, e funccionará todos os

dias de treinos' e jogos, sem ex

cepção, para maior commodidade
dos nossos desportistas. Naquelle
buHet os nossos desportistas e

apreciantes encontrarão bebidas
frescas e geladas, todos os

dias de jogos e de treinos.

JOGO PROXIMO

Realiz!lrão o mais importante
encontro os quadros de FIguei
rense e do Avahy. Dê amanhã
em diante daremos as observações
a respeito.

JUIZES E BANDEIRINHAS

Deverão ser
,

escalados para (

OS JOGADORES

Rua Trajano n. I (sobrado)

proximos jogos .os seguintes juizes:
20. quadros sr. Ag'\pito Velloso e

J 0. quadro,;r. Aloo Fernandes.
03 bandeirinhas serão fornecidos
pelo Athletico.

A COLLO':AÇÃO DO 11�IS
I

O Iris està a dOIS pontos do se

gundo collocado e a tre s do pri
meiro collocado, Si o Figueirense
lôr vencido domingo proximo terà
mantida esta collocação o rubro
negro, do segundo co llocado, fican
do distanciado do J O. Havendo
empate ficará o rubro distanciado
de 3 pontos do 20. e 4. do J O.
collocado. Perdendo o Avahy fi
cará o Íris distanciado de 4 pon-'
tos do Figueirense e 3 do Avahy.

Tamandaré: Cardoso fez o que
estava no seu alcance. As bo
Ias Iôram schootadas de dentro
da area. Pinheiro indeciso e Ri
beiro afobado, se descollocando
de posição, par aposição, sem ne

cessidade. Numas fraco, Parafu
so regular, não fazendo mais por
falta de halfs de ala e Piega e

Cardoso num mesmo .plano, sendo
que Cardoso joga ainda muito
na defesa. Arthur melhor que no

jogo anterior; Nascimento promet
tedor, Pernambuco moroso de
mais e irritante. Mosquito ca va

dor e esforçado e Ferreira nada

P
" ; Vende-se um

Iano Z(it�er Wtn-
kelrnan, novo,

nesta I edacção.
preç0 de occasião.

P
,de-se a pessôa que, foi
vista retirar uma bolsa
de senhora. preta, de um

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

Precisa-se comprar
. �rna casa

para pequena famlha que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a esta

redacção com as iniciaes j. O.

(
••

1

(

·caritativos'·!
DEVEIS' CONTRIBUIR PARA MINORt\R OS SOFFRI

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO

����
�.���

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operaria que falleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está.
passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
raria Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colurnnas, U'Ili1 su

bscripção em favor daquella pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

soffrimentos.
Agente e funccionarios do Lloyd
PaI alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

100$000
20$000
10$000

'! 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSUCAR
Extra 69$000

69$00Q
58$000
65$000
49$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bU kilos
Saeco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

EI1Clpados 2 kilos

SABAO IOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

oivrnsos

-\

\
,

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

Em qunitos
Em decimos
Café em glão 'arroba
Vassouras 5 fios dz.'
Vassouras 3 fios dz.

Xarque corxões arroba
, Xal que sortidos arroba

-',;V..pvvv

27$000
25$000

t.
f·

' ....
, COUROS

Refu-gos ' pes&dos kilo
Limpo; pesados kilo

,"

Ftij\"io
;

(saccos)
Arroz ( » )
FU1 inha (, )} ),
Ba ,1ha, (caixas)'
Milhó (saecos)
Xaraue (fardos

50.556
73:111
25.324
12.577
6:120

14.000

1$800
1$300
3$000

PELES

Mercé3�o do Alo

FEI]f\O
(Por sccco de 60 kilos)

Preto nevo J 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

MERCADO FROUXO

BANHA

'(Por caixas de 60 'ei/os)
Em iat�s de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 Iedos 11)8$000
Em latas de 2 kilos 1 60S000

,

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

DIVEROSS
(por kilo)

12.298
16.876
11. J 79
8.645

(Faltam as sahidas dos depositos particulares .

. .

5

�ndica:

ri' 18

César Avi!a

Ex-assistente do

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

I
Das 3' horas em diante dia-

-

riamemcnte á 1(. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

Resid"Ilcln:-R. Esteves Ju
nior, 179 -Phone. J .285

Dr. Fulvio Aduccí
Advogado

Rua João Pinto,
(sobrado)

Dr. rvHguel
Boabaid

Clinica Geral -- Vias urinarias
Hemorrboidos: - Tratómento

sem OI er ajão e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira ('< Oli
veira, 1 4-Teleph, I 353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

Feci,arnt'�I,to de r'"\,alqs
TERÇAS c QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio as 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA :-I1'.'\J AHY, BI.UMENA U, JOINVILLE.: CURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE ]ANEllW.

Agência no

i::...dif'ir ia La Poeta Hotel

I
�

Dr. Pedro de Moura FeiTo

I'Advogado
�����WJW-�3��MM�.�__�__�_m�umm-m_"_�_�w__DUi_.__�. 1

" \.

"'-;-' )

"

"

I

'�El<preSSo r�o��deste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEíS, OMNI
BUS E CAMiNHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

r! e�os corre�t�$ n� praç;] de I L�mpos le�es kilo., f'�on2nopohs " LImpos rerugos blo

FARINHA DE TRIGO Cedar,ho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surp�eza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
Indiana 34$000

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

13��500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000

'

,13$000 Taboas lei brg. 3x3 1 dz. 54$000 I27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 -----�-----

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' TabDas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 1 5$000 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrófo5 L,. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Cazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 6?$000 FARINHA DE MANDIOCA I
Cebolas caixa 3')$0.00 (Por sacco de 50 kilos) IIVélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500

-----------

Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 I $000

ICôco sacco 55$000 MERCADO' FROUXO
Farello sacco 6$500 '

Farellinho sacco 8$500 ARROZ IFarinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de GO l\,ilos) I
24$000 A I' E

.

I I7$500 gu ha speCld 40$000
Vélas de cêra kilo A Ih

'$400 gu ia Bom 37$00'}
Grampos p. cêra kilo I I japonez EspecÍal 38$00)
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 28$000
Phosphoros Pinheiro lata 2 J 0$000 BiCá Corrida 25$000
Aram" .arpado n. 12 rôlo 28$500
Arame farp'-_:':> ri. 13 rôlo 3 I $500

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000 Dr. Cesar Sartori
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000 Clínica cirúrgica-operações
Porco do malta uma 5$000
Largatos grandes uma ? $000
Veados mateiros kilo 1 0$000

Rua Trajano, rr 1 sobrado
.

Tel�phone n: 1548

===-�=

Linha Porto Alegre - Flortanopolls e
vice-versa

-

--- �

�
Accacio 1\10" �

�

! re i ra tem seu escrip-
I

�

li tório de ,advocacia á rua

I';

i Visconde de Ouro Preto �

,

n. 70. -- PhOMP' 1277.-1
�
Caixa Postal, 110. I

A SaudeI I!

Sahfnd.J de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

Mercado de Floriamopolls' Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500 ,

Feijão- branco sacco 15$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco ".15$000 MERCADO FIRME

Mdl�o sacco :(12$000'
Batata sacco t 4$000 I
A�endoim sacco 10$Oü'O
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$500

Farinha Barreiros sacco 10$00'0 Cebo 1$500
IIIII.��"�_��U����������

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700
.lO --....._,._.. ..._�

Farinha .çl� milho sacco 14$000 Toucinho I $600

I Ca Idas 01aCafé' em' côco -- sacoa 26$(00 CAMBIO
I

Ervilha-i(ilo ,

- $200 Praças 90 dlv á vista
. I� p."e- rat r' 'IZBanha kilo 1 $900 51 Londres 9J $000 93$500 � J a �

Ássucar gíOSSO arroba 7$000« Paris 1 $260
Polvilho sacco . , ,15$000 ,« Hamburgo 7$650 T d _I·
Carne de porco kiló' 1$500« ltalia 1$565' O OS OS uQJmlJngos:
Touci'pho,kilo *'1$500 «Portugal $853.
,Cêra-kilb "

" 6$500 « Nova York 19$010
IV élde abelh�slata

" 17$000 ,« He'panha 2$605
Nozes kilo 8$000 " Suissa 6$225

« Belgica
'

3$21 5
« B. Ayfes 5$020

3$000 « UrugU:ly 7$741
2$000 « Hollanda 12$930

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e também os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ..u crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo ja conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples OL! compostas con-

forme o estado do paciente o _'c:::' �'

Xarepe Iodc-tannlce
especialmente preparado no laboratsric da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grãnêl� proveito
pelas sumrnidades medicas n.os.;,·!c�sd\,§;��<" fraqueza
pulmonar e poderoso reconstltttíi1;t-e

"-

convales-
cencias de molestias graves, etc.'';'"

-

.:

Doses: Uma colher aos De sopa antes àa /;�'�J1ÇÕI1S.
, __:_ '

_,- 7,P,:,i" .••__ .,"
"

Pharmacia lY""lterhaçiar�;,�1
'I

"

41., ;.�.
-''1:"

Phco. Luiz drAcampora ... ,,':
ESTREITO STA. CATHÁRINA

Ler com attençáo

ORLEANS
TUBAHÁO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLlS

Um passeio idcal+Dptima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, d,-, largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 ,1 [2 horas, um conrortavel
Omníbus da Empreza 'Santo Amaro

Preço: In-:luindo passagem dê 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

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Níafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

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 hOT;JS

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

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

A\'5ente em Araranguá-PED!-10 AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

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

-de-i- -J

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica RUi!! Bocayuva, 1 54

Dapí)tpjto: M®rcsdo, 36
--�.)----

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

(�f?l�,l�Ji!��9���l���������t�@1"",��
�

�,..._,,; �

-�' �"'-"""�'-',-� �
�, ttent e nem J

'��
� -.MP.-------'",.--!! ��
� A J-\genci� lV10derna �,
�� de Dublicacoes, com séde ��
�,\�'!") em São Paulo, é autorlzada e tis... �\�,)l\� calizada pelo Governo Federal e �� �

� possue a carta patente n. 112 �
,� �
[j] FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes�por L�'t4
lW'4 semanal todas as segundas, terças e sextas-feiras �
� EXTRACÇAo com globos de crystal. ��
� A 1'v1AXINIA lisura e honestidélde, pois, os sor- �
� teios são presenciados relO povo �

�__�__iiiliiãiãiii""iiiíiiãiliiiõiiiiiiMiiiiiãiiiiiiiiiiiiiliiiiiii__iiiIiiIiãiiiiiiliiiiiiiiíií__ ;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãik__��������������O

-'i

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
" 'STOCK �m 14·6 Entraàas� 5ahioas

6 a 14-5

12.759
20.199
11.356
6.218

-

"', )'-.

:i
'

,: " "
�

_,: ·,'.i,:,'·
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o pARAI-Z-O C'AS COM
----------------�---------------------------------- --------------------����----------�------

J('�

As melhores casernlras, os mais 'modernos, e elegantes chapeus da.' a'famada marca

Cury, capas impermeaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Oasa Pa
raiza, á rua Felippe Schmidt n. 21 -- José Elias

��Junta Com
mercial do

Estado

AS--

DO POVO

Forças de prDmptidão ,,'::�
--kl'X--

",.J..,�

Encontram-se, ha dias, nesta capital, em rigorosa promptidão,
na espectactiva de qualquer movimento subversivo, uma companhia
do 14 S. C. e outra da Força Pública, revesando-se dia,iamente.

A Mês de J un ho ,'::�
---------------�------------��--�------------

l

,VO'Z
'_r ".\

ALTER��ÕES ,',

"Ferido pelo
No. d9;,Regs. 1458 O"Y'\ n ibus
.Data 8-6'-935

y \".!'Z1;:*Ji*:*=*-=:-�J�::iÇ"'!r*1:*..x.�l�Nossa Vida �
.....'"*.�...j

o que se informa, a

propostto, 'rio va
ticano

189 Julho

8
SEGUNDA-FEIRA I

AHHIUER5ARI05

Festeja hoje o seu :anniversa
rio natalicio a exma. sra. d. Con
suelo Capella.

CongressD
medica

A firma 'Vaz, Costavêc Cian, Ontem compareceu á Policia flutuante.
desta praça, conlorrne sessão rea- Central, o sr. Podro Silva Ri- :

'

.�; uzadà' em 30�'5.935, resolve fazer beiro residente no morro do Mo-
gra,;.- ,a seguinte, alteração em se�, :!cún- cotó, declarando que quando se

tracto social:
c'_

dirigia em um caminhão pàta esta

a) o sr. Ricardo Pedro Gou- capital, em companhia de José
. Re�niu-se, ontem, na- séde da la.rt assumirá d� 1 . do corrente em Cyrillo que viajava.no estribo,

sol, humedecem com limão e de� d t a d fir I b d EI, "União Beneficiente Recreativa ian e a g�W!lcl l"
éJ. - ma, com ao passar pe v omni us a m-

Operaria," á, rua. Pedro S����:"plênbS,pÔd��5'para pagar, :eceber IP:esa Limitada, proxi�o� .

Esta

ú Syndicato dos graphicos de FIo- e fazer quaesqüer lrans�çoes' em çao Agron�mlca, Jose foi Jogado
rianopohs, ,

no�e da �rma; b) ficara. ternpo� ao chão ferindo-se gravemente.
Convocada a reunião, por mo- ranament� suspens� a retua�a de

tivos de interes�es. profissionaes, qualqu?r Il11por.ta�cla que �te esta'
,

compareceu grande numero asso, ,�at� �mham dl,relto de retirar "'os O melhor sortimento de
gressou ontem o sr. deputado ciados, sendp tratadojcom e�p�� SOCI�S;,C) ficara .tambem a�u,llada artigos para homens só na

Pompilio Pereira Bento, presiden- cialidade pelo sr. presidente Ola- a clausula que dIZ: que s�rvlra, �e casa a CAPITAL. •

te em exercício do Directorio vo C. Medeiros, a melhoria de comprador o sr. Ful�enclo Vieira

Central do Partido Liberal. salarios. Borges, com a commissão de (15$
Foram designados commissões por cabeça).

para organizarem uma tabellat de No. do Regs. J460 O fem i n ismo
salarios, a ser pleiteada. pata 15-6-935 e a A. N. L.

"'**-NODOASDE TINTA Syndtcatô dbs
DE ESCREVER NA ROU-

, ph íeos
Applausos do sr.

R.oosevelt
PA BRANCA-- Estendam ao RIO, 7 (G) - O presidente

Roosevelt telegraphou ao C-ongres
so Medico Flutuante, em viagem
para o Btasil, nos seguintes ter"pois com sal de azedas dissolvido

em um pouco d'agua; depois la- mos:

«Ápplaudo com grande entliu
siasmo as; realizações dos idêiaes
da Associação Medica ,Pan-Ame
ricana e estou certo dê que os

congressos que terão por séde o

Brasil muito farão para estreitar
os laços de amizades das nações

-----------�.,......-----

do hemisferio occidentel.:
\'

fiem em agua pura.

Anniversariou-se ontem a exma Chegaram ontem de BIumenau,
sra. d. Diva Pedra Pires Regis, os srs. eng. Tom Wildi e Fran-

J A cisco Castro.
esposa do sr. major oão .

Regis. Acto da Assembléa Geral Ex-
Vindos de Laguna, pelo As- traordinaria dos socio� da firma

pirante Nascimento encontra- se Prêso �<O Colin & Cia Ltda», que tra-

nesta capital os senhores Ludgero ta: a) da approvaçao de inventa-
a exma, sra. d. Julieta Pires, Socos I lbraim Souza, e Julio Tei- O ge rente dO rio e balanço para os fins da re-

esposa do sr. Leopoldo Pires; xeira, CaTé da IIh a ,tirada do socio GuilhermeWalter;
o sr. João Reynaldo GrünfeIdt; b) retirada do socio quotista Gui-
o sr, Thadeu Silva; Pelo MAX. chegaram ontem Ih W lt d

.

d d quaes operanas e camponezas.
, FOI' prêso ontem, a's 24 horas, erme a er a SOCle a e, con- R I' .

Ed d Silvei d 'fi d
ea izaram-se por essa occasião CIDADE DO VATICANO,o sr.

.

mun o I veira e de Laguna os seguintes viajantes: o gerente do Café da Ilha sr.
soante noti cação o mesmo em .

d
"

A N LSouza Jumor;. João Müller e sra., julio Boppre', d d fi) ã d <meetmgs» e apoio a ... 7 (G)-A United Press foi in-
Arlindo Gonralves, por não ter po er a rma; C prorrogaç o o

o .sr, João lgnacio Zommer; \1arl'a Lopes, Archimedes Mon-::t
.

I A
.

d d tinúa formada de que os circulos tia
obedecido a determinacão poli- praso SOCla . SOCle a e con lOU

o v m João Machado' Ih E M II ::t fi no C I & Santa Sé receberam a noticia deJO e 'gui ott e a sta. ma u er. cial de retirada dos cartazes de com a mesma rma o 10

o sr. João Cuneo; I __ C' Ltd n t d
.

Usar o SABÃO INDIO que o ex-campeão> mundial de
dentro do seu café, da A. N. L,., Ia a , compos a os SOClOS:

, quer
o sr. Pe!cilio Silv�;. louTRa5 I?ARTEm:

allegando que aqueIle serviro era
Otto Colin e Max Colin, O ca- dizer, economia sobre todos box, Max Baer, está cogitanao

a senhonnha Alcivia Mello,
,I Para São Bento, a onde vae

pago pelo directorio d�quel1a pital social será de 230:000$000 os pontos de vista. de converter-te ao catolicismo, o

filha do sr. Arnoldo M�Ilo;. a passeio, seguirá hoje o exmo. ag!lremiarão. contribuindo cada socio com uma que é visto com agrado pelas
o exma. sra. d. C?ndma Silva, sr. desembargador Francisco Ta-

� x

[quota de, rs. 11 5 :000$000. O autoridades eclesiasticas, pois Iri-
esposa do sr. João Silva

vares da Cunha Mello Sobrinho, ___.

-

pt:a;;� social fica prorrogado por •
zam que a igreja de -Roma está

illustre presidente do Tribunal Re- mais' 5 annos. As clausulas 4a. e De c Inema aberta a todos quantos nella (llte:-

gional de Justiçil Eleitoral. Arroz , ;'
,2a. ,a primeira do contracto social ra_m_1O_g_re_5_sa_r_._ _._�__

Realizou-se sabbado u enlace •

fi d
. de 12 de junho de 1930 e a �a.

'

Randolph Scott apparece- O approveita-. .

I d h' h Z I Regressou a Tijucas o sr. ca- In a ..to
d I d t t Imatnmoma a sen onn a u ma V, a a teração e con rac o, socia rá ao nosso publico, inter-, mento do c0-

V·· lilh d B V' pitão Jacób Tavares. prefeito na- d 16 d
.

h d 1932 fi
'

leua, I a o sr. oaventura 1-
,

e e Jun o ',e cam pretando magno ificam.ente o CO ba bassu�S d v·· h quelle municipio. .',

1 deira com o sr. o y leua,C e- Por J. Brauosperger,reppesen-: a tera a�. seu papel, �o IlOdo fllm far-
COmO COm-fe da secção industrial da Peni· Seguiram ontem para Laguna tante commercial nesta: praça, nos No. do Regs. 1462 west: O ultlmo.a�salto. . b t· Itenciaria do E.stado. .

os srs. Tte. Ruy S. de Souza e foram offertadas amostras de um, Data 15-6-935 Além de asslstlrmos optl-' US Ive
Foram padrmhos no acto Cl- Manoel Bernardino. nO\iO artigo para alimentação de-· mo. desempe�ho de todos os Um trabalho apre-vil, por parte da noiva, o sr·I-------------------- nominado arroz inflado «Marca De Irmãos Coelho de Souza artIstas, ouviremos o Fox " :

'

JoséBenignoeexma,sra.eporpar- Fusão de Puff» de fabricação nacional. Ltda,firma estabelecida na praça "Thela'3tround-up"feito ex- sentado aoconsel�o
te donoi:vo,.o sr. Antonio Padua part;dos O novo productojà se ancon- de Caçador, para a exploração do clusivamente para este film, do cOmmerCIO,
Pereira e a sta. Maria Silveira.

. RIO, 6 (G)-Já está definíti- tra a venda nos principaes arman- coOlmercio de compra e venda de que o Imperial exhibirá hoje exter,iotNo acto religioso testemunha- vainente assentada a fusão dos zens desta cidade. moveis para fins de colonisação, em sessões Para todos. Eliil*ül1
.

"

raOl por parte da noiva o 5(. Butidos Hadical e Socialista do con$trucções em geral, etc, resoI- RIO, 7 (G)-O engenheiro
Waldemar C�stodio Vieira, e Estado do Rio. Tanto assim que,

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

vem fazer a seguinte alteração na Tornamos a viver é o film J.AHredo Petiz fez um estudo qU!
exma. esposa, e por parte do nas convtrsações secretas de on- P' f'

. firma; a) o socio Leonidas Coelho que ôntem a noite maravi- foi apresentado ao Conselho do
.

L' C t d' V· f I'
re Iram sempre o megua- Ih 'd dnOIVO, o sr. U1Z us o 10 I tem, não se a ou mais no assumpto. _ de Souza retira-se da sociedade, ou a CI a e e que será re- Commercio Exterior sQbre o ap-

eua e exma. esposa. Discutiu-se, é verdade. e muito, laveI SAa-A'Q sem nada receber, visto ter de prisado hoje pelo Royal.Cine- proveitamento do côco babassú
a questão das candidaturas. IIND IOde Curityba. auender outro ramo de negocio Theatro ás 7,30 horas como combustivel para ef>tradas

estranho aos interesses socíaes; b) de fcrro.

I ��a,u·*.,.-t'��r-*,"*...r......,."" *
,

......

=11 a ,so.ciedade continúa a explorar o Dick Powell, Ruby Kee- O trabalho foi devolvido ao

I ;=�a��:I�=e saude de seus dentes.• II,' m�Srilo ramo e sob a mesma razão ler, Joãn BloudeU e outros sr. Marques dos Reis, que, após í

� use sempre, ,sociide�"Irmãos Coelho de Sou- optimos artistas se despedi- ter estudado, o enviou á I.n�pec-
�/il,

M Pasta SUL B I O .L�, �a Ltqa"; C)Q ,�çargo de gerente rão' ,de Florianopolis, exhi- toria de Estradas da Central do
" � "vago cOOl a, retirada do socio Leo- 'btn'�?-se �ela ultima vez no Brasil, lembrando á Inspeêtoria a� (Formula do DR. BACHMANN)' li nidas Coelho. de Souza será exer- dehclOso ftlm Cavadouras de conveniencia dos departamentos
A venda em todas as pharmacias e casas, .". 'cido pelo SOelO SoIon Coelho"de ouro, flJITI este que assistire- competentes da Central, ressaltan-.'

I de perfumarias. , .

,
..

'

li
.. Seuza; d) o �apitale demais clau' mos hoje, ás 7 horas, no do que lhe convém o emprego

��t.���c*':�r;é..lOO..�....���:*j:..w..:�........���I!, <

�)�s c.ontinua:r,:.lnalteiadac.
' Odeon, O leader. de babassú.
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João .J/morim

Acompanhado de sua exma.

esposa eslà nesta capital o sr.

João Com�a de Amorim, colle
ctor estadual de Itajahy.

Deputado Pompilio Bento

D<:! sua viagem á Lagunll re-

Max Baer

RIO, 6 CG) Pela União Fem�,
nina do Brasil foram funda
dos os núcleos dessa organização
em Friburgo e Barra do Pirahy.
A essas solemnidades comparece
ram numerosas mulheres, entre as

vae conver
ter-se ao ca

tholicisrno

'

..".'

Lavando-se com' o Sabâo

"Virgem Especia:liàaàe"
de 'Wetzel "Cia.''';.'rJolnville (MARCA REGISTRADA

s�eÃ�Y1ROti.
ti ••

'.."

·

t d·h·' ESPECIAlIDADt

e�DnDmlsa�se �mpo .e__I_n_._I_r_D_.__"\'"_...�;,,,

__
..

__
......

__
,

.•
-.

__""'_....... _

..

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




