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ugaçoes politicas.

Realizou, se hoje, ás 14 horas,
a sessão da Assen.bléa Consti-

, tuinte do Est.ldo, para eleição do

Isenador feduél
Aberta a sessão lida e appro

vada a acta da reunião anterior

paSSOU-5e a LOTa do expediente..
O sr. presidente Aitamiro Guie O . �. t�'\ ; '·-.;e::'>. ,'�'+ .�. r �?'::;'l> c:::. Y"">.On� a ·v"""·1 J.ô!�O' p'-" ê I I AD,ro)
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der a eleição para senador fde- ANNO Floriancpolis, Quinta-feira, 18 de Julho de 1935 I NUMERO 271
-I 1

t
I ------------- ---,--'"� ..--.---------- -----------

ra, na vaga accr a com a reuun-

cia do iHu,tre e homado conter

rance dr. Candido Rarr,m, tendo
(.m s('f!uida defÍ0 onda os srs cel,
Marc;s Kond,; c dr. !vens (L:
Alaujo para fi�cnl;zarem o � Lilo
e os Jq'Utc:.d05 I-Zúbuto t lÍlí'ci\i\
"'l_ - • , •

I.� r-"alcerto Hul.e, pUa li.cali-
zarern a fipuc:ção.

Procedida a eleição verificou-se o seguinte resultado: -

cel. Vidal de Oliveira Ramos 18 VeLOS; dr, Adolpho Konder 13
votos.

Sern
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RiO, J8 (.,�)--A Gúzeta de I�r i'
, " r hu 'lO teias cot.unua sua campan ra

Icontra o LhgralisiLo, publicando
em manchete aS palavras do ma

nifesto de outub.o dt:titac;mdo as

-----�,�1))��----
------�J��------

05 deputados estaduaes.
:e.;uinres: NANKIM, 17 (G)- N,ú:-;a-se orf;c:ialmm,�nte que se eleva a -duzentos mil o numero de

«�\:la fcrç conquistaremos o pes!'oas d�5abrigi.ldcls em conseque.icia das gri!(ldes cheias do rio Arnarello. Í-\ prov.ncia mais attin-
_J 1 r-- i I id I . 1 ' d C',

POl,( f (Ii-\. l-.'....-i'II�lll.{'l}). �11 a pC a catasrronhe e a ie I...Jnartung.
r'" . Q, 1

I"
,

r, trcl an:o, O ; í. lJJ11!lO lJ:.ira- _

,\" L,,: ndo fI( ',"'S c]<..( � 'r.:ç0ê� no

'I
SHA��Gi\I. 17 (O) - As enchentes d,) rio Yohkor, assumem proporções ele catast.oohe

, l ... .i

{ . r ç=\-, •
- r- , I I

1 � • 1 -" 1 d
.

boi 14 000_,fi':-": o c ,-":,,,",:0, ois-c: espantosa, calculando-se em cem nuí o numero de nlt-2 cos. Sobre as a:juas 'o no oram
"

ca-

<� O lntt�! al1:J,1�o é urna c.once-
I daveres.

.ção i bj)osophca qt.:e (,Pt;' lidul.1 A população aterrorizada, não sabe como fugir ao cotaclisma, pois praticamente não ha ponto
, :...l ' l' 'I d' 1

I;n [1, v J �·�'s:erna �GjVd\10r CiO:, {ia r�"'glão que esteja a Sal"IO a invasão cas af�l!a). :

fóilCi;,j,·s d':!l](yrat;ccs». I O governo tomou c nzrgicas providencias afim de conseguir minorar a forte dos sr.br viven-

______�---

.

_I les, pril;c;paln:eEte p<\f�l evit<.lr o surto de choLra, qt!e é o, perigo i'l,medíato, em vista dos I. i h:lres de

i I cuda\\,re's (,,1 cc'con,po3Ição.
_

.

, .

Roupas pa:"a homens e As chuvas, que p:lrecmn1 amil.!i1;lr, recruJcsceram novamente, estabJecendo una sltua;ão
'riança só na CASA J.\ de verdadeiro terror para a região fbgcliu,da.
CAPlTAL --------

,

Pronuneiaram--se, portanto, todos
Ao ser proclamado eleito sena

dor o ceI. Vidal Ramos ouviram
Sí� vibrantes applausos no recinto

I· ," h
e nas ga erras, 1 arnnem ao ser

I"ronunciddu o número de votos

obtido pelo dr. Adolpho KOi,der,
candidato vencido, soaram no r�

cinto � nas galerias muitas palmas,
Com a eleição do impolluto

barriga-verde ce], Vidal Hamos,
i. concretiza-se em nOf;50 Estado a

demoll:>lração cabal de qü'Õ Sani:1
Ca!harina rcsgateia êS dividas de

patidão para: com os seus filhos
desde que honrada e dignflmente
elies saibam servir o �eu povo.

Ufanamo-nos com a eleição d::s
�e varão illustre, que mais uma

vez dignificará e ennobrecerà Santa

Cathanna, já tão glorificada e f:ngrad"cida pela �ua

fulgente actu8ção no govtrno, na Cunara e no Senado.
Parabens ao povo barõ'iga-'!erde_

brilh,mL: e

Scindiumse
o partido situacio

ni�ta

BELEtv�, 17 (G)-Elemcl1-

tos dissidentes do Popular
fundaram o Pari do Dt'mo
cratico, em conseqlle!lCié;
disso o governador José Mal·
cher, renw: ciou a prcsiden
cia do.P. P.

u
o melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CÂPITAL.1�-<>=�=","",=F,:n;;O-�1I r\>1 udança de I
consultorios "O dissidi,o COf-neç�ou p�3!las

arrY18S e p'tslas armas será
I'

"

!"ilnU!O;:�jao
MILLÃO, 17 (0)- ° sr. Mussoiini publicou no "Pó

palo d'Ita!ia" um artigo, intitulado "Nosso caminhu", no
qual lembra que foram mobi!ii:ados, até c;te nWlTJ,ento,
Ci�lCO corpos do Exercito regular e cinco divisões de C�l

misas píetas, Com estas forças está sendo constituido o

Exercito d'Ahica, motivo de orgulho pena a nova Ita!i3,
.

Argumenta que nenhLlnn das grandes potencias to
leraria a concentração de centenas de milhares de barba'
ros armados, nas fronteiras de suas colonias.

Se a Inglaterra e a t-rariça �'estivesscm sob ameaça
analoga, agiriam diíéctamente, appllcando sanções drasti
caso 1::' o que a ltalia vac fazer. Uma vez que o disslcLo
comc;çou pelas armas, peJas armas urge ago;'a que ell� seja
liqüidado,
A·

. 1 " , •

d' I d que 81!re�o:nta\'a mod:fica"c's no
[taha vae proccoer ao UCilí11tíVO, ra íca esar-

C d'
I

ri.: ,.,1
::.: �

t d t 'b
' ,

l·b· d
- O '(la t:...t:ItoI3 •.

mamem (J' OS negros, o que Cul! ri :ma para I ertar OIS r;-'·!lr. M'., .�. �. '0

miihões de escravos, e civilizar dez milhões de homens,

I
1 i;.\, VU1 c.-,h'd···n�n(�o .esse Pprodl::.-.'

� 1
. , do' o (. 'DüLl o mmeuo e ro

qLte reclamam teíras e mercaüos aJertos ao commerclo íI1-
AI' d" d

.

d
t

.

I'
C:1XO lzcn o que rrmtas as

er:iaClOna , d'fi - -' d
O t' I 'ff' d It

,. - . mo I caçOES propostas nao po ,em
ar Igo CO:1C ue a' trl11an o que a alla nao preCIsa ., b: � "b ._

de ninguem, mas todos neccessitalll da amizade da Italia, cdOnCSh!mf o Jccto c e ddel1 _('raçaoii amara, representan o tao ape-
nas medidas dr:: competencia da
Justiça Eleitornl, cabíveis nas in'\

trucções dos pleitos.

e�ba r'ca r
Outras m(;dificaçõc� suggerídas

I I I
no projecto viriam concorrer para
enfraquecer o processo eleitoral.
chegando, ás veze�, a comprome-
. '.' rl r- l' .

(,:::r o f!g"fl,li o �o \�OC1\go, sempre
«\tento na cL!csa da PéUanti '1 do

BELE'M, 17 (G)-A «Folha do Norte», n:l ediç':'o de',otce f";ce'1doy,,ita.f �Q �ystema
hoie. explica os motivos pelos quases a policia não consentiu n:l antIgo das actaa falsas, yuanQo o

permanencia da caravam da Alliança Nacional Libertadora aqui, autor propõ':! a aruratt.> nas pro-
Diz que o commandante Sisson, não obstante haver a5SU- prias mesas dos municípios de vo"

f')ido o compromi!Õso de suspendd a sua propagandil, pa�50U a tação ao invés de entregar, como
insuflar os operalÍos para mna gréve gerzl. Em vista disso, a 1 mal�da (; C?digo, es!;e t�abalho. à

policia pôs terlUos ás. agita�ões e [orçou o embarque da çara'IJu::t!Ç� El�ltcral, tão Importante
vana. conqUlsta <la revolu��Q de 30.

Os D1's. Arthur Pereira e

Oliveira e Cesar AvHa mda
ram seHS consultorios para á
Iba Traíano. 51. onde cüntí
lJUnã0 ;lo :<..ttender díaría.mente
das 15 horas em diante. o projecto Dor

vai rvlel ..
chiades

A RIO, 17 (G)-Na sessão de
ontem da Cam;nél foi rejei!ndo o

proj�ctQ do dep!lt:ldo ca,Larinense
sr. aLnircde DorvaI Mdchiades

J�
/
E.sireiio, São José, BiguassiÚ1
da Capilal na cinco dias

��
-----�.%1í�------

Verberamos ante-ôntem, em manch�tte, o dêscaso p"ra com o povo da capi aI e Jo�

m'JnIClplOS visinhos. por parte d<-s concessionarios do fornecimento de luz e energia.
'

Confiantes estavamos que esse absurdo injusfificavel e esse escarnco aos comprcnúsos
e responsabilidades assumidas para com o povo, tive2.se um paradeiro, Entretanto, com !urprêza ve

mos perdurar ainda a {alta de fornecimento de luz e ('Df>rgia ao E�treito. São José, Biguassú, per
manecendo esse deploravel estado cte coisas ha cinco dia�!

S�gundo est!'lmm informados, a causa dessa inmffici 'm:ia de luz e energia é jus!Jicn
da pelos concessionari03 sob a all;�gllçào &� q'J';; se qUêimcu um transformador. Mas n03 adeantar3ffi
mais qUê! dois nov<;,s transformadores, ,dguiridos no governo do ce!. Aristilíano Ramos, estão ria

usina ha alguns meze�, sem que a emprcza conCeSsiOIl:'l.rla se leillbrasse de substituir os antigG5 por
estes novos.

Desleixo condemnavel a que o povo não pôde est,,;: a mncê,

Baseiou-se a rescisão do contracto d.l antiga coocessÍ')narla no pr:juizo que estava sof
entretanto, o que presenciamos agora é que o povo êõtiÍ send::> exploradJ i_ncDmeÍen-

Urge uma providencia immediata por parte do governo do Estado, que tem 8. obrigação
de zelar veIos interesses dos seus governados,

,
, frendo o povo,

t�mente.

-..,'

escuras

. <: .... , ..•. -, .. ,: .

Obrig91da a

a caravana
�

na i""?h
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estouro da
boiada

Junta Com
mercial do

Estado

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

Scientificamos aos interessados DIA 18 DE JULHO-S. MARINHA

Resumo da acta da que se está procedendo a cobran- �.�---
ça, na Prefeitura Municipal de 1697-Morre o padre Antonio Vieira-Morre no Col-

173a. sessão da Jun- Florianopolis, dos imposto de in- legio dos Jesuitas ,da Bahia o ,padre Antonio Vieira, famoso prégé4-
ta Commerc ia I doEs- dustria e profisão, publicidade, d?r e um �os maI.s puros, classicos da lingua. Tambem desempenhou

Os zebus invadiram a ca- tado, em 13 de Julho aferição de pesos e :medidas e diversas missões dlplomatIcas em varies paizes, Nascêra em Lisboa

P=tal paull·sta
de 1935 sôbre vehiculos, relativos ao 2'J. a 6 de Fevereiro de 1608.

'

• semestre de 1935. 1821-0 nosso Estado Cisplatino-Tendo ficado re-

SÃO PAULO, 17 (G) -I Presidencia do sr. major Edu- solvida a incorpo�a<;ão da Banda Oriental do Uruguay ao reinado,
Vindas de Matto Grosso foram savam uma ponte no bairro do ardo Otto Horn. Presente os srs.

de Portugal. Brasil e AI?arves, com o nome de Estado Cisplatino,
desembarcadas na estação do Ipi- Ypiranga, provocaram o desmoro- Eduardo Otto Horn, presidente, Esco Ia do o congresso daquelle paiz manda que, antes de ser assignado o tra-

tanga, á ordem da firma Olyntho namento parcial da mesma, cahin- João Octavio da Costa Avila, Jo- C
· tado definitivo, seja consultada a vontade do povo.

Simonini, estabelecida nesta capi- do diversos delles ao río. Na pra- sé F. Glavam, Roberto Oliveira.
Omme rc I o 18� l-A sagração. do Imperado! D. Pedro-Regista•.

tal. cêrca trezentas e cincoenta ca- ça Princeza lzabel, largo Cora- Alvaro Soares de Oliveira, depu- ..

se a sagcaçao a cor�açã� do Imperador d
".
Pedro II, que a 23 de

beças de gado, que deveriam ser «tão de Jesus, alameda Cleveland, tados e João Tolentino Jor., se-
Sob a presidencia do H. pro- J�lho do anno antenor fora proclamado maior e assumÍra as redeas

conduzidas ao tendal de São Ber- avenida Lins de Vasconcellos, a- cretario, é aberta a sessão e ap-
tessor Orlando Brasil, director in- do governo do Brasil.

nardo, pela estrada do Mar. 00- venida Hygienopolis e em outras provada a acta da sessão anterior. terino da Escola do Commercio 1847-0 general Bento Gonçalves-Morre no districto

mingo" pouco antes das II horas, roais, foram sacaificados os ani- EXPEDIENTE-Memorandum do Estado, esteve reunida a con- de Pedras Brancas, no Rio Grande do Sul, o general Bento Gon

empregados da referida firma se maes que se mostraram mais bra- do sr. dr. Max D'Amaral, advo- gregação de lentes. çalves da Silva, que foi chefe da insurreição riograndense de 1835

dirigiram á estação citada a dal- VIOS. gado no Rio do Sul, pedindo cer-
Foram tomadas varias d,dibe- a 1845. Nascêra no Triumpho, a 23 d� Setembro de 1788.

li retiraram as rezes, as quaes se- D Pedro de Moura Ferro tidão do theôr dos estatutos da so- ração de interesse do ensino, que
.

1875-0 conde de Porto Alegre-Falkce no Rio de

guiam através do bairro do Ipi-
r.

ciedade nMadeireira Ltda.," de naquelle estabele�il�ento é minis- Janeiro o tenellte-gen�ra� conde de POI to Alegre, Manuel Marques
ranga, na mais completa ordem. Advogado Rio do Sul, archive-se. Officio trado a comrnercianos. de Souza, um dos mais illustres guerreiros que ha tido o Brasil. Nas-

O «ESTOURO» da Universal Commercial Corpo- Ficou assentada a organização cêra no Rio Grande do Sul, a 13 de Junho de 1805. Foi o conti-

De subito, por motivos ainda Rua Trajano n. 1 (sobrado) ration, de New-York, pedindo de um bibliotheca para cs alumnos nuado.r .das glorias do seu avô e de seu pae, seus homonymos, am-

não períeitamente esclarecidos ve- uma lista de commerciantes regis- e professores. bos distinctos guerras do .Prata. .

rificou-se o estouro. Presume-se Actas trados nesta Junta; idem. RE- Motocycleta D K W .

19 I�-O escr�ptor Sylvio Romero-Expira no Rio de

que o provocou um automovel ff.. QUERIMENTOS:-Do sr. Pc- _.
• • Ja.neIro o er�llne,nte es�n,ptor S.vlvi,o Romero, lente da Faculdade

trafegando com excesso de veloci- a IClaes dro Luiz Andreazza, pedindo pa- �Iv.re de SClenc,las Jun,dlca,s e SJ..,claes e membro da Academia Bra-

d d
Vende-se uma, 'por motivo I d I H (

a e. ra registrar e archivar o distracto d
.

f
SI elf� e o nstituto !stOrICO e .J.eographico Brasileiro. Nascêra em

T d f d Pelo Governo do Estado fo- e viagem, em per eito es- Sergipe a 2 I d Ab I d 1851 S
" .

o os os es orços emprega os social da "Sociedade de Vinho t d d ' .- V ,!)'
e TI e . eu pnrmtivo nome era Sylvio da

pelos tropeiros, afim de conter as ram assignados actos: C h' L J n I lid d
a o e conservaçao. er e Silva Ramos.

at �Tln�nse t a., na oca I a e tratar com o snr. Limongeli 19 A'"
- . .

, ...

rezes, foram infruciferos, estabe- convertendo em dactylographa de PlOheuo Preto, neste Estado, á C M f 44 .

24- revolução «ISIdoro Dws»-Apos o IrUCIO do

I d t d d
' d 2 I d' t f

. .
rua ons. a ra, ou movimento rev I' "

. -' de d c,. PI' d -
'

�cen o-se, en ão, ver a erro pa- e a. c asse o cargo e escnp u- da qual o mesmo azia parte, vls-l A'
-

N I "

o ucronano, a crua v e oao au o aIO a nao havia
DlCO. raria-dcctylographa da Directoria to ter-se dissolvida a referida so-

na vlaçao ava . ,tido um dia �e tanta calma. O general Abilio de Noronha declara
Os primeiros bois invadiram as do Interior e Justiça; ciedade; registre-se e archive-

I Ma is do is j a?, general ISIdoro Dias Lo�e: que, em virtud � de ter sido estabele-

ruas do bairro em desabalada car determinando que -::a disponi- se. Dito da Sociedade de Vinhos • I cida pelos revoltosos � cO,ndlçao da entrega do governo da Republi-
reira, levando tudo de roldão. bilidade do Juiz de Direito dr. Catharinense Ltda., da localidade felIzardos ca a um gO,verno prOVlSOrIO. clle, general Íegalista preso pelos revolto-

Grupos isolados Je animaes espa- Cesar Augusto Veiga será conta- de Perdizes municipio de Campos sos, estava. impossibilitado de dirigir-se ao governo da Republica.
lharam-se por toda a capital, at- da de l: de abril de 193 I; Novos, neste Estado, pedindo pari1 100

. Fora� eShma�as em 200.000 as pessoas que abandonaram a capi-
tingindo principalmente as zonas aposentando Etelvina Cabral, registrar e archivar o seu contra-

p remlOS tal ate este dia. A .Cruz,Vermelha e a Liga Nacionalista continuam

do Cambucy, Barra Funda, Luz, escripturaria-dactylographa da Di- cto social; idem, idem. Dito dos e urna ca ixa a prestar bons serviços a população.
Bom Retiro, Santa Cecilia e até rectoria do Interior e Justiça; srs. Julio e Ernesto Wetzel, socios de ba Ias. .

1932-A
. rebelli�o paul!·str.1-Cheg,am a Paranaguá o

o centro da cidade. plOmovendll a dactylographa de da firma ."Wetzel & Cia.," qu�
7 e 8 B.C. e o I Batalha0 da Brigada do RIO Grande do Sul.

As pessoas que se encontravam 2a. classe da Directoria do In- girava na praça de Joinville, pe-
A afreguezado Posto Clhic, As tropas �aran�enses e sul-riograndenses, commandadas

na:; proximidades do logar em que terior e Justiça, a dactylographa dindo para registrar e archivar a
onde a ganotada dá preferencia pelo general WaldomlTo LIma, assaltam, á bayoneta, Itararé.

se deu o estouro, tomadas de pa- de 3a. classe da mesma Directo- alteração do contracto social; idem para a compra das balas Holan

nico, sahiram sem direcção, em ria, Orlandina Garcia. idem. Dito do sr. Otto Eduardo dezas, acaba de conferir o es

desabalada carreira. Varios foram nomeando Nerina Mom'll para Lepper, socio da firma "Otto Lep- plendido premio de uma cai

os atwpelos e correrias registados. exercer o cargo de dactylographa per & Cia., n da praça de Joinvil- xa, com 100 balas, a mais dois

E occasiões houve em que os bois de 3a. classe da Directoria do le, pedindo para registrar o seu felizardos, que tiveeam a ventura

investiram contra os transeuntes, fi- Interior e Justiça. contracto social; idem, idem. Di- de serem contemplados com cem

cando algulls gravemente feridos. to do sr. OUo Eduardo Lepper, bilhetes-premios, por adquirirem
Até agora foram socc0rridas socio da firma "Lepper Irmãos", balas naquelle posto de venda.

pela a Assistencia onze pessôas p
a da praça de Joinville, pedindo Os contemplados são os srs.

feridas. rossegu I rão para registrar e archivar o distra- Osorio Boticelli, residente á rua O SR. MIN1STRO
A policia a�sim quP teve co- r aÇOS do social da mesma firma, vi5to Tenente Silveira e o sr. Domin- V-

nhecimento da occorrencia tomou
OS se v I

ter-se dissolvido de commum ac- gos José da Silva Sob., morador IA9AO
as providencias que se faziam ne- da Estrada de Ferro cordo; idem, idem. Dito dos srs.

á rua Alves de Carvalho, (Pa- ==0==
ncssaria" nad occlasiãdo, solidcitaDndo Sta. Catharl' na

"Carlos Renaux SIA", da cidade daria Carioca).
b

O sr. dr. Neréu Ramos, governa::br d.J Estado, rece-

o cor;curso os aça ores o e- de Brusque, pedindo para archivar
eu o seguinte telt"gramma:

posito Municipal da Prefeitura, . a acta da assembléa geral extra- Prefiram sempre o inegua- .,

RIO, 15 - �inistro Marques dos Reis, a quem trans-

afim de iniciarem a captura das, O dr. Oscar Bilrcellos, director ordinaria, realizada a 4 de Julho lavei �AElA-O �lllth em seu, nome, convIte para visitar Estado, acceitou, e iremos

U d d·· da Estrada de Ferro Santa Ca- � Juntos de aVI- d t d" , '

rezes. m grupo e guar as-cIvIS
, "

deste anno, contendo o augmento I ND O C
ao em a a que arei aVIso prevlO.

percorreu os bairros invadidos pela thanna, fOi autorIzado a p:-osse- d 't I f d t t t
I de urityba.

.

Reputo esta ,vi,agem de alta importancia para Santa

d aUI'r na construcra-o do trecho el' caplda,
re

ormad
os e.s ad udos C th

boia a, para tomar as precaurões "> 'S t õ
a a.nna, porquanto mlOls'ro pretente visitar linhas férr.<>as Sa"o

'S R·' d S I B d T b d
e IS a as acç es a SOCle a e; F S

- -

devidas, evitando que se registas- 10 ou- arra o �om u o, archive-se. P r e m i o s ranClSCO, anta Catharina e Thereza Christina, bem como minas

sem casos fataes. Assim, alguns numa extensão de 6 kllomet�os. Nada mais havendo a tratar
carvão, destinando quatro dias para essa excursão Abraç-os ARTHUR

garrotes enfurecidos foram abati- Para attender a este serViço, o Presidente encerrou a sessão. no posto n. 2 COSTA.
. .

das na propría via publica e ou- que será atacado hoje, foi posto Secretaria da Junta Commer- D· d
tros ficaram amarrados em arvores á disposição do Governo do Es- eial do Estado, em 9-6-935. ;;0 Posto n. 2, á rua Felippe

la o Colo-
e postes, á espera da reconducção tado a importancia de • . . . . . Schmidt, de venda da5 afamadas nO em
ao tendal. 600.000$000. João Tolentino Jor. balas Hollandezas, conhe--:ido co-

No inicio. do estouro da boia- O referido trecho será inau- Secretario B Iumenau
d d 31 d d ,. mo o contemplador da ,bicycleta.

do diversos animacs que atr:lves- gura o no ia e ezemuro. 'b d d
pARA chamar uma Li- esta tam em conce en o premi-

mousine é só discar o
os aos seus innumeros freguezes.

Grande numero de garotos
n. 1.222. O unico

se reunem todas as tardes á por
telephone das Limousines.

ta daqut"lIe posto, para festejar
os felizardos do dia.

Incontestavelmente o posto n.

2, tornou·se o mais sympathico,
tanlo que, dia a dia, augmf!nta
o número dos seus freguezes.

Pagamento de
irnposto

DA

.I

EXCURSIONARA' PE-

LO NOSSO ESTADO

Não esqueçais o ti. do Telephone 1.41S

-0-

Será cOlIllOemorado festivamen
te, em Blumenau, no dia 25, o

«dia do colono», tendo sido oraa

nizado o seguinte programma:
b

ás 9 horas-Missas solennes
em ambas as igrejas;

ás I 3 horas-Concentração das
escolas e sociedades na praça
Hercilio Luz;

ás 13 112 horas-Chegada do
- �I�����������I' dr. Governador do Estad�, sau-

Reuniu-se ôntem, na Peniten- V IDA dação-Em seguida deposito de
ciaria da Pedra Grande, o co��

II RO L I
uma corôa no monumento do dr.

selho Penitenciario do Estado, P ETAR IA Hermann Blumenau com breve

para a entrega da caderneta de
---- ---- dedicação ao fundador da colonia;

livramento condicional ao senten- ás 14 horas-Marcha do pres-

ciado Caclos Dematel, condenna- U. E H. R. C. tito ao campo do gymnasticos;
do pelo Juizo de Direito da Co- às 14 112 horas, nJ campo dos
marca de Joinville, FalIou no acto Reunem-se no proximo do- gymn.-Discurso sobre a data e

da entrega da caderneta ao libe- mingo, ás 9,30 horas, em sua hi5torico da colonisação (oradllr
rado, o sr. de. Carlos Corrêa, séde a União dos Empregados sr. Marcos Konder); Hymno Na
Presidente do Conselho Pem- em Hoteis, Restaurantes e Con- cional; Breve resumo, em allemão,

generes. sobre a obra dos colonisadores;

às I 5 horas-Canções popula
res e infantis por todas as esco.

las;
àS,15 112 horas-Distribuição

de doces e refresco às creanças;
às 16 horas-Inicio dos jogos

esportivos e infantÍs; Festa popu
lar. Haverà barracas com café,
doces, sandwiches, churrasco, cer
vejas, licores, etc.

às I 7 horas-Exercicios' de
gymnastica peIa3 sociedades de
gymnasticas.

�!;����������31!"�.r-�������*Y*19

� Para a belleza e saude de seus dentes. �
� . use sempre ft

� Pasta 5 U L B I O L 1
� (Formula do DR. BACHMANN) �
J h'

�

� A venda em todas as p armacias e casas �

I � de perfumarias. �
�iC�����t#l���:S����

Uonselho
Peniten-
. ..

CIBrlO

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

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

Dentrp de 24 horas o devolverá. completamen
te reforrrfatlo, com elegancia e perfeição.

.

Usar o SABÃO INDIO quer
dIzer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Não podern desem
barcar

tenciario.

RIO 17 (G) - Duzentos
.

e

..nco passageiros do paqut'te «Raul
Soares», estão impedidos de de
sembarcar em virtude da irre

gu-laridade de seus documentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

e Agfi4'icadtura
PrtH;OG ccrrentes na pr�çn d� Limpos leves kilo

flüriB�mi1oHs Limpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

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

tv\ADEmA DE LEI - PRi
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Taboas lei larg. 3x3 i dz. 54$000
�ernas de ,serra lei dz. 28$000

IF ôrro de pinho 1 6$000
SAL DE MOSSORO' ,Tabo<!s de qiJdidaJe 2x23 dz.

, Sacco de 60 kilos I 5$000 18$000 I
Sacco de 4? kilos 13�500 I Sémafo5 \. ,

1 x5 a dz. 6$000
Moido de 4) kilos 14$500

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa - 58$000
Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyrarnide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos) IVélas stearjna caixas 45$000 Fina com DÓ 12$500
Zéi!. lViays Fischer caixa 30$000 Gros�a se::.; pó 11 $000
Côco sacco 55$000 N.Ef;:C/',DO FROUXO

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

24$0�� Agulha ESPécial 40$000
'Vélas de cêra kilo 7$5) Aculha Bo'n 37$000, • <l: 00 b a.a .'Grampos p. cêra kilo I-+,�, japünez Espccíal 38$000
Cimento M,auá S3CCO, � 6�,';?0 Japoncz. Bom 28$000
Phosphorós Pmbelfo lata 2, O:pOOO BiCá Corrida 25$000
Arame .arpado n. i 2 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO
Arame larpado n. 13 rôlo 31 $500

'-�
I

Commerc�c,
.I

ASSUCAR
Extra 69$000

69$000
58$000
65$000
49$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de bU kiJos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encipados 2 kilos

13$500
12$000
13$000
27$000

SABJ-\O jOINVILLE
,

Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

o.vrr.sos

)

1$800
1$300
3$000

PELES
Gatos do mano uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

4$000
30$000
3$000
5$000
6$000'
5$000
:$000
10$000

Graxaim do c::nnpo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Larsatos grandes uma'"

Veados mateiros kilo

Mercaí.'iOl do Rio

FElJAO
(Por saccoJ de 60 leilos)

Prelo novo I 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

BANHA

r
'

cm qumt IJ,e

Em aeCnDOS
Cofé tm 5,;120 aneLa
Va"SüGras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque corxões arroba
'd 1

XaJ que sortl 05 arroiJa

CHANCF (Por caixas de (,0 l(ifos)
14)�{ eh; i F,m ip,las de 20 ki!os 155$000
7 53f'OO 'I Lm j",!as de 5 kilns lS8:W.CO�(\on

�' 1 2 1 'I 16(\�,'\no20::):.1) ;\J Em li\:a� oe .0 os ;,p\JU I
22$000 I

27$�OO ME:C���U�\LMO ,I25$000
(por kilo)

Marcado de flmléliHOjH)lIs Mantas Gordas 1 $800
I 7 <li 000 Patos e Manta 1 $500

Feijão preto saCCO .q'
d I lI!: t! 00

b 15�OOO I
Sorti a regu ar y'f J\

Feijão ranco saeco �

RME
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FI -

Milho sacco 12$000' ....

sueco 14��OOO DIVEROS::>
sacco 10$000 (por kilo)

9<i1.000 CêraArroz em casca sacco ii-'

10�OOO CeboFarinha Barreiros sacco '+'

8$000 Carne de porroFarinha commum sacco

11- 14$000 ToucinhoFarinha de mi 10 sacco

sacca 26$000
$200
1�900
7$000
15$000 «Hamburgo
1$500
1$500
6$500
17$000
8$000

Vit<HO DO RIO

Batata
Amendoim

Café em côco
Er�ilha kilo
Banha kiJo

�"",' Assucar grosso arroba
Polvilho wcco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo ,

«

«

«

«

{(

«

«

3$000 «

2$0001 «

COUROS

Refugos pesados ki!o

Limpos pesados kilo

6$500
1$500

�_�.�!zr�ItiíÇ1�"""'����H5'�"��,,,,!,:::;a;�"�?4'�AAr�_"'�",",�'�=r�"""""'_���St�1$700
1 $600 ICAMBIO

90 dlv á vis�a �
91$000 93$500

1$260

7$65°1
1$565'
$853

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

I� '�����1�������l?ii4�f���f�! [�
mt ri m U ���

�� t en,ae nem, �
[� l11IJ b �r.j
'�4 l���M'YF! _"ri&rs""WW1 ........� �tí1t� A A..genciA Moderna ��
�� de Publicações, com séde '���� em São Paulo, é autorizada e tis- '��I�lj calizada pelo Governo Federal e LJ

�� possue a carta patente n. 112 �
� FORMIDAVEIS sorteios propriOS1 tres vezes' por ��
�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras ��
� EXTRACÇÃO com globos de crystal. �t.2�
� A MAXIMA lisura e honestidélde, pois, os sor- �
� teios Sã8 pr esenciados pelo povo �

� ;;'-_iií-õiiiii:iiil-_=__íiliiiiiii__·iiii .iiiiiiiiiu.;=;a;UeOO__�õõiiiii_�I----- ����;@1����.s����������

Praças
51 Londres
« Paris

llalia
Portugal
Nova YOlk
Hespanha
Suissa
Belgica
B. Ayres
Uruguay
Hollanda

'"

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK em 14·6 Entraàase 5ahiàas

6 a 14·5

12.298 12.759
16.876 20. i 99
11.i79 11.356
8.645 6.218

Feij;j,o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)

:1 )(arque (fardos

50.556
73,111
25.324
12.577
6.120

14.0GO

(Faltam as sahidas dos depositos particulares,

I

t
r�Lla JORO Pinto, rr 18 II(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás �

_,���h��__ ...�! ii
r Dr. f®�rn de Mrmi"2 Fef'l1'� I! �
!: � � Agência no

II Advogado I E--d ifi "'� iO L.,a Pc..:# r-ta

II Rua Trajano, '" 1 sobrado - - .__;;;,,,,,,,,,,,m;;;_iiiiiõíi;es,,,,,;;9_iiiãí.õi ;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ__

II Telephone rr 1548
i;
li ��;..;._;.,-:--=o;;;;;;::;:';;;'��-;-;:;;,,"'.-;J.-";;;:;-

,_.,-_

*' .USJWUi

TERÇf\S
Na Agencia ás horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAjAIIY, BLUMENAU, jOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE jANElrW.

----------- ,----_

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CAMINHOES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopol!s e

vice-versa
Sahíml� de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

Das 3 1101'3s em diante dia
riamemente á R.. Arcypreste
Paiva u: 1 -- Phone 1.618

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Ex-assistente do

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto I\legr\": �éde RUA A. NEVFS, 1 S9--227

em n;)fi;:ll1ol'oli�,: Pc'rli1ria do Hotel La Porta
OH p,onSRo ivIaçhé;c1o, Rl'a João Pinto N' 29

t '

'prr'\0í" r" JIAD'.g�r,te em j'darill1stli1- r..:.1./1\.:...) f\'uL
.

I'\.

« «CaF'ital: IRMj\C)S SiMÕES-Hotel La Porta

Dr.

até

Mais .infürma:('3cs: Pensão l'vhchnJo, Rua João Pinto n. 29

Dr. Casar Sartori

Clínica círurgica-opcraçõcs

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

.....".,._---------- ----_._--_ ....��

=de=]

J�ão Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

f"sbrica Rua Bocayuva, 154

DepClsito: MercadlJ, 36
---'�---

FLOi�IANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

v'-'....' )�' "'11;.",

- "',::é,);,l1�':���': t��r�

;==�"c_'-c=�-�
-

C; � 1111-0'�,I fi et·· �i..; IVa
�

� •

� I
!,II roo. �, < � t,�'n seu escrio- �"v..-u � t. .... t l I 0 ... _ "

1: ,1
"

�.,'f� �

li tório de advocacia á rua li
,. �

t Visconde de Ouro Preto �I �

� n. 70. - Phol1P' 1277.- i
� �

l Caixa Postal, 110. .. I� ----,�-::-_--�

Clínica Geral » Vias firinarias
Hemorrhoidl?s: - Tratamento

l'
sem opera)io e sem cor

Resid.i-Piec» Pereira r,: Oli
veira, 14-�Teleph. J 353

Consult,:-·R. João Pinto, J 3
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

SaudeI! !
Ler com attençáo

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

dultos til! crianças de ambos os sexos, otíerecemos
b c

ao resneitave: publico, sem exagerar os seus enen-

cos eíleitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
: I tes da Capital, a formula simples ou compostas COIl-

I forme o estado d» paciente o

F '" rn �
� (1- �� C:-�'. �.)-; iff'� �1' iJ.�\1, �i �.' O,.·,� t'�l21,,'\:".:?g�{f:;:.i<ij ,·q;l!;iil'lc- �_
l;'l ;q� W'dil Vi",:') �') í!1�.,.. i;j , �� � � � "

Doses: Uma colh:Zi" àos àe sopa antes aos refeições.

PharrY)8Cia h.....!ternE:lciór)al

'ViAS.i' .. :'t'.r., .�.{.tIo!", �T-.�;, <::;� ��.<l!>r'Ii'.l� I'.'\I� tl<)o
.

.i'

#,'lI. d'i' fil lt. iii' � [iIf"".:·o. f.l..4' l'4 �.;,; l,'·���b. ""01»" -lA �".v-' �J'w

especialmente prcpando no bboratorio da Pharm_a
cia INTEI<NACIONi\L Indicado C0111 grande proveito
pel(is sUnlmidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reco:1stituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Pnco. Luiz d'A,carnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Irni:)er-atriz

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

Salutares Banhos Thermacs na temperatura
de 24 ou -1! L':l( '3

-------

Parte desta Capita:, U,) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando élS 16 112 horas, um conforta vel
Omnibus da Empíeza Santo Amaro

P raço: InsluinJo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS .. g5$OO(j
Para informações e reserva de passagens: No

cscriptorio da Empreza, !(LIa Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

...
, ....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
Banco de í'

Crédito po�:I
pular e Agri ... :k

cola de San-
ta Cathari na l-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento paraO . teu maior divertimento e mais instrutivo garantia do transporte.

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL- (Soe. Coop. Resp. Lida.)
.

2 -Depois .de prompto o. mostruario fazer entrega á Prefeitura local para remetie-lo segundoLANDEZA.
.

as mslrucções que tIver para esse fim.
'd 1 t d Rua Trajano n. 16

O posto CHIC, .0 prefen o p. e a garo a a 10-

)
3-Facturar o mostruario em 3 vias, collocando uma via da factura dentro do acendl·c·lone".-d I (Edificio propri� "

telligcnte distribue cublçosos prerI1los e e rea va- mento do mostruario e enviando a outra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO.
lar e utilidade.

C
.

I 136:700$000 CIOS DA FAZENDA, VIAÇAO, OBRAS PU'BLICAS E AGRICULTURA - FlorianoDolis.
Além de valios0s brindes receberás garoto R:��::a 56:424$498 A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junro á EXDosiç:\o do

amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai- Centenario Farroupilha, Porto Alegre.
'

xa com 100 balas. RECEBE DEPOSITOS 4-Logo que fizer a entrega do m,ostruario á Prefeitura local, communicar a entrega feita é
Que momento de satisfacção.. f?A6ANDO 05 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, Vl!-\ÇAO, OBRAS PU'-
Dê preferencia em comprar suas cal�as no BLICAS E A:_..RICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega.

POSTO CHIe, porque cada caixa traz prem18s es- SEGUINTES JUROS: S-Realizando-se a inauguração da «Exp)sição do C::ntenario Farroupilha» a 20 de S®tem�
plendidos.

.,.

j
!

I:J.
C[C Limitada 5'[. ala. bro Eh� Don'ente ,mm:, o expositor devéfà fazer a eil!réga Jo seu mostn.liHio ás Prefeituras IOCfléS-

Não é fanfarronada, Ja para mais de 200 cou- elC. Aviso Previo6·[. ara.
I
dentiO do mais curto prazo possivel, não ex�ede;,do, pOftm, do di� 311 [Í@ 9\g�S��, pura que haja

pons premiados foram distribuidos em 3 dias! Prazo Fixo g·r. ala. tempo de sua arrumação nos «stand�» respectIvos e para que o Pav;Ihão de Santa Cltharina possa ser

. �_--_ �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ inaugurado na data fixada para a abertura do certamen,

JOGOS EFFECTUADOS EXTERNATO X PRO- vimentada e no jogo principal
1 d I· 5 A.l I

. GPFS_0)"n 1-:;'. C teve destaque os jO�údores Ivo,os. qua ros: ns -. l"1 dr- ,,-- � .

LI. A I 2 A rJ' o Dênuoio e Bidu do campeãoco.; vany - t •.etico ; R� 1· �-�� "".�-;:' iten ·'TI_ e Bp'.",eLta, BOiba e�.Gl··,10, do Pro-I·
"

F'·· 2 A' ?

I
r eauzon �- "" •.� on em, no c.in -"

_ns L. - igueirense ; vahy J l�' CD' 9' O I bT daré I A' 9 I· O p0 ua ['. . -., as 11�)fa3 um íl.fêSSO. c u vencido não se
aman are ; vany - os ; .

h· I
• , ....

.

.,

f d d 'IF· 4 AI 1· 2 F
ren iuo e.1CO.l"O entre as eqm- conrorrnan o com a errota] ançou19ueuense - thlenco ;

�

I- . .

J. d d f· Ipes pnaClpa:::s e secun ana; o

I novo esano ao seu Vil ente e
Õ0"ueirense S-Tarnandaré O; Íris 6

1
. E·{f·el·n<>to e r10 p�·o��rf""'�o 11";· C c .rt � .., Jv·'- .... ario O· teams for-Com este 3'· trabalho de ALAC-Florianopolis, continuamos o

.

torneio com� T 1, l' F·· 1 A
-"' . - ,. - L 1 h -v' • ".\, tu dU '"'�( 11. � <....

enigma,
J. b

. .

d
' [f Q. _

amancare t ; 19U(;;rensc
. Vô.-, O Exten13.to L::vou a melhor em

I Conllnáa na 6a. páginaPosto de cinco cruzadas. Aos tota tstas ou aos que o tiverem maior numero e pontos, seca o, ereci h" O. 2os. Quadros: AthL tico 5 I o

MANUAL CLIAR" DIS�l ICO re .ebidas ,

I
�

1 �'. 2 J\ •.• z.] C"}
- L' d 'do um l.t-\. DE ORLANDO REGO. As decifrações serão \...c�. �" rIS ; f\Val·ly Aihletico z : cuuaçao actuai O campeonato de Ioot-ball desta Capital.

d d " I· F·· 8 I
.

1 • , Iaté o prazo e um mez e sua pub reação,
I iguetrcnse - rI5 I; P.veny (,-

Tamandaré O; Avahy 7--!lis l :
I Figueiicnse 2-Tamandaré 2: Iri;
3 Tamandaré 2; Figucire.ns:; 6
Avahy.
ARTILHEIROS DA

TEMPORADA!' F
I' lugar: Nizeta e Gctlego-I' A

\Valdemar e Damata; 2· lugar: I

li 111 11 211 311 � 411 511 � j 4-cidade fortificada de Wur- C"lico, Paraná, cem 3 tento.: 3· A
- temberg lugar: Feza, Leal e Sararà com,

. T
II 611 II II 11 II 2 tentos; 4lugnr: Aprigio, 1,,0, II

t;,] .........�

� 711 jl�11 8)1 S-especie de papagaIO Naval, GodiEho, Chocclat", Me· �::.? .,� +r::.o;:>ms--

I! d
.

P b R·b· I
.,_. �,..,. 1!.";;''':;ld

1-911--11-11.11-1 TfIll--1112'1 9-cavalleiro turco mos, ernarr, uco, \.1 mo, p�_���""��_,,",,,�,,,,-==�..,,.,.,,._-=-:�

IIell13111411 lí1511 ��_�_'L I' 1 O-simples P�ri��ilo, Nanaào,� Olympio e i' I P O N T () S lO O fi. L S I

"I- -
� Caldeira, com um tento. ':l

I I C01-
Co 10-

1611 rl@w 11011 11Gllf7! I I
CLUB3 Jogos Per- Ga- -

I
12-quota TAMANDARE' x "d r Pró t

cacão

�$rI1811 ll1911 112(1[1 I
O

ATHLETICO

"'I Avahy 4

(fi

(1)5 nr71Cs 19 I TaS
'

12111 � [I.� \ -==nr-11- l4-pôlavra, la a
..

F C
'"

a
-

1 ,.. I Id d C· )
om1ngo proxrrno, fi "

Figueirense 4 3 5 13 9 2

-=�231124\I�nI25ll IIII
)-amor, ea a t. mv, D. fará realizar a partida adiada � 3 3 2�II

I
Athletlco 9 6 3

2611 II 1\ U 1 8-lanterna

I
entre os tenros acima mencionados.

Tama:1d:Hé 4 6 2 9 22 L1
, Será juiz da lide o sr. Aldo Fer- ,

(

1127\1 il II II �2811 II 19-8 parte do navio onde as velas nandes. .
Iris 3 S 1 4 9 S

vão amuradas I
m_ pt m�������';;;;;:;_��

ALAC.-Fpolis. 20-siso, discripção

I' E X P O s i ç ã O ti O C e 11 t e n a r i (»24-ilha do Brasil

Dtrecç O de Rodolpho Rc;sa (URANO)

P�LAVRAS CRUZADAS

10 N. I.N
Enigma n. 3

CHAVES:

HomZONTAES
.

VERTICAES

l-Macaco grande da China

4-e�pecie de preguiça da Ame-

rica tropical
6-l..Ompetidor, rival, contrario
7 -riqueza, bens
8 nota musical
9-desenvo!tura, desembaraço,
animação (inv.)

l l-rio do districto de Quelimane
13-proteje, auxilia

16-povoação:da Africa Occ. Por�

tuguesa [inv.)
1 7 -nome de Buddha, na China
1 8-maralhada, movimento das

onda:;
21-espccie de macaco do Ama-

2-torrão desfeito

3-casuar

zonas �

22-impulso rapido, marcha pro-

gresslVa
23 -desprotegido
2S-rio da Russia a:!Íatica
26-rei fabuloso da Manritania
27 � uma das quatorle linguas

dravidicas falIadas no sul da
India

28-um dos prophetas menores

25-nome porque é conhecido o

escravo de Camões (inv.)

CORRESPONDENCIA-Alli\c-Florianopoli�. Agradecemos o seu bem feito e interessante emgma.

Continue a enviar-nos sempre as suas collaborações.
'Rectificação-Enigma n' 2-Chave 7 vertical, leia-se: fio encerado (inv.)

me

Coraçõe�_
recisa-se comprar uma cas

'!)oIpéHa p"qUêfW bmil;a que nã

s'''i) a�D�,!,:rl�· de CiTl�r�) lF'"

W b �\10, I' ,
! ..._/i Li!�:n,� a cs:-{

1 fcc!z.cça.J COi" �\S irdCl;�es ]. O. I

Vende-se um

iano Zeitter Win-
kelman, novo.

Tratar nesta J edacção.
Por preço de occasião.

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

R.-", �,��P'�$t#.-��L�.;__zys;;;q;-OO� .�__.........:5'N::r""........

D�VE!2, CONTRIBUIR PARA MINOR<\R OS SOFFRI
ME1�TOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO VENDE�SE uma pequena ca

sa na Rua General Bitten
court n. 13; mais duas pe

quenas e um chalet grande á rua

Duarte Schutel, 52.
A tratar no CAFE' ES

TRELLA.

����
�����[:l

J\Ufs!lSLO Silvano, o t obre e infeliz operario qu� faIleceu em

consequencia do horrível desa�tre o<xonido na chata Cornrnml�a�
te Souza deixou sua desolada companhei�a d. FrancelIma Vlena

e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti

no que 1l1es reservou di'ls d� tristeza, de dôr e de tortura.
,

.,

Bem comprehendendo e3se transe angustioso, porque esta

pa�sando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

rario AuO"usto Siivano, A Gazeta abre em suas columnas, U'llil S�J:
bscripcã; em favor daqueIla pauperrima mulher.

::t

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

soffrimentos.
Agente e funccionarios do Lloyd
POl aima de fv'Iaria (enviado anonymamente)
li Gazeta

100$000
20$000
10$000

a petizada �

todo desenrolar do prélio, pOI
.d

r
venceu a partida pnncipai po
5 x 2 e a secundaria po, 3 x 2'
ivhrcaram os tentos de vencedor
l....�eylor I, Nevtou 2, Wa!rror 1
e Ivo 1 e os dOS·VêDCido:i: Sidney
1 e Vinaldo 1. A partida se

cundaria Ll'nb:�m foi bem mo-

tos, teams

iguerrense 4 1 7 12 4
l

4 2 6 14 2vany
flS 4 3 5 13 16
thletico 3 6 O 6 II
arnandaré 3 6 O 2 20

nIlõ:"T"Q 'm$c."!'$IE:'30il!\ü� ...... . " '''::'RS!'•

Farroupilha
o pavilhao cathar:.'9nS·:2�

Instrucções

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A QAZETA

§?'.&��������������������;'Ef4K�Y�;,h!��'���_����t����b.���A'q���
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_....' w_ .._..• ..'"""""""'m"""�"""�.'"'3·-_,_!l":""""�,�.��·_-' - �

Matriz: L. �� �}
�111'aes e11\ I.

Blurrleiiau -

...Joir-)\'/ilj�3 São Frarlcisco L,agtJrla �age9 [::-A
r I f'·/lostruario perrn€u....ente e Cruzeiro de) SL!I �i:l

Secção de Secçao de Secçao de g:�l
FAZENDAS: �?1Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: ';'1

Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira f{ I

L I' Material eru geral para construcçõcs: Machinas para officinas mcchanicas �-:Jonas e mperrneavers (,'_�,'Tapetes e trilhos Cin.ento-ícrro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ,.

Roupas feitas c janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: "arados, &;�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadorcs, moinho etc. k��
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores ��.,j
Lã em novellos e m�aj}s Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos g�
Sabonetes e Perfumarias j'QS Material em geral para transmissões: eixos, f>,.:�

I
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e 10J1a r11

� Cortinas e Cortinados Tinjas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes ���
Toalhas e guarda-napCls Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��j
Sapatos chinellos meias Productos chimlcos e pharrnaceuticos sodas, serviço mechanico l}�i

;�. � Deposit�rios d�s �famados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e cantaras de ar GOODVER r�1
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e fxtré1!1?;eiras Material electrico em geral (�

iiJj� Ernpreza I'Jacional de Navegaqào "I-loepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" t1:
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita r"laria" - Estaleiro "AI-ataca" �
��FAVAVAVAV<We&:�� �{?�&:���:i���{€ât�1�������l����2����iás1
•

-C o m p a n h i a A II i a n ç a da-Oa h i a I'��""'?-

i='=��!l V".!
as casas na rua Conselheiro

,-= ; � -eseeeee-eee-ee I" en ti eDlSej\!lafra n. 126, 130� e 71a c

--- funàaàaqem 1�70 ...

- _ =-- -- �-

i III Confeilaria Cm'ji�uinlla'
,

rua Felippe Schmidt 41, rua

5C611ROS TERREtiTRE5 E mARIT-Im05

I
. , �

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

Incontestavelmente A Primeira no Brasil I;" Especlaltdad?s em, caramellos, bonbons, empacas, � duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
r-pltc I reclracõo I!t 00 �� conservas, vinhos finos etc. M Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-9.00():()Q0�vO

F I��;eel,rtVaa;lnm1a�s33àlZ 36.000:000$000

i
. -ornece doces de todas ads qualidades para ca- ner.

nL� <, "'3 17.762:703$�!6j· Síl 4 b j' c h il _t . _

'lmmcuele 13,/1-72:299$3l.j9
"

"" mcnLOS, ,apllsa os a es.
�..,......,"",-_=--""--"""'=-=

Respon<;obiliàaàes assumlàas 12m 1933 2.369.938:432$816

I"
:1 !IJt IISCtl!.r!I III SIMt'�lIi.'i:' S A

(Estas responsobiliàaàes r'efel'em,sl! sómente aos t'OmU5 óe I RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar � r" nUA �rn...

�'1-��P�I;h�A��;a?RTE5, que 550 os [lOIS ui-uros em que II r H E O D O R O F E R R A R I II LIVRARíA MODERNA
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaôores àl': Avarias em tOÔCl::! os t I'

RUA F�L,iPr",�CHi\ill.DT n_' 10 CESQtoJINA DA
Estaôos do Brasil, no Urugua" (5uccur501) e nos pr-Inclpc es .. RLA . 1"1 ]ANO) T I L I 1 4 I

E'unôaôn em 1885

praças extrangeiros i �
I

����_ '
I e epEone . "' Rua Felíppe Sclunidt n' 8

t
Agentes em florianopolis rrirnroe LOBO & nn.

I
�....==......,.-,.,'".......... ___.._- '"""",__:o- iii ,

Rua r. mafra n' 35 (aobrcõo) Caixa posial 19 Caixa p05t�1129 r er. auto

10041�Telcqr, ALLlAHCA T'eleph, 1.0B3 I!__�_,...-.__="""""",,� Codigo Ribeiro End. Telg.
Escriptorios em Laguna e ltcjchy 5ub·Aglwtes 12m �

-

,- . -�

� i SIMnNE

'

• " Blumena��_.m�-=,,� I F i � O It1eno ia .,

� I

T'vp o q rap h izr,

J

Estereotypi I"II I Enccõerncçõo, Pcutcrõc, Tra �

End, Tel. F-i" !O·�!! eNOl
I

i
__��._em Alt_o Rel�v,�._f<:.;':::,_Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada . v ... H•• &;.:. -�-�� -, _ -

IIF L O R J A N O P O L I S - S A O J O S E' $e��'.s.--------��IO.tl��
Santa Catharina ,$I,� �� �)\)'

s c d �.�:tJ onstructora O lar Ltd. ",w

"'Ii!i_ .......� O
s�
1!(i�

f�
��d,
w
�
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Villa Balrlearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UI,,: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

,

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

\ '

"

A 50rieôaàe se enrarrega aa ronstrucção Cle Préàios
03 16tes adquiri ÔOS, meàiante o pagamento àe uma entraôa ó
ul,sta IZ o resta te em pagamentos mensae5.

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro l'vfajra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Um contracto de compra de terreno da Vilía Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linôo Vista Pancramica.

E!iplenôit)a praia de banhos.
Optima nascente àe agua polavel.

Terrenos completamente plano!'!.
A VILLA BALHEARIA DISTA a:
;;'.',<, lODO metros ôa Ponte Herdlio Lllz.

BOO ào 6ranàe Quartel federal, em ronstrucção.
�:J ôo 6rupo Escolar 'José Boiteux.
:'1a séôe ÔO Districto 10ão PessOa.

1
JlliS Linhas de Omnibus de Florianopolis

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

�rvjda á João

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inpresciu
diveI das necessidades!

Professora norma
I i sta -- acceita alurnnos .

CURSO PRIN1Af?IO
E SECUNDARIO

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Agentes autorizados da

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO (O"ÊRl'\O FE

DERAL, CONFORME O DECHETO DE 23-5--1917,
5013 N. 12.475

SrA.elA. BRAS. PNEUMATICOS P i R E L L J ��Organização nacional de crédito �
para a construção da casa propra @

$
,

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

�{���������t��e)]�����?��
��. PARA =;êQ�ISIÇÃO DE 'UM�BO;c�;;;C;� �

São necessarios 3 qualidades �

� ESSJs. somente são encontradas � �
k\� nos novos iypos de radia

pi (,;�i
�� PHILIPS �';:
�� �---_erm_' sq

" �� i�
� .

PEÇAM CATALOGü�, PREÇOS,'
ETC. �

-:il

� COSTA & Cía.-RUA CO�S. MAFI�A
.

54 �
�������������

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

beneficio do Lar

I
Inscreva-se hoje mesmo na Cllnsin.!c'iora �;) l.L2f Ud�" �
que obteds uma caderneta pela guan:ia (le 'iú$ODO com i;l�

,

direito a um sorteio pago, y�
Si a �orte lhe plOtt'ger no decorrer do sorteio adquiiiui ��

uma casa pela in�ignificanle q�l<Hitia de"3$000. '!i
IRealiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

�
Preferir o Sabão I I de (

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

EXPE IMENT_ SUP�RIORVERÁ ÉE QUE
t. I

,
.

' ,� �

.... _� .' >;.,��i41��'��� .. ,)�;:·l�:��;:�.:i:c�;:t, .. ,.J.�t�[{f��·1tH.. "t{j!:hJ:.::{.<ii-l:'ii&.·�...�'���,,---,-_� "";'_:....'�.. ";"'O".........IO- _...:..''_._"__;;...__-"-__..:.............."_ _.::____.._"--_'-','::-_.:.....;;.��.......-.:....._.......;...:.........;;.......-...;..:.,___.ilaiiírli....iiIIoiII�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-I. - r DESPORTOS
� � Continuação da 3a. página
� � maram assim; �Externato - Ha-

milton; Waldo - João; Joca, Ne-" ��__""__iiii_m-i;;;;_;;n,"_;;;'-M_

wlor, Danubio; Wilson, Newton,
Walmor, Colaco, e Ivo. ;Progres-
50: Gino; Berreta, Renato; João
Waldemar e Borba; Sidney, Ro
men Bezerra, lemos e Nivaldo.

A voz DO POVO

1199 Julho 16611

18
II Q�INTA-FEIRA

*
**-SUOR DOS ,PE'S-

Evita-se lavando-os, ao deitar, negro.
Deputado Rodo/piza Tietz-

mann

Está, nesta capital, vindo de
Tubarão o sr. dr. Edgar Abreu,
Juiz de Direito daguella Comar-
ca.

De Blumenau chegou a esta

capital o sr. Henrique Voigt, de
putado. I

Chegou hoje o prestigioso po
litico liberal sr. Rodolpho Tietz
mann, deputado estadual e 20.
vice-presidente da Assembléa
Constituinte.

OUTR05 PARTEm:

forno forge�Lacerda

Via terrestre"viajou, hoje, para
Curityba, onde cursa com bri
lhantismo a Faculdade de Medi'
cina, o nosso jovem conterraneo

jornalista Jorge Lacerda director
do orgão de propaganda integra
lista A Razão.

RIO, J 7(C) -O capitão Cascardo esteve, hoje, na Camara
faliando com vários deputados da minoria.

.

O chefe da A. N. L. declarou a um vespertino a propo-
SItO da sessão secreta pedida pela minoria que dessa questão depen

!
dia a honra de milhares de brasileiros que fazem parte da A. N. L.

------------� -«E' preciso, prossegue, que não se esmague a conscien-
De cinema CIa das massas c a liberdade de pensar.»

IRIS X MARCILIO DIAS

Amanhã publicaremos um re

lato sobre a excursão do Íris F.
C.. que nos foi gentilmente for
necido pela secretaria do rubrv-

Comprae para vos conven

cer o formidaveI e economi
co SABÃO INDIO.

itada

com agua e vinagre, quentes ou

solução de suljçJto de" alumínio.

Uma solução a 1010 de fer-

moi é opllmo para suor feUdo.

CONFIDENCIAS •••
Carta aberta á Solange.

Minha amiguinha: -- Accedo ao seu pedido, respondendo os quesi
tos Iormulados em seu caderno de confidencias••• públicas.

Quero antes fazer um reparo -- é quanto a sinceridade das respos
tas dos confidentes distinguidos pela sua infínita bondade. A' mim não il
ludem os pareceres eruditos, as phrases trabalhadas, pretenciosas e ínsín
eras. E comprehende-se facilmente a razão disso tudo; é porque, as confi
dencias femininas, serão sempre-- "as íalse asWomen" -- profundamente íe
meninas ...

Pelo Carl Hoepcke, segui- Um celluloide interessante que
ram ôntem para o norte 0$ se- nos mostra a vida intima de um RIO, J 8 (C}-Q sr. João Ncv"ôs occupará hoje, a tribuna da
guintes viajantes: D. Maria Rosa, zrande estabelecimento commer- Camara, faltando sobre o íecliameato da Alliança Nacional Liberta
d
.,
Etelvina S.

.

Reis, Fr�c!erico �ial, com seus dramas, seus typos
dora.

Wltt,. d . .,SebastIana Leite, d'l e seus caracteres NegocIo é Ne.
EtelvIna Cabral, Ema Slemann, goelo com Warren William e Em gréveJosé Araujo e sra., lranita Rosa, Loret:a Youno: ás 7 e 8 30 em

Braulia Santos, João e Ayrton sessões popula;�s no Ocieon.
Soares e Hermes Bushke.

Suas confidencias, são méros casos pathologícos de amores fatalis
tas; impulsivos e momentaneos como um foguete que, attíngido o índice
máximo da ascenção, se precipita no vacuo das "energias desapproveitadas"
0:1 então. amores de "high-life", controlados no circulo vicioso dos precon
ceitos e ,:a enquete que atrevés os tempos, resistiu ás mutações, conser

vando ínexplícavel a tradícção da literatura "don·quixotesca", irreflectida,
absurda no seculo XX, como o seria um violento torneio a tacape, entre
dois guaranys, que num parque de diversões, jogassem entre si os destinos
ele posse da bella índia trapezista.

Quanto aos homens, se generalizam no -sense", que traduzo como

horror ao ridículo, nesta éra de intenso cerebralísmo onde a sinceridade se

p .rde no complícado Iabvrínto da imaginação. Dentre as respostas mascu

tuas ao seu qaestíonarío, referindo-se ao beijo, destaquei esta -- "O berio é
a t-ansmíssão de microbíos de sexos indefinidos e a absorpçãc lentas das
secresões salivares que o vulgo chama de cuspo." Decididamente, apezar-de
não constituir novidade, a resposta não agradará as gentis leitoras do seu

caderno questionaria, propensas ao Iyrismo passadista e ás crises hysterí
caso

E, justamente para não provocar as iras anonymas -- ao tomar o

no' 13 porque sou dessas infelicíssimas creaturas "pesadas" _- adopto o pra
tico svstema da ínsicenrídade femenil, e respondo em separado os quesitos
em prosa merínettíca •••

Sinceramente seu O nOS50 collega O Estado
publicou um annuncio, em compo- A

sição em corpo J 2 e circulado,'de certa padaria; assás, prejudi-,dicial aos demais possuidores de Iidentica industria em nossa Ca

pita!. .
_

RIO, 17 (C) - Numa reunião dos presidentes das Com-
O annuncio é a alma do ne-

.mssoes da Camara, com a preseaça do sr. João Neves, para tratar

gocio-diz o velho rifão populi1f. da reu�ião secret� solicit�da pela min?ria, p�ra tratar do fechamento
Mas annunciar não é só in- da Alhança NaCIOnal Libertadora, fOI resolVIdo, segundo o parecer

numerar em linha e bô� o:dem do sr. Wald.! .lar Ferreira, que o sr. Vicente Ráo não comparecerá á

no jornal todas as vantagens do
I
Camara.

.

objecto posto em reclame, por Allegou o sr
.."Yaldemar FerreIra que na sessão secreta,

aquelIe que paol! bom embora apezar de seu caracter, vmam, sempre, a público, documentos com-
o'" , b' d -

.

dAmotive serio prejuizo quer pa- pro atonos a acçao extremista a . N. L., qu>! se levarão ao

ra os outro5 proprietarios quer
Poder Judiciario.

para a população; annunciar tam
bem requer ethica, obedece bom
senso.

Justamente, a falta destes re

quesitos é que deparamos no re

clame feito pelo nOJSO confrade
que exaltando as qualidades do
producto u�a delexpressões que tem

como o consequente descredito pa-
ra os outros fabricantes e forte
c�n3ura p:ua as nossas autorida-
des sanitarias. Referimo-nos ao

Em São Joaquim da Costa da annuncio da Padaria Treska, in- ,

Serra, onde residia ha longos titulado cconselho util», avisando BELLO HORIZONTE, 17 (C)--A policia interveiu
Acha-se, entre nós, o sr. Mar- annos, falleceu, ,no dia 15 do qeu adquirindo pães naquelle esta- energicamente para acabar com a exploração das cadeias de pros

colino Cabral, operoso prefeito corrente, o nosso venerando con- belecimento. o c::>mpradOl evitará a peridade, fechando" todos os hureaux existentes e dispondo-se a pren-
--o jovem Antonio Luiz Vieira; 'municipal de Tuharão. terraneo sr. coronel Ignacio Palma. doença de apendicite. der a todos os que se utilizarem desse systema.
�m""&n""""""""""""""""'"""""""""""""""""_.""""""""""""",,.......
1

AHHlVERARl05

Cei. Pereira e Oliveira
Fassa hoje o anmversano na

talic:o c1." nosso venerando C0n

krranero sr. ceI. A· tonio Pereira
e Oli veira, ex-senador federal.

fi Gazeta felicita-o.

Transcorre hoje o anniversa
rio natalicio do galante menino
Yan, filho do sr. Jayme Carrei
Tão, telegraphista servindo nesta

Capital.

Festeja hoje a data [natalicla a

gentil senhOlinha Maria de Lour
des Horn, filha do sr. Amadeu
Horn, do commercio Ilocal.

Jtrn

C1 jovem Antonio José Cabral;
o sr. Acelino Eloy de Medei

ros, administrador do Mercado
Público;

a senhorinha Justina Veiga Li
vramento, filha do sr. \lrineu Li
vramento;

o sr. Euclydes Cascaes;
a senhorinha Olga Cardoso;
o jovem Apolonio Paiva;
o menino Ruy-José, filho do

sr. Mario Candido da Silva;
a menina Maria Evangelica,

filha do sr. Francisco de Paula;
o sr. José Manoel de Oliveira;
o sr. João Mariano da Silva;
o sr. LPedro Cardoso;
a senhorinha Marilia Flôres.

Anniversaria·se hoje a gentil CHEBAm UH5 ...

senhorinha Consuelo Mello, filha AlIJara Maclzado
do sr . Francisco Antonio de Mel-

Viajou ôntem para a Capital Salão "Commercial"
da Republica, o coronel Pedro Barbeiro e Cabelleleiro
Cristiano Feddersen.

EHLArE

Realiza-�e, hoje, na gruta de
N. S. de Lourdes, o enlade ma

trimonial do sr. Theodureto Li
goscki, guarda-livros, com a se

nhorinha Jandyra Silva, filha do
sr , João Silva. -

Paranympharão o aeto religio
so, por parte do noivo o sr. Her
mes Büchele e a exma. viuva d.
\1ana José Perrone e por parte
da noiva o sr. José Silva e sua

exma. espôsa.
No acto civil, servirão de pa

drinhos o sr. Francisco Müller e

exma. viuva d. Maria dos Praze
res Ligoscki e Olympio Silva e

sua �exma. senhora.

HABILITA\f'lO

John Cilbert num enredo de
sua auctoria e dirigido por Monta
SeU Madama e S su chauffeur, "

RIO, 17 CC) - A cornmissõo executiva do Svndicato d'os'
com a deliciosa lourinha Virgínia Bancarios impetrou um «habeas-corpus" preventivo, a-lleaando que

Buce, hoje no 1?_oyal, ás 7,30 o capitão Felinto Müiler taxou-os d� extremistas.
ti

horas. DizeoJ, também que na porta do Syndicato premanecem
sempre, vari,.s agentes de policia.

Mulher em tudo estréia hoj,�
no Imperial, ás 7 e 8,30 em

sessões populares, com Cary Grant
e Frances Drake. Uma deliciosa
comedia da Paramount.

situação naclenal

1 •

iO, commerwmte nesta praça.

Fez annos ôntem o sr. Renê
Barreau, diligente agente da Cia.
Air France, nesta Capital.

fflZEnl AHHOS H01E:

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel -& Ca••• Joínville

Encontra-se nesta cidade o sr.

Alvaro Machado, operoso pre
feito municipal de ICanoinhas.

Marcolino Cabrtll

No Cartorio do Registro Civil,
desta capital, estão se habilitando
para casar, no distrieto de Sacco
dos Limões: Norberto Silva e

Inah Costa, ambos residentes nes

tal Capital.
'

6El-tTE HOVA

Está de parabens o casal Alci
des Bonatelli e sua exma. espôsa,
CO"ll o nascimento ckuma interes

. I
sante memna j1ue tomou o nome

de Maria José.

Attende chamados a domicilios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

o reclame
a Padaria
Treska

fALLEClmEHTO;

a

Gréves -_Mandalu de
gurai1ça -- Prol1ibido

citi�cular

Se ..

de

Mandado de segurança
RIO, J 7 (G) - O mandado de segurança impetrado em

favor da A. N. L. foi encaminhado á Suprema Côrte pellf sr. Al
machio Diniz.

Amanhã será sorteado o relator.

40 officinas
phicas

gra..

RIO, 17 (C) - «O Globo» informa que desde 15 do
corrente se declararam em 'greve os operarios de cêrca de quarenta
oilicinas graphicas, exigindo augmento de salarros, dizendo ainda
que a directoria da U. T. L. J. permanecia em sessão permanente,
tendo a policia sitiado ontem á noite a séde desse syndicato, esbor
doando, á sahida, os seus directores.

. .

Diz ainda, "O GLOB,O" que hoje um commissão de gra-
phicos la se entender com syndicato dos patrões.

A F<!deração do Trabalho levou o facto ao conhecirneuto
do sr. Agamenon Milgalhães.

Informa tarnb em aqlldle vespertino qlle essa gréve não se

relaciona com o fechamento da A. N. L.
" "

I

RIO, 17 (C) � Foi prohibido de circular, ontem, o jornal
Manhã.

Não ,

comparecera

RIO, 17" (C) - As commissões permanentes da Cam:ua
�los. �eputados, reunidas.á IloIte, deliberaram não Vêrem motivos que
JustIficassem o compareclcoento do ministro VIcente Rio á Camara,
para apre3entar documentos referentes aos motivos qUé levaram o go
verno fed�ral á determinar o fechamento da Alliança Nacional Li
bertadora.

,Contra "cadeias daas

prosperidade"

(MARCA

; �\)\)�1RIA fiAC/O�
':
'\ .'tlETZEL.c{Cor.:t(

\ -"JOINVlllE�
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