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Mandado s�gur"ança para
a União Feminina

,f'i\9,'
' em frente ás respectivas sé- tão seguindo para a Africa

a u'� r' if,"�a,
" 'des. Oriental. Os manifestantes

�1i4 �" i '

Os manifestantes condu- entoaram numerosos hynos
Depois teremos o pronunciamento dos tabn(.'sos advogados � ziam cartazes, atacando o revolucionarios. Terminada

e vibrantes jornalistas dr. Wanderley Junior e Salgado de Oliveira.

à
.

I
Japão e a Abyssinia, tendo a concentração fallou o sr.

Continuaremos pedindo á palavra de industriaes, cornmer- r{� I� U',', n'" ,

"

,)a
os seus oradores investido, Orazzi, secretario geral Ias-

cientes, medicos, electricistas, engenheirosetc.' _ J de passagem, contra a lngla- cista, que prornetteu a mul-
* * terra, cuja attitude, em face tidão a victoria da causa da

A d 'd d C·* F L C t • do conflícto italo-ethyopico, Italia e concluindo por affiesconsi er�ção a la,' orça e �l, atnannense

P�t"'lD' .. t"''''
III 'Ih

" r-

com o povo perdura ainda, não .havendo a rmmm�' preoccupaçao II repal,fi IW09 para o Uralam censuraram acremente. mar que era «bello morrer

de se reha?ilitar perante a opinião �lbli�a, de. II1áo .proce�imen- �;ftl..JJ,m g,�iE!J!!'ff'PI-J� ,",�tMlfe&!ll- ROMA, 26 (O)-Os em-
pela Pátria».

t· t d d li t t Sa J L � III� n� � "l;iUH� �lh� � l!i.!P IIJ ii !i 1ibaI- ° secretario geral do Par-
lo que es a en o para com as popuwçoes �y s retro, o OSe:

. ""," baixadores inglez e francez
e Biguassú. 9 l-aaçãO entregaram importantes rnen-

tido Fascista para o exte-

Os prejuizos resultantes da falta d,� energia electrica, nes- sagens urgentes ao sr. Mus- rior, recebeu hoje a impor-
sas localidades, são de grande mónta, gacrific�ndo grandemente o LONDRES, 26 (O) - S(;l· para que deixem o paiz sollini por intermedio no sub-

tancia de 10.42 liras, envia.
. .

d tri
'

b c: I
. "

d .. d d d' das pelos italianos residen-
cornmercio e a lo usna,. 2-se que o sr. ...,11ge11111su cnd'O e ez las. secretario do exterior, sr.

Al.égv disso é um descaso, da actual empreza concessio- informou ao embaixador ita- Depois da guerra mundial Suvich estando os círculos
tes no exterior como auxilio

narie, para comus respon3abilida�es assumidas, visto já estar a usina liano em Toki� q.uc�o [apão o g\)Vi\rJl,p italiano estendeu diplornaticos geralmente acti-
de despeza que serão feitas

reparada e não querer o seu concessionano fornecer a luz, procurando se reserva o direito de ex- sua jurisdição aquelle archi- vos em relação á disputa
com a remessa de tropas

com uma manobra responsabilizar o governo, tentando, assim, desven- portar armamentos para a I pélago do Mediterraneo ori- abissinia. para a Africa Oriental.
cilhar-se da culpabilidade que lhe recahe. Abyssinia ainda em caso de ental LONDR�S 2h (OSi permanecer essa situação deprimente luctaremos com o guerra entre esse paiz e a, ADD;S ABEBA, 26 (0)- TIME'S

t;

bi':) )- °

povo, para que sahindo da penumbra que o atormenta, conquiste a !talia.
. �O:VíA, 26 (O)-Uma_mul- Foi installada hoje a Liga aU Aldc� AUbm b

tele-

luz da liberdade.' De accordo com o que a- tidão composta de 1 !:l,OOO Feminina Arnôr a Patria g.rammla e IS e, a as-

.' d b
'

A' ,

d .' slgna ando que os círculos
Jà tinharnos escnpto esta nota guan o rece ernos, para purou a United Press nas pessoas, a maiona as quaes com o propósito de trabalhar thvoní C

. :-

publicar, como matéria paga, o aviso de Companhia Força e Luz rodas politicas, espera-se que envergando camisas pretas, nos esforços para a uniao
e

. �Op!COS �s ao mais opu

Catharinense, qu- inserimos noutro local desta edição. a' União Sovietica apoie o fez hoje uma demonstração de todos os abexíns na de- IT,l15 as ;t1 �rtude da.s noti-

ResPJv,wo.nos, entretanto, para na proxima edição rebater- ponto de vista do gabinete no centro da cidade, enca- tesa do imperio. cla� p� rca as pela irnpren-

mos as allegações contidas naquelle aviso.' de Londres, prestigiando a minhan�o-se, a seguir, para . c

sa Italiana atacando, to�te-
-�

Liga das Nações no sentido o Palacio de Veneza, onere o
.

NAPOLlS, 20 (0)--14 na- me�te o gov�rno ,b�ltanl11CO
de �Jer facultado � esta ulti- primeiro ministro Mussolini, VIos recebem actualmente devido a sua.mdecIsao quac-

,

f
.

f t 't I j'd neste porto carrp t to ao embarO'o dos ·trm�
ma realizar, um inq.ue::to OI ar a�1Cn e app a�L 1 - O. '

'

, _gamen os
mentos ara

b .' a-

sobre os mentos do confhcto O chele do govel no, en- de material bellico e generos P a Ethyopla.
itaJo..abexim. tretanto, não appar2ceu <Í destin:ldos ás tropas que se CALCUTA' 26 (0)-0

saca.da para agradecer os d;:stinam á Africa Oriental. Mahatma Gal;dhi fez UnI
ADDIS ABEBA, 26 (O) -- mal1lfestantes.

.

Nesses navios embarcam apelo tendente a obter fundos
A legação da Italia está ex-

, A, guar�: das emba.lx�das tambem contingentes de troo
para a secção india'la da

pedindo instrucções aos gre- mgleza e Jct \_onezas fOI gran- pas e de trabalhadores, 'Cruz Vermelha) para que
gos das ilhas do Dodecane- dem�n!e a�gmentada, mas a

PARIS, 26 (0)-0 pri- esta os remetta para a Ethy-
l

R h d Q so, residentes na Abissinia, multldao nao se aglol1lerou ' ..

t P' L I opl'aPrêsa a romancista ac el e uei roz melro ml11!S ro lerre ava .

O O � l�
,

h
informou que o Conselho d� O Mahatma affirmoll que

, Sr II s a I tio
'

'ran a Liga das Nações, se reuni- a India não pode ignorar a
rá na proxima 4a' feira, em ameaça de Mussolini contra'

III i �

t
Oenebra afim de descutir o as raças de côr e que "a des-

inte[� t�a I! s. a conflicto'italo-abexim. peito da Ind.a se encontrar
� sob a bandeira britannica
==�== ROMA, 26 (G)-Realizou- ella é um dos membros d�

R IO 27 (G)G ... s,e hoje á tarde, na Praç� Liga das Nações e està plc-
, Collona, uma grande mal11 .. namente autOJ izada a prestar

lJ rn rn a t u ti n o �'e3tação popul.ar em honra auxilio a outra l1:.lção, mes-

$, fi" I das tropas Italianas que es- mo senl combater".
futl fflla. q ue o

..

,

,'" '.

--'-'-.'-

sr. Oswaldo A_I Ao pubhco da Capital
-0-

ranha'éo ITlaior _ T�nho o g'rato prazer. decom(nunicarapopulação
• I d Gl.:sta. célpltal que, de COnfOfl1l1dade com o contracto alle

, a n i rn aao r o firmei com o Ooverno do .Estado de Santa Catbarina, P�l a
I n t e g ra li smos °d atrrenda�l�n�o dos �ervlços de Luz e Força Electricéls

, es e mU11lClplO, a arrecadação por mim verificada com

sen do i nfo rma- a .applicação d�s nova; t�belias de preços, dimin�iu, em

UrlO' d .ra� El"narcha :-elaça.o ao regtmen an .e.flor, de mais de um conto de reis
... Q I I por dia, representando ISSO uma economia de cêrca de

do l110vimento quatrocent?s. co�tos por anno para a população da Cap:tal,
e que aqUl ficara para o nosso engrandecim �nto.

e,m todo O Bra-
si I.

A GAZETA iniciará segunda-feira proxirna
"enquete" para saber como, elernehtos de to
d>as as classes sacia �s, �ncararn .0 contracto
e o procedimel;1.to da actual concessionaria.

�.
.;

, I
Pug isndo sempre ao lado do povo que o henAificoia e o ..�\

[avotece, forçosamente como jornal que á elle pertence azeta -'''i�

tinha que defender como já tem defendido os interesse da g�nk

barriga-verde, tão solicita, acolhedôra e gentil, mas vibrantes e de

nooada quando rrocuram espesinha-la e escarnece-la.
Assim em nossa proxima edição iniciaremos uma enquete,

ouvindo elementos de todas as classes sociaes.
Faliará, primeiramente, o operario incansavel e intelligente p '.Ii'

�- rO�:H"!E� cariO e
sr. José Rodrigue� Fonseca, do Syndicato dos Operarios em' Cons-

trucções Civis.
Será a voz de um humilde mas digno e dedicado traba-

..

lhador.
Para nós de A Oazeta, essa VÓl é autorizada e valorosa,

porque é de um proletario que labuta incessantemente pelo bem .-:d

lectivo.

a

Sem quaesquer ligações politicas.
Director Resr:>onsavel ..JAIRO CALLADO

--------,

Florianopolis, Sabbado, 27de Julho de 1935 I NUMERO 278
---------------_--------,------ -----_._--.:_------

ANNO I I

\

COMBATE TENAZ

á Alliança Nacional
l�:Jertadora

RECIFE, 27 (O)-Passou por esta �apital, a bor
do do llaimbé, o coronel João Cabanas, acompanhado de
officiaes da policia potyguar.

No cáis foram postadas forças de cavaIlaria, para
impedir qualquer manifestação. "

° coronel Cabanas disse que ignorava o motivo
da prisão, estando providenciando para conseguir um I
haheas-corpus,

'

IO coronel Cabanas mandou levar á redacção da i

Folha do Peco, uma proclamação em pró1 da ,Alliança Na-'
donal Libertadora.· ,

IPelo mesmo navio veiu de Fortaleza,' prêsa, a ro-

mancista Rachei de Queiroz, que está incommunicavel.

LUZ & FORÇA CATHARIN�NSE

RIO, 27 (O)-Foi convocada uma reunião extra

ordinaria da Côrte de Appellação, para o dia 29 qo COí-1rente para julgar varios recursos de mandatos de segu

ranç�, e:1tre os quais o da União Feminina da Brasil,
contra seu fechamento.

RIO, 27 (0)-0 tap, Amorety Osorio requereu um

ntaudato de segurança para evitar seu embarque para o

Matto' Grosso, allega"do coação. J. A. Gomes de Oliveira.

---,-- ------_._�- _.
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.. de Guilherme Bu'ch
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IEspecialista
• Rua Capselheiro Mafra, 78 • Sta. Catharina
• .

Semente de Flores e Hortaliças-Enxertas-Passaras Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninltos e Bebedouros-Alpiste,em .. lfI!I Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda -Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc. Etc.
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VENOE�SE uma pequena ca-

.
• sa na Rua General Bitter-

pARA chamar uma LI- court n. 13; mais duas pe-
mous i ne é só discar o quenas e um chalet grande á lua

n. � ..222. O unico Duarte Schutel, 52.
telephone das Limousines. A tratar no CAFE' ES·

TRELLA.

A melhor lenha por igual
preço.

OELAMBERT & CIA. Leal é perigoso. Leal está schoo
tando bem; é muito opportunis
ta.

Sua lealdade para com o ad
versario é digno de louvor. (Fi
nalmente, Guizzone esforçado ex

trema. Approveitemos lainda o

momento para lembrarmos ao ba
ck Antenor, do Íris, o seu jogo
que muitas das vezes tem ten
dencias mortaes, O cavalheiris-

- -0-
mo da artilharia do Athletico éDentro de 24 horas Íris e' mos do bom jogador: schoota digno de uma defesa leal queAthletico apresentar-se-ão no gram- muito para frente em occasiões vencida ou vencedora saiba deixarmado d:l!F. C. D.. disputando mesmo de facilitar um bom passe. o grammado com os mesmos cadois pontos que valem para am- Afóra isso é um jogador de m- racteristicos da entrada.bos collocacão na tabella do carn- numero' recursos Q I� ;),' I

ue ris e Athletico repitampeonato, De um lado se vê Me-
.

Borba � um ponto alto. da aquelle jogo do turno. Os juizes:tralha, Antenor e Leleu fórmando linha m�dla. ,Q',lando o .seu Jogo do 10 quadro o sr. Aldo Fer
o triangulo rubro-negro. Neste, não é feito para a archibancada 1 nands e do 20 o sr. tAntonioMetralha vem jogando com certa e não é /allado, tem mais pro- Rodolpho de p. I'V \�!indecisão, em algumas partidas, ducto. O jogador em _ campo

a a.

�
emquanto a parelha vem dando o. quando começa a apontar ao seu ZARZU' NO FLAMENGO &.
que fazer. Si M.etralha jogar bem companheiro o jogo que deve fa
muito trabalho terà a artilharia do zer desorienta-o. Deixamos tal
Athletico. A linha média do ru- costume para os treinos; isto é,
bro têm em Castiçal, o seu me- para os responsaveis, E' um con

Ihor elemento e Dante já vêm jo- selho que damos aos ;�5fO!ça :10
gando melhor. Suai investidas desportistas para seu m-lia; nr»:

são perigosas, têm possante schoot, gresso dentro do grammado.
'

além do controle no balão que já Glto jogou mal no último
adquiriu. Natanael sel vem fir- encontro, mas não desconhecemos
mando como bom halí, marcando as suas optimes qualidades�de pi-ii p,�rança.
consequentemente a ala adversa-Í. ot.
ria com rigor. Olympio e Seccura Desconhecemos qual o haU ex- BASKET
fórmam uma ala perigosissima e qur da do tricolor. Periquito està
diHicil de marcação. Seccura está jogando optimamente, Vem dan- O FEMININO NO BASKETjogando a contento. Nizeta é do centros magnificos. E' o pon
sempre perigoso. o terror das de- to principal do Athletico; isto é,
Iesas; quando menos se espara na sua vanguarda. Nan ido, reguNizeta está dentro da area do lar muitíssimo cavador, porém ha
goal. Damata e Sarará Iórmam desentendimento com Feza que
uma ala regular. Damata não não quer comprehender ainda a
continuar no vicio do dribling. sua collocação de centro-avante.Sarará se fartará de bolas, mas Er.tretanto Féza já está melhor.
se o teimoso continuar com lo seu

jogo de costume seu companheiro
será prejudicado. Sarará é um

.

extrema bom, um dQS melhores da
capital. Luz é um keeper inovem
ainda, porém seguro. Suas rpega
das são certas e magnificas.
A parelha de backs do Athletico
tem em Prazeres o seu principal
homem. Só uma coisa descorda-

c:7It 6a��la
Despor�tiva

Redactor CYPRIANO JOSE'
PHONE 1.100

Combinações

411iu5Bç;a II:il �=:Ibia
.�.IlI.·ifn,li,zuc,;ãt. S. ii.

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao I'
numero sor

teado, do
DUPLO
do capital
nominal.

Amanhã Athletico e Iris ini
ciarão o returnointeiramente

Cornponhin B'o�ilei"o paro ince!\!;voI o des
eovolvimenlO da Ec'o,�oll1io

Capl, ... 1 nub9<!!"II)to t ••000:000fooo - ('..api',,) , ..&lbJod•• ; &,00;000'000

(kd.., SQclal; B&W,.

•
Cí')��STANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,

do final do 1 O· anno em diante, TODOS OS ANNOS

t �,1JO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 28 DE
JUNHO DE 1935

NUM EROS SORTEADOS

Zarzú será o futuro centro mé
dio do C. C. Flamengo, do Rio
de Janeiro. Ba.stos P:)dilha tudo
ver» L�l:.,;·\,:·f() ,,:tZ".;t L' r!'1H(i�ar um

quad,o �, ab'fa do gI0;1050 rubro
negro carioca. Ladislau, Caldeira
e Zarzú são as últimas acquisi
ções feitas pela pavilhão da es-

,ii -- 13 535 -- 13.953--16.552 -- 5 055
,':1f. João :Baptista R�go, para sjíilha Emê, Natal, Rio Q. do Norte

:: contemplado com CAPITAl::, DUPLO, Rs. 12:000$000
t': Sr. José Scher, para sjíilha Oina! va, Itabuna, Bahia - contemplado
t, I

com Rs. 6:000$000
';;1. Mr reio Catnpello, Bello Horizonte, Minas Geraes-contemplado

com
'

Rs. 6:000$000
)r. -nanias Arruda, Baturité, Ceará - conte nplado com um titulo

liberado de Rs. 6:000$000
'3r. José Ignacio Caldeira Yirciani, Rio de Janeiro, Capital- -contem-

plado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000
D. Sylvia Nunes Ferreira, Rio de Janeiro, Capital-contemplado com

um titulo liberado de Rs. 6:000$000
Sr. Carlilo Crespo Martins, Itapuruna, Estado do Rio- contemplado

com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

Será levado a eHeito na Hun
gria, na segunda quinzena de Agos
to, um torneio feminino de basket
ball, tendo adherido até azora a

Allemanha, a Lethonia, a Estho
ma e a entidade local.

_____E_Lt.?_!'� .. ;�!!QpoHs - L�_guna - Itajahy - Blumenau - Brusqu�

ASi' .....RAGE O IAS .C O
MATRIMO�IO

I

\
_-"'. ...

ConlinÚ'a na Sa., página

I nformações com os

Campos
Correspondentes Regionaes

Lobo & Cia.

RE]�OMINA entre os chamados espiritos liberaes um pon
de vista que resulta, em extremo, embaraçoso para os demais.
Estii symbolisado pelo typo de homem que diz: Esses irredu

tiveis [anaticos recusarão dar-me sepultura christã, porque recusei.
s �mpre, baptiza--me. "Uma pessôa de sensato criterio poderia facil
mente conceber esse ponto de vista emquanto dê como facto que o

baotisrno carece de importancia. Mas se dá por facto que o baptismo
n 'í.� tem importancia, se verá em grande aperto para determinar

p::>rque, então, ha de tê-Ia a inhumação. Se não suppõe imprudencia
em um homem o manter-se afastado da fonte baptismal, poderá ta

c'iar de inhumano que outros o afastem da terra consagrada ? Tem,
em verdade, muito de superstição o attribuir mais importaneia ao

que se faz com um corpo morto, do que se fílz com uma criança
'viva ..Chego a comprehender que um homem tenha ambas as coisas

,

,ar superstições o;,: como sagradas, mas não posso admittir que pro·
t�ste porque os oútros não lhe offereçam como sagrado o que elle

!
r�Duta supersticioso. Equivale a queixar-se de que o taxem do que
e,le proprio confessa ser. E' como se dissesse: Meus inimígos se negam
a proclamar-m-e rei, ou como se di�sesse: E'5tão tão predispostos
c;mtra o abst&mio que se negam a lhe dar um calice de cognhac'.

A moda do divorcio deixaria de ser uma moda moderna
, esta faljcla nella não influisse tão fundamente. Em grande parte
aderia H:.:surnir-se como um ilógico e fanatico anhelo de contrahir

matrwlOrHo na Igreja. Vem a ser como se um homem praticasse a

flolvgamia, levado pela sua ambição de receber presentes de casamen

t ). "Outros meios ha de obter presentes, como de fundar um esta

I, !:çirnento humano. O irracional são as questões que o homem IDO

demo impõe ás instituições religiosas de seus maiores. O homem
moderno quer os presentes, sem a causa que os justifica; quer alcan

çar uma revelação sobH:natural sem a outra. Quer CO'ller o bolo e

ao mesmo tempo guarda-lo.
Este livro não está baseado em argumentos de ordem religiosa

e,"portanto, não me deterei em averiguar porque as antigas instit�i
�ô�s catholicas da cbristandade parecem ser o objecto primordial des
;�s queixas sem razão. A dizer a verdade, não se lhe occorre a

!1 r'�uem propôr que um reconhecido anti-semita seja enterrado .:omo

um�judeu, com todo o rythual da Synagoga; poré.� os intellectuaes �i
cariam encolerisados pocqu� ToIstoy, que cntlcara a orthodoxla
russa com insitada violencia, não foi enterrado como um orthoxo,

Por G. K. Chesterton
(Copyright da LIVRARJA DO GLOBO, Porto Alegre)

(Exclusividade de A Gazeta para o Estado âe Sta. Catharina)
com todos os rictos da Igreja russa. e�ta,m�s em posiç�o de perguntar cúm maior c1aresa: �Que é oA nif!8Úetn lhe importa que o homem que se empenha em divorcIO?» Não JlmpIes negaçãc ou omissão do matrimônio. Não
ter cincoenta/ mulheres, quando Maohmet ou autorisou que tivesse é a dissol.uÇã� do com�romisso legal que o matrimônio implicacinco, tenha ás cincoenta com o beneplácito do mahometismo. Porém ou a mais sll�ples obngação de monogamia legál, pela simpl
�s espiritos lib:raes mostra� a sua ac�rbidade quando não se auto- razão de que tal compromisso ou obrigação não exi�tem em no:�
m:a a um chnstão que aspIra ter vanas esposas, a que quebre o ;Ia moderna Londres,

. qualquer homem poderá usufruir cem espôs
voto que o ligou a uma só, ante o mçsmo altar onde o formulou. sempre que se reserve muito de chamá-Ias espôsas ou de fazer a:tS,

Ninguem exige que os Bapt�ftas, su�rnerjam. totalmente a de presençll em cerias' c�rimônia mai� ou ml!l)OS misticas, afi:
quem negam as vantagens da submer!ão. N���uem .Julgou que os de asseverar que sao esposas. Se o fIzesse se procederia talv z
mormons acceitassem os que, abertamente, se "moÉaYaID: 40 livro de uma certa corrente de frialdade social em redor de si uma pos�Mormon, nem os christãos scientificos deixaram utilisar seus templos tiva mingua da sua popularidade. Mas elle não é clea�ão da I

.

pelos que escarneci�m Mrs. Eddy.
.

e � lei não. poderá evitá-lo. O defunto Lord Salii)bury dizia a. r:��
Não ha seita nem cre�ça alguma 9ue acolh� em seu �elo a pelt� do bOicote da Irla�da: - Será possivel promulgar uma lei que

quem, abertamente, a desacredIta. e. m;n()spreze. In,consequencla ,t� prohtba que a gente saIua de uma sala quando entra alguém quesó se conserva .n�s formas do ch:lshamsmo
.. �.om, pre,t�sões cath?h- nã� nos agrada? Não pode se nos, obrigar, á força, conhecer um

caso E, a meu JUIZO, essa mesma mconSl!q\1enc}a '.� um JnbutQ rendido pohgamo, fazendo que no-lo apresente um policial.
à acceita�ão da idéia cathólica

.

de cathólico modo. Talvez porqu: .

Siria
A

não uma. afirm'lção, senão u'na negação do! libeida.
!á �o mais fundo. das mentes eXista uma va,,� noção d� que nos, e �e &�Clal o verno� praticamente fOl'�ado3 a. alternar. com todos 03

mdlspensavel pertencer ou filhar-se a uma s�lta determmada: porem hbertmos da SOCiedade. Neste sentido, () divórcio não é simpl
que todo o mundo, tarde ou cedo, acabe por p�ftenser á Igreja. En- anarquia: ao contrário, é melho.r, respeitabilidade, é lambem u:
tretanto, essas discussões nos levariam a u!D terreno teológico, afas- rigido excesso de respeitabilidade. .

'

tando-me da qu�stão .aqui tratada. �ue ,é, puramente histórica e �o- .•

Em· tal eonce�to, poderia chamar-se o divórcio pedantismo.
cial. O que 9uena de��ar estab�lec�d� e a, quando men05, superfiCial A deflmçã� que nos mteressa é a que nos apresenta o divórcio
inconsequencla de sohcltar das mStltU1ç�es uma approvação formal, como uma Intenção de dar respeitabilidade a não liberdade.
que so podem outorgar mercê de uma lOconsequencia.

Formulei a pcr�unta - «Qeu é o matrimônio}. E. aiora, C O n t i..n li a.

"' ... ,;;..... :.c....... ,,,,; ....... � ......

/
I

_ ! •• v __

,

",•••
' .... """,,!':

:-,

.i:>,,'i-
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as casas na rua Con selheiro
,�,� � � �j .�� B�. �'J c ] 26 1 �O �1'!1/J [;'f'�� l:. si � � �,:,r�,";.'ii�" ,y_"" IV, a: ra n. ) 1 j . e I a e
� ,�� w m� �j \i._�'1

e- � .-:;" r : '" o 1.;' 'I .', 11 ....

i ua r ei.ppc ...."_ imidt Lr ,
L;<!

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

duas casinhas, c a fabrica de moveis na rua Conselheiro
IVlafra. para informações com o proprlctario Paulo Schlern
per.

Nas grandê3 luctas que desde
bram no campo ela actividade s( •

cia! ou comm reis], o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone corno a mais inprescir-
2;vcl das necessidades!

Professora norma-

Ínscreva-se hoje mesmo na C�m5trm��Jlfé." .1,) I� .. I ,��
I' 1

:lo r..:t u"-! � •. _,s . iü..:j'"
q!le obterás uma. caderneta pela quantia t)e 'W$Gi]il com

direito a um sorteio pao'oc: Ih'
o ,

..... 1 a sorte ine piOlf'ger no d::correr do sorteio adé'uirirá
uma casa pela insignific::mtc QU.111t:a de,3$ooo.1

�rvida

Realiza-se todos os rnezes 11m· sorteio '"1:'" C"• -'
� .. .r. c, l.. i, \.. Ll i (1 .. )

_

tracção será realizada pela Loteria Federal d� Br��il
Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82

PHONE. 1521
ou com o conector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernpei
orrosn o E. ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro Ivo
Tetetihone n. /632

--�==-=----=======-�---=". --

Preferir o Iabão
IT

e
/11

eque ecolDomico e

EXPE I QUE ÉENTE VERAE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r.11<":i<,"j:'éI"';:-.,.;::tf'l",:,,-,�,...;:,,�'C� r�l1'��:f':·-,L."'��'3 .....,·'to!..-:""�V ..-.

i1_� ".,.,;:;\'IAID � \::'� ��m \�)I�"""J..'·�':!��A·",,·--A·������1o��"'�J\�I;ii�� ��'.i'<��\i}.ll �� &'",'" �.,�� � r;JA '" r, -- "..]! "'� .�.� e.S �-�'- U � tl � th�'hi!l MJl� -1
-

do cel r)�. banas �� - _I. ..

�'i�'-J • "-,,,a I ",,-, <, _�g .�

SÃO PAULO, 26 (0)- ��Ze:J��:':�1l,�] �:1�:;C�����
Noticia-se que os srs. Giral- TOViAT!\DA - Leva-se ao
des Filho e i�armelo Crispim,
do Partido Socialista de São
Paulo, enviaram á Côrte Su
prema, no RIO de Janeiro,
um "habeas-corpus" em fa
vor do coronel João Caba-
nas, que foi preso em Natal
e está recolhido ao estado
maior da Força Publ.ca po-

,

'\
,

1 -Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento para· Gu iSI€ Hant;a do transporte.
2-Depois de prompto o mostruario fa7er entrega á Prefeitura local para remette-Io segundo

as instrucções que tiver para esse fim.
3- Facturar o mostruario em 3 v:as, colloca:ldo uma via da factura dentro do accndiciona- Querendo receber

1. cato do mostruario e e'1vi;mdo a outra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NE.GO 1 hprecioso ivrin o, sem qual-CIOS D·L\ FAZENDA, VIAÇAO, OBRAS PU'BLICAS E AGRICULTURA - FlorianopoJis. quer despesa, mande ende-j, 3a. d:�verá ser c�dereçada ao. dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição do
reço certo ao sr. Oliveira,Centemmo Farroupl!ha" Porto Alegre.

_,' . . , para á CAIXA POSTAL n.
� ..

4 --Logo que fIzer a entrega do m.oslruano a PrefeItura local, commumcar a entrega feIta, e 23 NICTHEROY -E. DOs'::.cnt..TARI� DE, ESTADO 00.3 NEGOCIOS pA FAZ,ENDA, Vli-\ÇAO, OBRAS PU - RIO. IBUC"·,S E A�RICULTl!RA, pedmdo ao sr. P:cfCIto um recIbo.que docUl,?ente a entrega.
. I5-Reallzando-s� a :naug�ração da, «EXpJSIÇão do Centenano Farro�pll�a» a 2� de Selem- fi3)!" :lc!u-se alL��ar um_a �a-Ibl'�l do C�'H--II'�;i1i� �mm:, o cxp_osItor devela fazer a entreg3. do se� mostruano as Prefeituras loca�s r sa com relaLlvo CÚIlfOltO,

de:ntro do mais curto prazo possIvel, não excedendo, porém, do dIa 30 de A�o9tl!, para que haja para casal de ti atamento.
ti 'npo J, sua arrumação nos «stand�» r('spe(;tivo� e p::l-a CJU::: o Pavilhão de Santa Cé.tbliDJ possa ser TrataI no Largo Generai
li "ugmarJo .la data fixada para a abertura do certamen. Osorio 38.

o teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás collecões nos álbuns da afamada bala HOL�
LAr-,jDEZA.

o

O posto CHIC, o preferido pela garotada in
tclligcnte distribue cubícosos nrcmios e de real va-
lor eu; i-dade.

_, 1

Alé!11 ele val OS0S brindes receberás garoto
a'lii�)J, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

QJ'; momento de satisíacção.
D� prcícrcncia em comprar suas caixas no

POSTO ,:;-flC, porque cada caixa traz premies es

plendidos.
-

Não é íanfarronada, já para mais de 200 ccu-

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

, Ve:1d --se' um

�'�"'n''-o7- W-� ;'-ej;l
" ,,_�;tter )Pt\l� ... 1.'

hslm:;ll, novo.

Tratar n-vta ) edacção,

tI' 011 � "
• b l ct t ,

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

q 1 '-

____
_

' r ar pr '; ,) (e oc·�as);J0.
_

��!,�;;:su...." ��L:e.s:�m�n':'.t»�,��m�\)..tS3'Z"tWP'!i"f'dt·N'lK5iê1..�'!:tt:W'·-·y=e3�'Y?é�·
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f"'�O uma caçarola com duas
colheres de manteiga fresca,
cebola bem picada e 25U
«rammas de nresunto. D2i·
(.:J t:

xa-se refogar tudo isto, jun
tando-se, em seguida] seis
tomates bem grandes, p.ca
dos, sem pelles (ncm sémen

tes; deixa-se cosinhar bem
esmigalhando-se os tomates
com uma colher. Assim que
est.verem estes bem cosidos,
junta-se-lhes o miolo de pão,
embebido em leite c passado
e.n uma peneira fina, mstu
fado com seis OV'jS. Deitam
se então mais duas colheres
de manteiga fresca e mexe-se

bem. Estando cosidos os

ovos, despeja-se a tomatada
numa travessa e enfeita-se
com folhas de alface.

(Compâação de L. Nazaretn)

DIA 27 DE JULHO-S. LADISLA'U
�� (i.'J;;}'�";----��·!".<_G� ..
·----

1823--0 setimo arcebispo do :3ra:::,if-Pd �Ud3 virtu-
d

-

'I d d" 1 ' 1
es e merectrnentos, e e,eva L) ao e argo e S��li:OO arccoispo 00

B 'I r - 1 J ,,- .. JIrasi O rrei o. ase f' W '-10_

1823 -O gOi)('T/70 do Maranhão rendeu-se -A jtln,a
I 1 ." '

- 1 d
' r- 1

ue g,)V2rJ10 ao .'/hlilnhélo, que ODe cela directamente ao go\erno ce

Lisbôa, recu sande-se a r econhecer a iudepend encia do Brasil, capitula
á uma intimação do Lord Cochrane, commandante da esquadrilha
brasileira. No mesmo dia, este almirante faz desembarcar 300 mar.
nheiros para g:nantir a ordem na capital da província.

-Obtida a rendição eh junta do guverno do Maranh?í,o,
L,rd Coc!uane apodei a-se de de é navios de guerra portuguezes, StIJ
,10 o blÍzuc-escunu Em-La, (8 b occas de (030), e oito canhoneiras,
além de quatro sabras, dois b,igw�<, uma escuna e trez sumacas.

1914--A grande gi1erra--A:'-5igf!.ala-3t�, hoje, o 21 an

niversario elo inicio dá grande bueua em opéa, com a declaração do
estado de guerra, entre � Austria e a SCTv;a.

Seguiu-se: aI' d�� agoolo, a dcda:a::;'iio de guerra da All�:
manha ;i Ru:;m.; a 2, da A1L:�m3.ll:lâ. à França; a 4, da Ií.glaterra à
Allemanha: a 5, da AlbUia à RL: ,:,l.1 e d� Mont 'nq;ro à Au.tria,
a 6, da Servia à A;i.:�r,l"nha)' a II, da Fr:,nçél à Áustria; de l\lbn
tenegro à l;,HeL1imha; a 14, dei h,sLlterra à Austria; a 23, do ]..
pão à Allernanha; a 25, da Au ,[(ia ao J3pão; a 28, da Àustria ii

Bdgica e n:Hdm'::'1te, em ollfubro d.� 19! 7, Cjwm 10 foi mettid�l a

Djuue o V:FlJ!' br l'i:h;i'�) �/"b1.ac?(t ,� ap.-is:oil�:d0 o 3e,( COffi!l1élnd,\n-
• i ,

1 ,-, G f'" '

--lte }?.Ji" urn :��D:naf!:lO allc�J.iju, Ú iJV-:fno LL a�nleao P��I-"c e conse'"

gu,� do C()n0'res:;o Nacional a autorizacii.o 'oara df'cbrar gu"rra ao � � �

6 AILm;1nha.

o RESFRIADO-,-E' unn

inflammaçâo da mucosa na

sal e da larynge que muitas
vezes se estende até os bron
chios produzida pelo frio ou

pela humidade.
Os resfriados elevem ser

cuidadcs desàe o seu inicio)
porque se não lhes damos
à�lenção, podem produzir u
ma bronchite ou uma tuber
culose pulmonar.

U r'
ma pessoa CJu� se res:r;c

com frequencia deve fazer
uma cura tonica e fortificante,
puis isto é signal de fraque
za gera!. O uso do Capi va
ral nestes casos é excellentc,
(Jorque faz cessar os resfria
dos e tonifica o organismo.

--:� ---

"1

a minha disiíncta freg"ilez:a clt; r.::lir:lt' S:las el�com-

meIv:las até dia 30 d,�s�:; !\1":L:, por motivo de minha r._;tira
da deste Estado.

't\fle:1c!<;-,se tamb:::lTl :1111:1 S,út d,::: jJntar e U'TI quarto d�

fi dOr!�jr, b2111 CJmo d:1er�,as p.:ças por preço de oc-

caSiao.

bardadJ3 á rua COi'iselheiro Ma:r aFabrica de
no. 84.

SOPA DE TAPIOCA-
[,'az-se ferver um litro de cal
do; despejam-se lentamente
25 grammas de tapioca no '

l:aldo; mexendo-se com uma
------

colher para não encaiOçar e

põe· se ao iaclo do fogo CCW) I
, c'\('0r'11" (1.-" t�, ";.. I. t. � �.) (l j,.\ � • ._, l. :...l ' ,_.)

��
�

��lt.c{j.�
.�

�I
".

C'
) � 1) f -1; , ('a,ll � i. .) ,_,

.

'-" )'-

1 ) . � ) .. t;_t " tj->e

));m,.3 :.;'.1

.:: ta f q I I '. j li !l'; �_�

se ao fog;) 2 d, U:J-',,; 1

jUJllk vin,\' m lute:'.

1', I

diç6::s 'Pail!v.
(JOli-\ )fi.D 3.\.- tJ�) éi�jt .)\.', [

pz,��sal1d.) p';r urna p"llel: 0\, I
- -- --- ----

depois lk cosidas as goiab;I�,.1 r-"""'. __",..,-
- k -t

O rac r�' "'----'><- -""__'"
Para um kiJo de massa 1 j2 �_ s ";_.._.' � ] ..

�A"--';) >...,.;,.
. -, "",_",,'" . ,,--"' � ,� ',,,,,,,,

;{l10 de assucar. Fdz se uma �_ _

_,

��w..;:.:��.&::.ir�

calda em ponto de quebrai-,
juntando-se á massa, tendo
:se o cuidado de mexer sem

pre Antes que appareça o

fundo do tacho, toma-se, á

I razão de I litro para cada DEVEIS CO\ITRIBUIR PARA MI\rO:< <\R OS SOFfR:-
1 {2 arroba de massa, do cal- MENTOS DA COMPAr'.JHEIRA DE U,v1
do tirados dos miolos de al- POBRE OPERARiO

gumas goiabas e jUlita-se a ����
esta mexendo-se sempre, até Aug :SlU SIlvano. o I obre c infeiiz operarIa que falleceu em

que o �und,) do �tacho appa- consequencia do horrivel de,a:.tre oecorrido na chata Commandan
reça. uabe-se que esta no te Souza deixou sua dC:50lacÍCl co:np'l'1hei:a d. Francdllna Vieira

I pOl)to,. mer�ulhando-s2 na
c algulls filhos em corn�)kla pob,r';:'1, sGÚr ;<11(1 <1', a;;rura3 elo d:stÍ

massa a lamIna molha.da. de I no, que jl'es rc:servou di" d t>-i�kZ?, d.: d:}f e de torturé!,
uma faca, caso està sala llm- Bc .. c" . .1preh -'d 'I lu e"c il.;n;e :'l,"gll ,t;oso, p,,;qu'� f'dá
na, I PCi sab I'J n I. -c,:': ,,' o I �L) ") .-_ 'l, -"'!)),ioso e l ;10_0 v;":_-

:-: COI;p�ae'p�ra VOS co-�;en- farIa Augusto Súvano, A Gázeta abiê em suas columrm, U�{]à '5'1-
ceI' o formidavel e economi- bscripção em favor àaquella pauperrima mulh:or.
co SABÃO INDIO. Com esse gesto, a3'sim pensamos, pod,�remos lhe mmorar os

soffrimentos.
Agente e funccionarios do Lloyd
POI alma de Maria (enviado ano!1y,namente)
A Gazeta

da
saude

1 001�OOO
20;;;000
10$000

este

QUEREIS fazer do vosso temo velho mI c!-;a
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTU:V\}{iA E

CHAPEARIA CATi IAWNENSE sita á rua T;'5AJAtHJ, '12
-PHoNE, 1.418.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, C0111 elegalicia e perfeição.

Não esqueçais o TI. do Telephone L418

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio,
e

Preços correntes na praça de

Flor!snopolis
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 44$500

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

Limpos leve'. blo
Limpos refuflos kilo
Cedar,ho kilo

ASSUCAR

PELES
Gatos dó matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000

69$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000 .

Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do rnatto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma :$000

49$000
Veados rnateiros kilo 10$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

MADEIRA DE LEI·_ PRI
NlEmA QUALIDADE

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

T&boas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28�OOO
Fôrro de pinho 16$�·I)OO
Tahoas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

SAL DE CABO FRIO

Sueco de; oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc Irados 2 kilos

13$500
12$000
13Z�OOO
27$000

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

Moido de 45 kilos 14$500

SABAO ]O!NVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

M�rc�tlt!l dI) mo
FEIJAO

(Por sacctJ de 60 I�ilos)
Preto .novo 18$000

[J1VEr�:30S Branço especial 23$000
Arroz sacco 44$,(}OO Vermelho 23$000
Kerozene caixa 4B$000 I Mulatit'.b 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCAD�) FROUXO

Vélas de cebo caixa 1 B$OOO
Soda Pyramide caixa 60$000 FAFUNHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000

_

('Por sccco de 50 kilos) IVélas stearina caixas 45$000 Fma com po 12$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa 5Wl pó 11 $000 ICôco sacco 55$000 M:::RCi\ÜO FROUXO
Farel!o sacco 6$500 i 'IFarellinho sacco 8$500 ARROZ I .

Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 l�iIGs)
24$000 A I' E

.

I 40'''000
Vélas de cêra kilo ,7$500 Agul:1a r:;SPCCli1 :7:0Cr)'
G A k'!

.

$400 gu na )o.m ) .;> h
rampos p. cera 10 I I J I

. " I�"< .. , ;,,1 38"'{'('C.
o ·M' 16$c:nO a1)ULCZ �.{�LC.a :/l_I,)U

:)Imento raut, sacco J\.J I J" ('.,-, ri 1').. 8'j�.;O".(,)� o � n$OOO aj 0,,,,,, riem . ,I)

Pbosphoros Pn;tlelro luta L I \.. D:., (�,.,; I 2)r .'.j�.(J(){-'
�.- d· 12 AI 28'oC:OO

o«;e ,->o".,da - ,

I Arame .arpa o n. ro o!;;_;
1 .... 1 do50° j\/iEf<C/,DO FROlJXO

Arame [arpado n. 1) rolo 3 � u

fJ\NHA

(Por caixas de 60 lcilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 Idos 1 S8$000
Em latas de 2 Idos 160$0001

MERCADO CALMO

rv'" VINHO DO�RIO GRAN,DE
, Em qunitos 145$000

Em decimos 75$000
Café em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fj,,· iz. ...v�vvv

Xarque corxões a.roba 27$l100
Xaique sortidos ar. ,.�Li� 25$000

XARQUE
(por kilo)

Mercado de Florlil; : �30!l& Mantas Gordas 1 $�C� I
Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $)00 I
Feijão branco sacco 1-5$000 I

Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADÔ fiRME

Milho sacco 12$000 .

Batata sacco 14',$000 DIVEROSS
Amendoim �'1C(,() 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho
Café em côco saeca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7 $000
Polvilho saeco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo ·1 $500
Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

, .....

-------- _._-_._-- -------------------�-------_.

F-echarnento de rn�llas

�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 1 9 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAjMíY,�:8J.UMENAU, jOINVILLf,=CURYTIBP,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no
![�-difi ��; ia L_::3l Por"ta 1-;ot.el

Dr. César Avita

Ler com attençào
Para conduzir physicos fracos para a Sande,

e também (IS convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao rcspeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi
cos eílcitos, e sendo ja conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

"
F

d!'J
�

&..� \�1l!, M� !
\

.. .� 6 .•. � t' ft
a� O�b� DO re-tanmce

(�

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clínica círurgica-operações

especialmente preparado no laboratorio da Pharrna

ci� INTEr�Nl�CIONAL. II:dicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

EMF:\EZA DE TRANSPOIn'ES Ej\:l AUTOMOVElS, OMNI
BUS E CANUNHúES

Devidamente Registrada

6$500
1$500
1 $700

,v-...............�_._..............--""""'''''�
_ Dapcf.;lt�: rlt�rcat'o, SS

I $600 � c:;� �d da.! � fLORlANOPOLlS �t. de Sia. Catharina
CAMBIO

, I • �
"= �.... ..._ C

I
� I COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

Praças 90 dIva vIsta ), ��; �,j'� .� Il'-atr· a � .

51 Londres 91 $000 93$500

I
� a I D l�'''·9i l,." � ;Z I ;;j;-,;;;;;;;;;.....�VWM_...;;:;;;_;;;;;;.;;;.;,;Õr..I.,';:;;;.;....;;ru;.;;;;:;;;..;:�1.rm:...."�.i

« pJris 1 $260 ..

: li�;::::O ��m I u�mOdG5 ·GS [;Cr����lg�S= I- �?��.'..:���
..J:���.�.�@��'��.';�.·�I.

N Y! 19 1 o � e.,assei.o idcal--�Optim;} eshada de rodagem t�t4
ali i rf� t'l'i

00

:: H::;anho:K 2i�05 i cxccllente refelçào no Hotel elas C21déls
� f;t� , en ,ae uerll

-.'

��
« SUI'ssa 6$2?5 li Sah�tares Ba�hos; Th�rma::s na temperatura )!

�� • � I I

o....

I
de )4 OlJ /.'\ \' 'J(';O

•

\. ......,... _5"=_ ....- ''''''''''''''1' _..... l�.:.';.l
« Beloica 3$215

_, .. L' ;':,' cc ,.) ")�J r�jCOUROS (\ <> --------- "t,� 1-\ Aqenci�:) lV�oderna r�"�
.3$000 : UB'ruAguYareys 57$$0742°) �l Parte desta Capi�al, chI largo da Alfandega, ás 9 e ��i��.

i::I �1--1Refugos pes<:.dos kilo � regressando as 16 1!2 horas, um confortaveI �� de Publicaçoes,�corrl séde �-11

Li!upos pesados kilo 2$000 1« Hollanda 12$930

I
Omnibus da Empreza Santo Amaro I � ern São Paulo, é autorizad� e fis- ,;:4

I' � calizada pelo Governo Federal e �::j
P reço 118 1.1 �,�_�.. �_1l t 112 r�,\tMOVIMENTO DE CEREAES 'NO FdO DE JANEIRO . In-:luinJo passagem de ida e volta, aimoço

'l\1· �1 possue a carta pa ente 11. �]
5TOCK em 14-6 Entrcôose 50hiào5 I

no restamant do Hotel e direito a um BA- �� �
Feij�o (saccos) 50.556 12.298

6 o li-Z.'59 " NHO THERMAL, por pessôa. {� FOr�lvÜDAVEIS sorteios rroprios, tres vezeslpor t\!l

.)
Arrol ( ») 73.111 16.876 20.199 RS. 15$OOO I ��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras t:f]

Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356 P' f

I
r�, EXTRACÇÃO com globos de crystal. �

B h () 577 8645 6 18 ' ar� 111 armações e reserva de passagens: No �j
�an a éaixas 12. . .2 esnnpto d E ri C 'i

�\\1 A MAXT,l\i�A· 11'SU1'a e hOllestl'd," de, POl:S, os 80r-
Milho (saccos) 6.120

L no iI �

mpreza, f\ua oilseI1ciro Mafra, 82 f1.j -

Cf

'\ X <).rque {fardos 14.000
-Nloura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521 t�. teio�ãO �eS:ciados pelo ,povo .�

(Faltam as sahidas dos depositos paxticulares. III • _....,.. _JMr!ZPT' e y=z r

i �� f��,��[Gl�����i�?��� �?�

Das!?5: Uma colher àos àto: scpa antes õcs refeições.

F> tm�a r ri) ,a c: i ,3 ,..-� "te r ri ac io ria i

Phco, Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

Das j hora» cm diante dia
riarncmente á P. Trajano,51

Phone 1.613

Residencla:---R. ESI't'IEs fu
nior, ll.9 --PhOi'le, 1:285

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

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

Director Proprietario SANTIAGO BOBBA

Linha Porto A.legre - Florlanopolls e
vice-versa

S;h1;u!;J de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIQ
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens sernanaes em 36 horas
Parle de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto I\lé'gre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

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

CEn1ca GcnI -- Vías flrin::rias

=de-I

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Ncrnorrhoid.:t$: - Tlalámento
sern Opt:r�s fi,) e �Jt>.11 c}ôr

Consulc.:--R. João P;:!to, 13
Tdeph. 1595

C01lS(l!ta8:
das i 5 ás hor.1S 18

Fabrica Rua Bocayuva, 154

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gel. Flôres da Cunha

DO POVO

-�-
Pelo avião de carreira da Con to dos a>onus e á organização

dor passou hoje. pela manhã, por da frota rio-grandense de cabota

este porto com destino ao Rio gemo O ernprestimo para a ins

de Janeiro, o general Flores da ralação da empresa de navegação
Cunha, governador gaúcho, que será, como se sabe, de 30.000

permanecerá na Capital Federal al- contos e o para o recolhimento

gumas semanas, regressando para
dos bonus de 50 mil, sendo aquel

presidir aos festejos cornmernora-
le garantido por titules da divi

tivos do Centenario Farroupilha. da pública no total de 5 mi-

Durante SUd estadia no Rio lhões de dollares ouro e este terá

de Janeiro, o general Flores da o aval da União.

Cunha resolverá varias questões Salão "Commercial"
de inter1es3e para a vida adminis- Barbeiro e Cabellel eiro
trativa e economica do seu JEsatdo,
salientando-se, dentre ellec, as op

per ações de crédito no B.Hlco do
Brasil, destinadas ao recolhimen-

-

A voz

esperando

li<
**-TRES AÇOUGUEI

ROS, APENAS !-Em Berlim
foram mandados fechar ires açou
gues que vendiam carne (Ícima
da tabeUa approoada pelas aulo
tidades municipaes.

Andou muito bem a agencia
ielegraphica em [azer divulgar

ti:': alraoéz do mundo I O FLU.\1INENSE VENCEU
m.....;;;;;;;;;;;;;.."'_W_;;;;;:;;_;;;;,Wi,_m;a;;_;;;;;;;;;;.Y:-M';';;;;.;;;,;;;;,;;;.;;;;;.;;_�;;;;;;;;;__;;.r;;a

O que admita é 'só existirem A contagem de 37x23 foi a

ires açougueiros infractores numa que se verificou em pról do Flu

capital de quatro milhões dehabitanies, quando em ouiras meiropo- minense n'urn jogo de basket con
lis de população menos densa elles devem existir em numero bem tra o America. Foi o primeiroI ,

. triampho do tricolor.maIOr ...

Assignala-se hoje a data anrn

versaria do nosso distincio e in
telligent<! conterraneo bacharelan·
do ) oaquim Fiuza Ramos, filho
(:0 senador Vidal Ramos.

Tendo exercido no- primeiros
dias do governo Nereu Ramos, o

I •

d ' id
-

cargo oe secretario a pre:l en-
OUTROS PA RTEm:

ela, em que se houve com invul-]
gar distinção e proliciencia. I Major Hugo Ramos

Perteccndo, o illustre anniver
sanante, a geração moça barriga
verde é, sem duvida, uma das
5 la i figuras mais representativas.

�::tmlf���i=mpw �__

�I 208 Juih@ 1571

7

DESPORTOS

Dr. Nerêu
Ramas

AHMIVERARIOS

Dr. Alfredo Trompowsky

R?gista-se hoje a data do an

niverserio natalicio do sr. dr. AI
fredo Trompowsky, integro JUIZ
de direito da 2a. vara desta ca

pital e lente cathedratico de di
reito processual da Faculdade de
Direito de Sta. Catharina.

Nereu Ramos Filho

, Regista-se hoje o anniversario
natalicio do inlelligente jovem
�\Jerêu Ramos Filho, filho do
dr. Nerêu Ramos, governador
do Estado.

Joaquim Ramos

Fest- j, hoje o seu anniversa
rio natal.cio o jovem Nery Mou
ra, aLlxdi1?r da redacção deste
dinrio

Faz annos hoje a interessante
menina Neyde Vieira, filha do
sr. Osvaldo Vieira, cabo da 7
11 I, A. C.

Faz annos h(lje a exma. sra.

d. Othilia de Oli veira, professo
ra publica em Canoinhas.

Fez annos ontem o memno

Decio, filho do sr, Francisco
José dos Prazeres Junior, directol
da Secretaria do Conselho Mu�
nic:pal.

Anniversariou�se ontem o sr.

Emilio M.:yer, funccionario da
Directoria de Obras Publicas do
Estado.

Feftejou ontem u seu anniver
sario natalício o jovem academi
C,) de Direito, DanilIo Ribeiro,
filho do Desembargador dr. He
raclito Carneiro Ribeiro, da Cor�
te de AppelIação.

Faz annos, amanhã, a m-

l ressante Th-:rezinha de Jesus
2:ilveira, Jilha do sr. Francisco
hit.:eíi<.:Ol:i'1: Sdveira, do nosso

j,;()U1nidCIO,

Faz annas hoje a gr.lante me·

n(ila TheitzillÍla, fJlha do sr.

,;'f ..... ",

Continuação da 2a. página

NA LETHONIA
Dois rml amadores estão regis

trados na Federação Controlado
ra- I 6 anhos de intenso Íabôr
em pról do sport da cesta. A Le
thonia é o primeiro paiz que este

anno se sagrou vencedor no bas
ket, na Europa, realizado na Suissa
sob os auspicies da F. I. B. A.

AttenJz chamados a. domicilias pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

Regressou hoje, ás 12 horas,
de sua viagem a Blumenau, onde
foi assistir as commemorações em

homenagem ao "Dia do Colono",
sendo grandemente obsequiado
por todas as classes sociaes, o sr.

dr. Nerêu Ramos, illustre gover
nador do Estado,

S. Excia. retomou acompanha
do de sua dignissime esposa exma.

sra. d. Beatriz Pederneiras Ra
mos; ajudante de ordens cap. Er
nesto Nunes e Rubens Ramos,
representante da Republica.

A estréa
da Ciso Popa
lare Italiana

A TRAVIATA

Conforme noticiamos estreou
ontem no Theatro Alvaro de Car
valho, com a sentimental opera ern
3 actos, do consagrado maestro
G. Verdi, a Companhia Lyrica
Popolare Italiana. I
A assistencia era selecta e nu�'

merosa.
(,

A orchestra dirigida pelo feste
jado maestro Milton de Calazans ,

executou com magnifica perfeição
e magistral interpretação as pecas
do repertorio.

.

Emilia PIa,ve, a enebriante so

prano, demonstrou invejavelmente
sua avelludada vóz, durante todo
o desenrolar da esplendida opera,
sendo fartamente 'applaudida e

conseguindo para o elenco, qu;)
ora nos visita, os applausos fre
mentes da culta platéa fIorianopo
litana.
Alfredo Germont, o tenor admi
ravel, desempenhou magnificamen
te o seu papel, provando ser um
artista de raros recursos e empol
gando sobremaneira.
A Traviala, opera sentirnenta

lista e que se desenvolve num arn
biente de grande "nôr, foi inter
petrada com muita felicidade na
noite de ontem, no velho casarao
da praça Pereira e Oiiveira.

Os demais protagonistas coo.

seguiram, grangear a sympathia da
nossa culta platéa, satisfazendo
plenamente.

Er;üretanto, cumpre-nos observar
que os scenarios, um tanto estra

gados e a amontagem em geral
mesmo, deixou um pouca a de
seJar.

Não lia dúvida, entretanto,
que a Companhia Lvrica Popolare
,Italiana, consagrou-se na noite
de ontem, alcançando Ionmdavel
succssso na sua estréa,

Para hoje está annunciada a

opera R igoleito , e para noite de
amanha; LaBoheme.

"Vão
II

MODIFICADO

Diario da
Tarde
o.

E�tá maicad�, para terça -feira
prOXlma, a sahlda"á publicidade
nesta capital, do novo confrad;
Diario da Tarde, que obedece a

direcção do jornalista dr. Fulvio
Aducci.

os legisGadores divertem
se"

RIO, 26 (G)-"A Nação", em uma grande rnan

chette, lembra que a libra foi cotada ôntem agI $500,
enquanto a Câmara fazia politrca partidária, contra e a
favor do governo, não se importando com o cambio.

, A Federação Internacional de Entretanto, os brasileiros que devem fazer seus

Amadores de Basket estabeleceu 'pagamentos ao estrangeiro protestam contra esse descaso,
como Medida Padrão, de uma pedindo medidas para valorizar a nossa moeda.
quadra de 26 rnetrosx 14 metros, O alludido jornal, diz:
dando como dimensões 24 metros "Vão esperando. Os legisladores divertem-se"
x 13 e maximas 28 metros xl 5.

Um catha ..

•

f.nense
na presidencia do

Tribunal de Contas

PO�TO ALEGRE 26 (G)
-RealIzou-se, ante-ontem, a ins·
talIação do Tribunal de Contas,
tendo tambem se procedido a eJei�
ção para presidente e vice-presi-
dente. '

Para esses cargos foram eleito ...

respectivamente os juizes Hercilío
Domingues e Joãc. Antunes d;i
Cunha.

�i )

João Silveira Barbosa.

fAZEm ANHOS H01E:

o sr. Luiz Crespo, telegraphis
ta aposentado;

o jovem Newton Avila, aca

demico de medicina;
o sr. José Thiago Baptista,

Iunccionario postal, actualmente
residindo em Pernambuco;

a exma. senhorinha Maria
Emilia, filha do saudoso conter

raneo sr. Raul Tolentino de Sou-

Theairo Aa de
Temporada

Carvalho
LyricaTITULAR DE EDUCAÇÃO

Dentro desta semana o titular
da Educação apreciará o convite
que foi feito á F.A.E. para o

Brasil comparecer aos jogos olym-I _

picos universitarios, que Budapest
assistirá em Agosto.

EMPREZA IMPERIAL

ás
H -JE
21 1-'1ords em ponto

za;

a exma. senhorinha Rosinha
Fedrigo, irmã do sr. Antonio Fe

drigo;
o sr. dr. Alfredo Richard, pro

fessor do Ir stituto Nacional do
Musica;

BOX
NOVA YORK, 26 CG) -

Está definitivamente fixada a da
ta de lIde setembro proximo
para a luta de box entre Schme
ling e Louis, a qual se realizará
no ftPolo-Ground�n, desta cidade.

O sr. Jacob, <manager> de
Schmeling, acaba de chegar da
Allemanha, tendo declarado que
o ex-campeão assignou um con

tracto do qual esp�ra receber mais
de um milhão de dollares. '

GRANDE COMPANHIA LYRICA POPOLARE ITALlANA

IL IGOLETTOo menino Rubens, filho do
sr. Mario C. da Silva, Iuncciona
rio da Collectoria do Estado;

o sr. Odorico Feijó;
o Jovem Pedro Oliveira, com

positor dds oíficinas da Imprensa
Official.

_#44,. 'hVi'eei·A4 *H, II

Opera ern 4 actos do Maestro G. Verdi
Orchestra sob a regencia do Maestro Concertador

Director MILTON DE CALAZANS

PREÇOS: Poltronas 1 ::!$OOQ-Camarotes 60$OGO

A SEGUIR:
Usar o SABÃO INDIO quer

dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Regressou á Capital Federal,
ante-ontem, pelo avião da carreira
o nosso illustre conterraneo e brio
lhante collega de imprensa do Rio
de Janeiro, major Hugo Ramos,
figura de real projecção na poli ti-

LA BOHEME

I n s t i t li to Córte Creation• 1
ca nacionai.

Ao embarque compareceram
1l1tas autoridades e accn-scido nu

mero de amigos e admiradores. Edif. Laportat:anselheiro Mafra 7 ..

HOIVADO

Com o er, tenente Sylvio Pin�
to da Luz, do 14 B. C., con

actou ca'lamento a gentillissima
enhorinha IláIl Corrêa, filha.
do distincto facultõ.tivo sr. dr.
Carlos Corrêa, presidente do Cou
selho Penitenciario do Estado e

lente da Faculdade de Direito de
Santa Catharina.

Unica oportunidade
E 8 pedido de diversos

Aberta a matricula limitada
para os unlcos e

popularissimos cursos rapidos
CO'RTES OOI'JSULTAS
CHAPE'OS

de
1.1,'

35$000
35.$000

EI..H'ERme

Está e.nferma, a exma. sra.

d.11Julieta de Amorim Verissimo, es

posa do sr. Filminio Verisf.imo,
conceituado negOCIante em Bi
guassú e irmã do sr. Olyvio Amo
nm prefeito da Capital.

{
INAUGURAÇÃO DO MELHOR E MAIS BEMBREVE·

MONTADO ATELIER DE CONFECÇÕES: COM PONTO AJOUR, PICOT,

ORLY,'

MODA EXIGE

CONCHAS, PONTOPONTO LUVA, PONTO PARIS, PONTO

II-M udança de
consultorios

OS QUE ACOMMUN EPONTO ROYAL, PLISES

FLORIANOPLOIS)(NOVIDADES PARA
Os Drs. Arthur Pereira e'

Oliveira e Cesar Avila muda
ram seus consultoríos para á
Rua Trajano. 51. onde conti
nuarão a attender diariamente
das 15 horas em diante.

Botões e todos os caprichos da moda actual

Continuarnos fazendo chapéos de
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