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colIo, receberá o corpo em I Varios milhares d,c radil'it:res ll,é;?il. [l.olá. 5Lb: ti:UíÇã� Gi.\ �,:;p;,ar;(1 [ �'

A P�?uhÇii'J enthusia,mad3. L!rn felicitddo o Hotavel feito
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O enttrro será anl�l�na I Ch::if!tung, I
seg;J'1da vez bWla:b, pJi5 n[.a h-

aqui, ás _dez horas, slh!nc�o [ Segundo o jam;).l «3hu Pao», !lha !.la com�antlla uma O:.:tl':'"
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onde ficará exposto, em visi- ,somenle !la provincia de !'Lppei FOi pcrma ql'e '1fota (om�):).-: Tellho O grato prazer de comml.lniCéir a população
ta5�_opub,l!ca, até áS,}uil1z� \'� sete milhões �,ê pessoas e"pera:11 �h)�, qu� �tal:tc,� a:,�::ct,,��(J,; _��li- f ��esia, capital 9j,�e, cle con�9riYl;dade C.Jlll, o contj'(�cto que
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I rmnCl com o Governo do �stad,i) ?e Sa!1�a Cafh.:m:la, �8.ra
p c�mlterlO da Con;,ola�ao --'-�.- cok E ue S� Ict'.,"nt1d I) 8.rr�iida!llei1tJ dos serVlCOS oe Luz e Força Electi'lcas
H:werá solcmnes exequja�1 U � �e tiex Quant,) v,es t.L·::ol,' C.;;':'TOé; c, [L�este munlci:.)iol a arrcc:lda'ção por r:,im verificada, com

promovidas pelo governo, 110 [k);iW5 pdr�Lll', por .p.l� ,;(.;U[);:;['..[(l11 a applicaçáo das 1!8VaS t:�lJejjDs de preços, U!;\l,;,uiu, Clil

trigessimo dia. .

I Acaba de chegdr, da Ca� se conr\üm Dl a!lu:a, relacão élO rurimen a:lterior, de mais d·� um contu de !":is
O sr. Armando Sal!es pitz.ii dél [(cpubl;Cél, pelo navio Milton dê Calazans, o eSi,ien-j Dor dia, repr�sentando isso uma economia de cêr-:J. c:e

comparecerá pessoalment; CARL HOE.P�KE, um pode· I JiJO e n13gi�!r.·d �i1e�tfo, tem ,s.-: CF1Jtroccnto:, contos pr)!, anno pa:'a a população da Capital,
ao entêrro. roso c n10dC!'l1L;,-jitl}l) .1ppare- i reyelando em artId� de grano",5 e qi..1C aqui ficará par::t o i10S30 eng['aildecirnento.
RiO, 29 (O)-Entrc as 110- iho Ci112n1<lLogrJp�1 co que I m�litos, conquistando a sympa�

menagem; da bancad(� pau- serà installado no '.'Cine llhia gelal da culta platéa lloria· LUZ & FORÇA CATHARINENSE
lista ao sr. Peqro 101ec.lo, Rex", a inaugurJr-se, breve- nopolitana.
ficou resoiVldo que acompa- Inent..:: nesta capital. N. j. A. Gomes de Oliveira.

O � ·'0 de nrona randa CIro 1\ I T) nesta ci-s:.;cr ... t�l � \_, t-. J ",_'l"c: ,:.:)LLtJ lc '(.l J-\. . i.;. I!\. tct

dade, sr. prof. Mario iV,J�'ra, requereu hoje ao sr. dr, Che

fê de Policia, pcrrn.ssào para realizar comícios d ; pro

paganda daquelias jc:\�;a�, nos lllga: es, TILrcZl pohs c /\1:-
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Hoje. pela manhã. na Polida Ccn
trJJ o sr, dr, Ioe Collaco, secreta

I do provincial da 1\. I. B�. nesta ca

p.tal, interrogava o prêse Klacmann
si o sctr cempanhiro rÚJH tambem
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........., .�.2 ,.w %�1.� t-l �J
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era ínlcgraíísta,
O sr. capitão JOã0

iniermaude:
Cancio ínterv.u

o sr. g;:ü, :�);:�s da CtíJÚ? paSSOt1
sabbado último, pOi' esra C1nltaI. e:J.-

I'
t!'etanto não

'"Vi:'O.:1
ao c'Cf. Aiistll1ano.

O politico senanu que a�,d viéra.
para espera.t o g0V:''''1.1(Ol' gaúcho.
e.:xcJ..1.mavJ, ô�:t,�nL l:'}'\:_ r�11it,:�dall(.

---Já s�.i por=Ií";(: n2ü f�t av:sado,.
é C]ite o FIê·e.:; não ("i"':] (Jm um

DESTINO: -, AZAMBUJA

g?s10 se:; a :;1}1'1'�:(!�:! o SC,HcV�O�' 1\' t.Í1ur
Ccstat q_1H� é o relato�' \10 emü�'25ti
mo (�e 50 míl contes DJ!J. 'o Rio
Grz,nC:e
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B��LLO HOR!ZONTE, 30 (G)
l-A Côrte de Appel:ação
d C� J. R

. t '.

.JS orles _ ,CUnll1aS ]l!l �ou,
hoje, o Juiz de D;reito de
Aym;::rés; sr. Pt'dro Br,lnt Fí
lho, pronunciado por varios
crimes de responsabilidéHk
funcciollaL O acc!lsado f\) i
punido no gráo m:nímo da
pena, isto é, �ejs ll1eZeS d�
suspensão do cargo e a mul
ta de 1'.)0$000.

._----._---

Cornrnandante da
Escola r�� ilitar

J�IO, 30 (0).·-- A Esco'a
\, '11-·", <

"'1 c! ""Co " '
1Vui.lGll l�!j) 1:.::::> l'� Ol1�ej;l,
novo comma!1da[1t(� na pes
sôa do ce!. João Ba;Jtista de
Moraes, que o gov-erno fui
buscar na direcção da Es
cola das Armas, para lhe
confiar a educação civica e

militar dos nossos futuros
officiaes.
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Rua CD��selilleiro Mafra', 78• Sta. Catharina
Semente de Flores e Hortalíças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,

e ln: l!!iI!!I Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda -Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc, Etc,
-------

2

Pela nDssa historia f! de um optimo médio direito. goal precipitadamente, Deve orien-
Nanado, aos poucos, vae se tar os seus backs nns horas diffi�

habituando com a nova posição, ceis. Leléo esteve fraco, aliás, já
mas não satisfaz ainda as exigen- era esperado o seu j;)go falho por
cias do tricôlor. Gato, magnífico, se achar gravemente machucado. DIA 30 DE JULHO-S. DONATILLA
inutilizou todo o jogo da ala do Pre�tou o seu concurso como ru- ---E��l�,---
lris. Formou com Borba o ponto bro negro esforçado que é, Ante- 1609 -Os indigenas do Brosil--Por carta

r_'-="��""��K���"�''''������2LL�����=-���r:r:m�. forte do quadro. nor uma barreira completa. O Felippe IH são declarados livres todos 05 indi6ends do Brasil, qual-
o:, ", li

J,., A . � I ti Periquito necessitando de um mais destacado elemento em cam quer que fosse o Estado,
! ri S e il1 pa La com o tn e ICO' meia que ihe comprehenda, Peri- po. Malbrou a sua violencia. 1659- Tratado de paz-Em Haya é assignado um tra-

Realizou-se domingo o espera-] quito não deve abandonar o foot- Foi um esteio do lris. Castiçal, tado de paz, allian:;a e cornnercio entre d. Pedro principa] regente
/) encontro entre o lris e o O ATHLETICO ball, como nos declarou, pois o firme. Jogou sempre bem, tendo d : Portugal, e os Estados geraes dos Paizes Baixos, pelo qual se

,\"lle ico, CTn a presença de ,momento está lhe reservando uma o seu jogo sollrido alteração para rectificam varias dúvidas suscitadas pelo tratado de 6 de Agosto de
'1:1L'j) 3soistencia, A partida Decididamente o quadro do I classe de jcgo digna de registro. mimmo devido o jogo de.}?::r.te 1664, sobre a detenção de algumas praças e cidade do Brasil por

•

10 TI cJ\' -'periida, não cor- Athletico esteve sempre mais co-I Guizzone é um elemento sem té- Continúa na 67, f;)(íg;na parte das forças hollandezas.
, "lC,;i'Ü1V1, O pri- heso que o seu adversario. Seu I chnica, mas necessario na dian- I 778-De hespanhoes para portagllezes-Evacuação

r J .. t e os ,dois ,ri-, padrãO de jogo, mUlhss,lmo �e�
I teira. Tem bom, �choot fazendo- I BanCO de da ilha de S?nta Catharina pelos hespanhóes, em cumprimento do

v -', n,' tu, 10, fOI muito IthOi, seus dianteiros mais treina- nos lembrar o tijolo auente de
I

tratado de I' de Outubro de 1777, qu� resolve qUê a mesma ilha
m 1S movi n nta.lo e ch-:io de dos. Boa cOfibin�çã\) inicial, fi- !..-a:-:lislau: Sua e�tréa, na �':!Ia in-, Créd ito POe!il passasse rafd os portuguezes, que nella entraram assim de posse.
.a -.,', s�, 'o <uJl1ie.,. A de ante- nalmente uma optima defesa, arn- lluiu muito a artilharia. Feza me- I

pU Iar e Agrl" -I
I 832-Golpe de Estado regencial-Ou porqu� estives-

"

o :i'.i0, entretanto hlhou em todo parando uma linha regular. Luz lhorando sensivelmente. FOI o pe-I se desgostoso com as lutas incessantes quo: o assomberbavarn, ou por.
I,) [A;!,,(�iro tempo e parte, ainda, jogou bem, porém collocou-se ligo e o terror da deleza rubr.a I

CO I a de 5an _ I desejar uma moção de
_ CO,l1fi:,nça nas �a:nar�s" depois do Senado

) '. Sl� d,'). O ;-\Ihlciico domi- mal D') goal conquistado por Da- I Se não fôsse tão reclamador lucra- ! lhe haver recusado a destituição d� Jose BonuaclO no c.argo de tu- t-
u

• 11],(,'0, teido tido doi, mata, com um schoot fPlco. A ria muitíssimo mais. Leal asse- ta Catharina Itor,o governo então constituido no Brasil a regencia e o ministerio
;, 5 'J.'1nJ:a la; o score do bola não teve violencia que im nhorando-se da posição; disei- I-recorreu

a um golpe de Eslado apresentando a legislatura sua

l '

tern:o fo: de OxO. pedisse a sua dc:fesa. Parece-nos plinado, corajoso, persistente, fi- (Soe. Coop. Resp. Lida.) demissão collectiva., t: C�:nara ,compr,�hendendo o p�rigo enorme

t....c e.í ranos que o JUIZ sr. tambern que considera o penalty, nalmente, Leal vem se consagran R "",. 16 I decorrente da substituição imm sdiata de tO,dos os me,mbros ,do go-ua ! rajana n.:-:"";0; 2 Cn'fipos. ne ise período goal feito, por isso que não Se in- do nos nossos meios desportistas ) '\
ver,no decla,rou-se em sessão permanente, ate ser resolvld,a a ente. De�

(Edificio propri '): ti': [:��J. tivesse amarrado teressa pOi qualquer defe5a. Acon- com,) u:n optimo meia esquerda, pOIS de agitado débate, prevaUeceu a moderação e cotero de Eva-
ll.,.,b :11 () j0i50, temendo jogadas selhamos ao jovem keeper esfor- Silva que estreou na ponta é re-

Capital 136: 700$000 Iristo
da Veiga, Honorio 1-l:rmato e Miguel CJmon; resolVeU se cn�

i ,,-:t.o L\ parte E��al. Sua lealda- çar-se nessas ol:cas!ões p:lfa sua gular. Reserva 56:424$498
viar á regencia uma mensagem, cOl;citado-a a permanecer no poder

d! h,.,·pre esteve em fóco, mas classificação. Prazeles, muito mais O IRIS I correspondendo
assim á confiança que n'Olla d�p.)sitava a a:ls�rnbléa

a hunos f. s, Ull pouco preci- calmo, seguro e bem rebatedor. Jogou menos q'Je o seu adver- RECEBE DEPOSITOS I geral disposta á sustental-a em todos os terrenos. E acquiescendo o

;1 t ,::1 em algumas penalidades Mansur regular. Em conjuncto salio, mas não deixou de ser um PABAHDO 05 governo a este pedido, conjurou-se um abalo profundo, que certa�
C;1S'!il s, Na pa·'te final, quando ambos se comprehend�m be:n, perigoso rival em todo temp') de mente produziria as mai" sérias conflagrações.

l' 1 ' ,., O
. SEGUINTES JUROS: 1865 C th

'

D E b,�. '�l; 1 () .ri3 por.Jx uma reac- dorba foi um elemento d;::stacado jogo. Notamos falta dê: treino nõ - a armenses para o I uragaay- m arca pa�
ção da rapni-l--!a rubro-.legra mo- em todo o tempo da pugna. Cal- club que possu� um) bôa dian-I e[c Limitada S'[. ala. fa o Paraguay, com todo enthusiasmo, a ala esquerda do 25' Bata�
,

ü'J a lr,;;rcação de 3 tent03, ga- mo, guardando 6ibncio, procu
- t�ira. Metralha esteve melhor, mas C[C. Aviso Previ06'l, ala, Ihão de Voiuntarios da Patria, constituiJa de catharinenses.

r nt;n lO Ih s ass�m mdis um ponto rou unicamente des,�nvolver um

1
aecessita de muitl collocaçb e ""I Prazo Fixo g'l· ala, A ped I· dos ��)t:�;,,�r:l::::::!.�,::::���:;;;":�'d'��

na tabe'ld, Jogo que lhe consaGrOJ o titulo treino. Algum'ls vezes sahe de) �-'����������__iiiii �'
- -. -
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(Compilação de � •. Nazaretn)

de lei de

IA
Nestes últimos dias tantas e

tão mal enjambrador têm sído
as mentiras assacadas contra 05

integralista�, que ellas mais se nos

parecem uma desafinada musica
de njazz-bandH de roça, e daquel
les que �e compõem sóment€', de
quatro instrumentos.

Tudo se inventa, e no afan
i'f.<\ q1jr:S�ãO, se es�rib� em det�rmi,na: se, como eu affirmo, o matri� I Os reformadores desse jaez, dão como certo que uma di- indigno e ígnobil de desprestigiar>!l : �'- ',l�

e um �d<:al �; uma �,nstl,tU!ÇãO a pról ,da liberJade popu- v?rciados � principe e a píÍncezé\ pela Fada-madrinha; continu(lrão lo ideiJ.l Integralista, de cousa

'-", J� que nao pre�,so qu,_ mnguem me dIga que quanto se VIvendo felizes e contentes. Agrada-me o romance, porem, me agla- nenhuma se deslembram os seus
I ç� e:l1, favor da hber�od� popular tem que se pagar em vigilancia da quando tem suas raist!s na realidade e quem quer que !conheça inimigos, excepto do culto que
c rm do, e com um CXHClto de maftyres. a realidade sah- de cada dez casaes nove ficam, depois de divor- todos devemos á verdade. BATATAS FRlTAS A'

,

L i�,I�, jl; m�m ° negar" nesl� ponto, como em todos 05 que clados, em condição muito differente. Não será aventurado dizer Em certo documento, hoje, fe- INGLEZA-Depois de cor-
C"'Vi""am ,a, wea de honra, da eXlsknc!a de casos isolados. Não po� que, na maioria dos casos, uma das duas partes não encontrará a lizmente conhecido como uma tadas em rodellas bem finas,
fi

,

'

;a-l,;3 S,;Ul negar to o o parallelismo de enormidade militan� felicidade em um passageiro namoro, e a outra acceitará a tragédia deslavada m�ntira, se aponta o deitam-se ao fogo, nLlma fri�
t ,e- :'J.'; n'� cança � m;�u argume?to. Assentado este, convém dis� desde um principio. No remo da realidade e no do romance, o Integralismo com a ur'ica tinali- gideira com gordura bem
r: 'til ",m :D,�lOr a TIpltt,ü -�e ,de detaih�s o que se tem dado em cha� romper uma promessa é synônimo de romper um coração, e não sem- dade de desordem e arruaças. quente, mexendo�se um;t ou
,nar-tra;edla do matnmomo.

pre é o perjuro remédio tlara o remórso. Em semelhante affirmativa _ não outra vez. Depo:s de coradas,
�", )T!-l ic;ra c(:is� � notar como mais trágico nelIa é GJue não A limitação seguir.t�, que hà que estabel€'cer, afeta certos sabemos que de mais nos �bys- tiram·se e deixam-se escor-

') í. '7"; :":3 (lo) ll1:ünmomo. São tragédias do sexo, e poderiam ap� factos práticos ou inconcenientes, de categoria inferior ao ódio Ou ,.lO mar,ise do descaramento da men- rer para que fiquem b�m sec-
) r;", -< " :, CjualCjuer romance moderno no qual não se mencionará amor. Os cascs mais comumente citados affetam ao que se chama tir"" ou da falta de brio do :.eu caso Servem-se, polvIlhadas
;, rl�t.r a rali)v.r� m�trimônio. �ompendiam.se, em geral, dizendo que ..� bebida» e «a crueldade» ,i!!e se fala de ambos como coisa inex- autor. ,com sal fino; póde-se tam
o ekr:'edo traglco e a ausencla do amôr; mas, csquêce-3e, com fre� cusavel, ainda qlle, na prati�a, a questão seja de opiniões. Não Ha dias passados correu a no- bem enfeitar bifes, costelletas,
]'.:"' c J. qFe .)utro lemento trágico é a presenç'l de amôr. Os dou� é uma espertesa, senão um fato certo, dizer qua a desgraça da ticia que Fiôres da Cunha, o etc.

'3 '::0 ,':VÓ,CIO, com o seu ar de sincero e amistoso realismo de mulher que casou com bêbedo pode equiparar�se á do homem Bayard do Rio Grande do Sul, D-E-L-A-1\tl-S-E-R-T-&-C-I-A----,.; d 'l! "do, recommendam invariavelmente" CJmo remedio que se uniu a uma abatinente. Porque a definição, mesma, da mandára fechar ,as sédes da A�l. A melhor lenha p�r igual� c8 ,a '--, ar"çà0 por consentiuJento mútuo. embriaguez pode depender do digma da abstinência. A embria� B. naquelle glonoso Esta10. Tao
preço.Mas se temos de discretar com os nossos sonhos de djg� guez, como observou mui acei'tadam !Ilte, o falecido O. Ches- gratuita e miseravel foi essa men�

. dade e de hO'Ha. se temos de apellar para o franco realismo da terton pode significar «tudo, desde delirillm tremens até uma tira que a Federação,-orgão
! 5$,. e;c�é:. ,êucia di:! homens do mundo, a primeira coisa que essa resistência ao alcool superior á do téchnico encarregado de dina-I ofhcial daquelle Estado,-sahiu a

XpêJ;t�ilCLl ,fl:)S dicá é que mui raras vezes se effectua a separação mitar sob condição. Bernard Shaw asseverou, parece que srria- campo a desmenti�la sempre com

",O1' coa6t'llhmcnto mutao, ou seja, que mui raras vezes é êsse con� mente, em certa occasião, que o homem bêbedor de cerveja cu 1:\ grandeza e nobreza de alma,
')',ntiment� sincero e expontaneamente m\.Ítuo. Em tais casos, o pro- de vinho estava incapacitado para guiar um automovel, e é de apanagio de quem sabe estimar a

')ie�,n maIs freq'lcnte é o que uma das partes deseja disolver a as- presumir, dahi, mais incapacitado para dirigir uma mulher. E' honra alheia e dignificar a sua.

,;('ct,'çào e a outrá não. E, dessa situação emotiva, não se pode claro que, nestes casos, pesam na balança todos os falsos pe- De chrysta cahida por ver des�
;é\çn'se o que se fizer, derivar más tragedias. Com ou sem malrimo� os 'de mesquinhez que são a maldição da justiça em nosso mentida, essa afhrmação, vieram
tio, com o ,sem, divórcio, c�m o sem alguma das combinações que palz. novamente a campo os inimigos
>e p�ssam Imag1nar-hagedla é tragedia continuará sendo. A lmi� As classes trabalhadoras vêm obrigadas a praticar, quasl da A.I.B., com a afhrmação que
'1 dilh rença comiste em 'lue, segundo a doutrina do matrimonio em público, um habito normal e, mais ou menos, festivo que as Flôres da Cunha disséra ir tratar

,� �ma tr�gédia nobre e' proveitosa, como a do que cai luctand� classes acomodadas se podem permitir privadamente, e certo sen- o Integralismo com pulso de ferro.
pela pat�la ou morre testemunhando uma verdade. Mas, o c€rto é tir da classe médi'i, que é, precisamente, o que mais se preocupa E mais uma vez a nobreza
que os Jn?vadores rentem tã0 falso optimismo para com o divorcio com as politicas locais e reformas sociais, � tem ou afeta ter 'um gaúcha evidenciou se na declara
,::omo qualquer romílntico pode sentHo, para com o matrimonio. arquetipo inteiramente anormal e, desde ;logo; alheio ao seu cará- ção des,se grande patriota quando,Su' :,istoria vem, quando termina no Tribunal de Divorcios, ter. Seriam capazes dos maiores extremos de injustiça para com a entre outras cousas disse:
Iraves u:n '10 p\o a d t' < I' A d 1 Ih

'

I I.', i d,. e sen l,men,ta. 1'6ffiO tão �or e rosa, como po- o h(.;mem ou para com a mulher pro:etários acusados de excessiva par-
«
...esco ena o ntegra ismo

lIa ,tr '" � a16 roma hIca hlstona que termmasse com a marcha cialidadeipela cerveja, porque elte se bate pelo ard.nde''!Upcial do Lohengnin. C O n ti n ú a. sentimento de Deus, Patria e Fa�

LIGA CoM- MANTEIGA
-Chama-se liga com man

teiga a parte de manteiga que
se junta aos legumes e aos

môlhos quando é retirada do
fogo no momento de servir.
Nunca se deve pôr a man

teiga senão no momento de
ir para a mesa Não deve
voltar ao f()go, porque perde
completamente o gosto da
manteiga.

Por G. K. Chesterton
---------------

(COtJY ::;ht d.l LlVRARfA DO GLOBO, Porto Alegre)

(Exclusividade de A Gazela para o Estado de Sta. Catharina)

PHONE 1.100

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o
n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

milia.»
Em face dessa affirmação o que

mais�quererá affirm:u os commu

nistas da A. N. L., que a VIva

força se�querem levantar da sua

propria mesquinhez?
Musica para acompanhamento

das suas attitudes terá sem gran�
des gastos e preoccupações.

Em Flvrianopolis ha «jazz:.
band» como areia na praia ...

Antonio Fleury Barbosa.
29-7-1935'

,�4.�" . -� .•• � v. _.
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AGAZ�tA

I Médicos
1$�OOIIí$300
3$000

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

13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
.13$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 I27$000 Pernas de serra lei dz.

28$0001-----------Fôrro de pinho 16$1)00
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

• _.x -,m-

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000 Dr. M igue! =-== =_c-.==, .=oe

3acco de 45 kilos 13$?00,Sarrafos, lx5 a dz. 6$000 Boabaid I I
Moido de 45 kilos 14$)00 I. �c""cac;O MIO 0"'1Clínica Geral -- Vias urinarias

I
� li

MerCado do Rio
SABAO JOINVILLE FEIJAO Hemorrhoidas: - Tratamento re I ra ICaixas pequenas 4$400 d� tem seu escrip-

(Por srrrco de 60 I�ilos) sem operação e sem. ror

Caixas grandes 5$400 a
Preto novo 18$000 R'd pp. OI' tório de advocacia á ruaeSI .:- raça ereira � 1- c

DIVEf:SOS Branco especial 23$000 I I 1veira, 14-Te ep,1. 353
Arrbz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000 Consult.:--R. João Pinto, 13

Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO Teleph. 1595
Vélas de cebo caixa 18$000 -

I Consultas:
Soda Pyramide caixa 60�000 FARINHA DE MANDIOCA das 1 5 ás horas 18
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 1 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
FareIlo sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por sacco de 60 kilos)

24$000 A II E
.

I 40$000
V'I d "k'l 7$500 gu la .specia

e as e cera I o Aoulha Bom 3 7$000
Grampos p. cêra kilo i $400

I Ja;onez Especíal 38$000
Jimento Mauá sacco 16$500 J B 28$000
Phosohoros Pli)hciro lata 2 I 0$000 Ba?oneC� ?dmP'

"00
ice om a 25$000

AArame f,arpaddo n. 1132 r�llo 2381 '$��OO MERCADO FROUXO
rame arpa o n. ro o J

6$500
1$500
1$7001������������t...������

1$600

Commercio, Indu.tria A
,

e .gricultura
Pn:çCI correntes na priBç;1i de I !��mpos leves Ido.

FlorlanopoUI Limpos u;tu�!O!; kilo

FARINHA DE TRiGO Cedanho kil«

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G d
C

. 5 2 k'l 5$500
atos o matto uma 4$000

ruzeno e 105
L 'd' 30$00

I d' 34$000 ontras me la uma O
n iana

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

Extra 69$000 Graxaim do campo uma 5$000

Diamante 69$000
Catetos médios uma 6$000

Christal 58$000 Porco do matto uma 5$000

Moido 65$000 Largatos grandes uma .3$000

Terceira 49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Ecc irados 2 kilos

BANHA

vINHO DOIRIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000

IVassouras 5 fio� dz. 22$000
MERCADO CALMO

Vassouras 3 fIO' dz. ,,"v,pvvv

Xarque corxões ancha 27$l'OO
Xarque sortidos arrol-a 25$000

XARQUE
(por kilo)

Mercado de florl:ir",;; iJOIIS Mantas Gordas

Feijão preto sacco 17$000 Patos eManta

Feijão branco sacco 15$000 I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 1 2$000 '

.

Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim 5é.CCO 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco tO$OOO Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sa�ca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo I �900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo I !j, 500
Cêra kilo 6:\,500
Mél de abelhaslata 17,$000
Nozes kilo 8$000

1$800
1$500
1$400

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 93$50011$26°1
7$6501
1$5651
$853

�9$0IO
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

COUROS

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia
« POllugal
« Nova York
« He"panha
« Sui6sa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 I « HollandaRefugos pesados kilo

Limpos pellados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 110-5 Enlroôos2 5ahit)Qs

. 6 al�S

Feijão (saccos)
.

50.556 12.298 12.759

Arrol ( ») 73.111 16.876 20.199

Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356

Banha (caixas) 12.577 8.645 6.218

Milho (saccos) 6.120

Xarque (fardos ..

t 4.000
. ..

(p.Jia ai sahidas d� depo,ãitO$ palbculw-es.

.

_�-

II
u.

I:
'-.

I�Rua João Pinto, ri" 18

(sobrado) iDas 10 ás 12 e das 14 ás �
17 horas �I

I'i
Dr. Pedro de Moura Ferro

III1Advogadó

Rua Trajano, rr 1 sobrado _-�------.....".'---.....,.,-.;;O;_'''-;;;"""""",,,;';;;;;;2m;;;;."',"""""EP"�m;.•'_;;;;;;;;;;""";;;"",,,,�;;;;;;;;; _

Gazeta Indi·ca:

Advogados
----_-----

FecharnAnto de malas

tTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS I�Na Agência ás 19 horas ,I

No Correio ás 20 horas �
Registrados ás : i 9,30 horas �

ij
PARA:-ITAJAHY,�BI.UMENAU, JOINVILLF,=CURYTIBA, �

SÃO PAULO E RIO DE ]ANEIl<O. �

Agência no I.
tEdifié-'jO La POita Hotel �

Teleuhone n' 1548
,

"ExpreS1S� Nordeste"
Séde Porto Alegre

1

r..Jr. F ,. ," .1
-uivro F\CU1CCl

Advogado

Ei',WREZA DE TRANSPOHTES EN\ AUTOlviCVEIS, OMNI

BUS E CAN\lNilOE�)

Devidamente Registre.da
Proprietar!o SANTIAGO BORBA

Dr. Cesar Avita

Director

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riarnemcnte á R. Trajano,51

Phone 1.618

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

Linha Porto Alegre Q Florianopolls e I

vice-versa
Sehfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORiO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- Phone 1277.-

Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!
Ler com attenção

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

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ali compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope lede-tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher aos oe sopa antes aos refeições.

Pharrnacia Internacional
'"

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

até

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

PASSAGEIROS, CARGi\S, ENCOlv\ENDÁS E VALORES

Informações em Porto Alegre: ::.éde RUA -A. NEVES, 159--227
em F!orianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensào Machado. Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« "Capital: IRMAO':; SiMOES-Hotcl La Porta

Mais informações: Pensão l'vh.chado, Rua João Pinto n. 29

Caldas da
Imper·atriz

Todos.9S domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodasem

b

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Therrnacs na temperatura
de 24 ou 40 gráus

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortável
Omnibus daEmpreza Santo Amaro

Preço: ln-:luindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THtRMAL, 'por pessôa,

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

I

escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro i\iarra. 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

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

=de:=l

João Selva' .'

Tel�phone 1441 Caixa Postal 105

Fahrlca Rua Bocayuva, 154

_'''''--''''---
.
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.�. Matriz: I Li
�

�

�
g� Fiiiaes em: BlurnenMaOu��r..Juoai;;:;;ilpi�rrn���f.���:::��c�uzeT;:�ga�-;on�ul Lages �
� -- - �
��� Secçao de Secçao de Secção de ��
r�� Faze:l�������S�es e extrangeiras �ara'!ternos FERRAGENS: MACHINAS : �

�1i ;lIo°:'��Se el�;��,����eis Material em geral para construcções: �:�:�:�:� g:rab��f��ii�:� %�����icas �
t��� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas lVlachinas para latoeiros �t�
�� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados, �]

�.f;J... Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cuI1:ivadores, moinho etc. ,l;.J
�tt Ijnln para coser e sergir " Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

l�\�\\1 '
..ã ':i nove' .os e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ��
Sabu.ictes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �
Atc.ilch-iad.is c Colchas Louça sanitaria - banheiras li mancaes, correias de couro e lona .�
ela not') r' .ortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes �

1 T iaha-, c ,;uarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- ��
..��.-�4 c,apatds, ch.nellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço meché:nico' ��1

)CJO ;;[a,"o-; cos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER p��
e

.

Cha i j". eDA \.p�r· \;lANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
-

��
�' ,2�r_'.-'t;",,,, ',_}::,::::,,:2); �" ..�ê�,c)orjal de Na·vegação "Hoepcke"--vapor�es "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
·s Fabrica. do Pontas "Rita Maria" _" Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Aratac·a" �
,j

>, r.j;,y,'.n:- .....,;;; '17-""',",'

��.�-""'�'�".�Jrz;.,--=--:;["""'�. �.�J�t.,�'����-�."'"i�
...

J�$���:_��.�����!l�����'M�'�..'· X�
.- 't' '?� ;::"" ·�··� ..5 _"'''.,JlT.. ,� . ��-#'A�;, ��';'�' ·,�.t���·�i�� ���Ã �� �M1 .�..&:;{ Cl� ��r,��{�"..rn �b4:1 �� ,y�,.?;-��l F .�K1��4��- ...1;f;��rt_�1'��, �.� <,.11!\. 'il'é3,'t!

:.,_.j;.:'ill�"".,;,'=<���i::�:!=�������
,

� ,..,-a.: "q:::-��:;;:.t",,�; ��� ..··.,1C.&_�j.é�.�".J =->�:.""...��( ","",��,.r,.::. A � <I�"'��p.iJ
.

:;�(�':5� p;� n.!��,a��� Ã_!!J ��_!l=9a d � s.=a���
i

il·,':-nD·"n·wf!'-��;alKi;:;'·-�bw.: h *-; Vende<Qse��d��s�� ��6:u�3��n�e�hle�r�
... funõaõa Ll11 1870 --- '" 'V1lIra. ii1-Iíí� \\'o11�quin . O

I
rua Felippe Schmidt 41, rua

�3E'f3URIJ5 1'ERRE5T.?'25 E mARITI!l105 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt com

I
.. otestovetmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

I '.·pital re'l ):.1 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc. ii Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-
,
Fteser'JCL. OIZ 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca- I, per.

'I ;������:f��l. ,'-:3� l:J.Z?2�ig�:;,:� sarnentos, baptisados e bailes. �;;;;;;;�;:;;;;;:�;;;;;;::;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;:;;:;;;;;;:;:;----:�._----;-----;------;--;-

I qt:.::p�m.,aDill�JaOe�j G55Ulll aos 1.':;;) 1933 2.369.938:432$816' I fASe'iOAl SiMONE' S A
.

Nas grandes luctas que desde-
(C:-;�(J5 re:;ponsobilioaàe5 refer2m-se eómcntz aes ramos 01Z RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

. t·. "bram no campo da actividade 50-''''
":,� . e Tf�'AN0pORTE5, que �Jõa 05 DOl5 UNlrOS em que T H E, O D O R·...� 0. != E R R A R I

'

I J;.1:" ,e :['·.0 op><ra) B ,,_'..

)1, LIVR_�RIA MODERNA cta ou cornmercial, O espirito mo-

9 �, 1 ' ..... ·A"'ellte" e RegulaiJori25 à� Avorie5 em toôns os RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUiNA DA demo e bem equilibrado utilisa o

'5 1 "3 lG '<,radl, r J Urugua .. (5un:u_['sal) IZ nas pr-Inclpuze RUA TRA]AN.O) Telephone 1.194 1 E'unoaon em 1886
" telephone como a mais inprescin-

, c, ,,', e" fiO,�:��psOI�;l.,��g���:l_:S LOBO & líA. .......*, ._,��,..._.." .._._" w_ � �.ll �a�lXaa FpoesltiPoIPle29sTc�lr.naidutt. n10' 0841� divel das necessidades!
R'Jé] r. (narra n

'

35 (so')raào)
.

i xc postal 19
• �

P fTI?!eg". l"1LLIAi'ir.A ",""1",::,'1. '.CJ83 II ij' C
t- Ribei ç d T l' ro assara norma-

- < J ,

;
��2"""""'-"'""" W"',

-'''''''��I
' 001150 1 erro Ln. eig.,

Csn'iphJrl05 em Laguna e Ikially 5ub-Agenh�s em 11 I SIMONE i I ista -- acceita alurnnos.
�luml2nau I: Lag-:,,;

. � ilS � t� 111 �

I
· L

; CURSO PRIMARIO
,.ru,��=La�= _n=��-.�� r Imftrrl�nO ��la ti ��. rvpo�raphíCl' E5tl2r�otypi �

---- U � ..,..

EnraGernaçi.1o, rautação, Tra � E SECUNDARIO

Sociedade Immobiliaria Catharinense- LI·nzl·tada End. TaL F i LO r� ENO �,
I �alho�:�l ����::.:_J TRATAR _á R'ua SaLdanha

�
tlv1arinho N� 10

\/ilia Balnearia FLORIANOPOLIS - SÃO JOSE' 'I' ��O.�O ·�••e.·.
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

Santa Catharina ��� G
VJLLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso' A tos r tori adas da (� Con's'tructora d L' Ltd �

. -criptorio e adquira U!'.,� ou MAIS látes. Amanhã �I'
gen.... au z

• �,�.;�.� _"" =mm _= 0_ �r . $.••��

valem mais. elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A. B � �
� O Organização nacional de crédito �

Pb.�" ,;c II bani�mo moderno devidamente approvada ,I Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello, I I.' para a construção da c�sa propr a r.l�
íJ�;', i.itc.!"IL. Munic:pal de São José, cuja cópia acha-:>€. Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

�
.

�.�
. archivada na ma Prefeitura. �

• AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO 'CQVÊRNO FE-
'

�;;;;�.,-��-�-... -�mii.iõit�;;;Z�-_�-�;;;;;;;;';;;k�--"";;;=�--iiiiiiiiãii.õiiiii�_iiiiii�iiIii�-"-@""'i�iiiii�_...,_[��mãiiiiii:...iiiii�iiãii�ãiii�íiiiiiiiiiiii?m�-l;;.1�
.

.'�
DERALJ CONFORME O DECRFTO DE)3,�5--1917,

't,l �1'
SOB N. 12.475 .

'

� PARA ACQUI5IÇAo DE UM BOM RADIO �� E' a unica que garante os seús','associados e of-
São necessarios 3 qualidades � ferece a maior vantagem corn garantia em

�1 beneficio do Lar
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

�J
Essas somente são encontradas � Gnos novos typos de radio

� ,e
PI-IILIPS �i

� peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. I� COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 ,����?����

Um contracto de
o mel/�or !Jresenld '

Tlpía de terreno da Villa Balnearia é
. a ta I que V'. S. oode hrindar seus filhos.

L!nàc Vis:a ?onc,amÍLr...
Esoll2nàioo prelo De banhos.

Optimg noscente 012 agua potQuel.
T:zrrenos completamente planos.

UiLLFl 6:AL!'"-!EF'QIA DISTA o:
1 'lr, ) '1'_ ros àa ron te H <:r,,-lIio Luz

1 c�' ""ràe Quadel feàeral, em cbnstrucção.
upo Escolar ')os� 60iteux.

a séne ao Dislricto João ressôo.

.,: L. L ;lhas de Omnibus de Florianopolis á João
! e��'.:·a e f�lorianopolis Biguassú.

P;estações rnensaes desde 30$000

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida e
que obterás 'uma caderneta pela quantia t1e 10$000 cor: ,

.

direito a um sorteio pago, �
SI a sorte lhe ploteger no decorrer do sorteio adquirirá �

uma casa pela insignificante quantia de;i!3$ooo. ,

lnju/i: .. içoes completas, á Rua Ccnselheiro lvIafra, 82 ��.OO"G��G{�••s'Ge.o••o�.
PHONE, 1521 �. . a

�__����_o�n.o corr�ec:�_r�.���:D_O_�:IC� ; Fabrica· de Moveis =.' iFaurica de Moveis' Catharinense *i j DE •.

F' :lula S�Ehlemper :: Pedro Vilali I •
DEPOSI1 o E ESCRIPTOR 10 J � ACEITA ENCOMMENDAS EM. QUALQUER ••CU;)�clheiro Mafra, 126 - Esqu:na Pedro Ivo �

G, •
T h 1,®.:.� ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, �.'cleo one n. 1632 'l'i� v

l :.�������,�����m��,���������
--'=::••;,:::,..;=:"----�'�--"�"----.-=-===_. -'-'-'-'-�' .. ------"=--==--=-'1L� ���������������iW�������J���'!r

.

FI 5m:ieoOdi! 512 encarrega aa ranstrurção 02 rréoios
(,:; IOti?5 oàquirj 005, ml2àianj� o pagar/lento oe uma entraoa á
tll,sta e o resta te em pagamentos mensa�s.

Reali�a-se :odo� OS mezes) um sorteio, (llja ex

trac�ao sera realizada peja Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre"
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento,
que se acha installado, com
escdptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

•
•
fi

I
AGOSTO 2'5 A (sob.) S. Paulo •

�����,
.� .

�����·-----••".3S

MATRIZ: RUA 11 DE

: ;

A ���a-ftU �U4�. \i IN lO de (Curitiba) fabricado com OIeina

é dar valor ao· que é' bom, é economico e rendô'so .

,

.',

·RI ENTE ;� �J �
,'�.� ....

..

"
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Enig.. �p 4.tl.= ri.

VERTICAES

2- Mtd:da para li·
quidos Motejo
)-0 e,ue começa a ci
vilizar um povo
6-monos

J 4-assanhar

! HORIZONTAES

oportunidade
(Ao .Icel Souza)

em retribuição
para

1 5- suoranuruerarios
j 7 -tr�nspa�oa
18-pae
19-Danid IUrano Bit�

popu Iarlssi í110S cursos

'-,

PONTO LUVA, PONTO PARIS,

Botões t
. '!'

e Odes os cepr.cr.os ai).

'i ISortei�s =
I

iI�
i \SD,eS

de amor- f
.t\11i�)��S'l�) GI�� ��!1!l��;,

:� li�,:.:l�li;ols�m � CORRESPONDENCIA - Amorv-F .. o1:. R�, ,.1 -" � 1 - I

"0/ e,; ..5 (Ui IU!II � ij t r 1 " d
. . J • IJ ,,". eccoernos as $0 uçoes ::lOS

"

.:;II&itnliznçih� s. Alo r�::;;:; ,',0,,'· I ,',;f;�::· d�';:e;e�:���:,o ::'::0 �:�:'�n�"��: nos enviou e publicado "oje. Temno, �:':::' J: ��:

'� U"p �:Ol,i ���������:"""':'::���............,"'"

dni)on_C.I:,'.:..�;,i.di I·, ;I�" I.�I re)
nesta C.."....·ap lta =, o Iii_ ! I

DI�ev�n1ente III Estreará "'O:: al ,

/.(Ã�� 7JIâ
/l

.<"/ >".; .o: Gr'�_' nde Circo Theatro
'7 '�p

• ,t:y" f- I , /1;(;'l'""f;'{/tj/J / /.//>.� j _ ,'-
i - ii ; - -- a � "[

I".

/'
'í l,t, .aeaoo -<-W <:» !. ?iJj (/[//f / , i�).i./) ;. j

.

r Adior�d.41tiâ'�!{ifu I ! U I riC n '_ Q

CONSTANTE participação de 50 °10 nos lucros da Sociedade, II
iii II " II I

do final do 10' anno em draate. 1";,)JOS OS ANNQS I 3() - Artistas c�e ar--nbos '"""'5 �
�

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇAo REALIZADO A 20 O� ,

u_ sexo::::.> - 30 I

JUNHO DE 1935
u ir: �

E'- pe
- +, � I cliv i p-"e'. ::---1..

0·•.•� z;;, - (_; �� C"fC tJ 'JS IV I {� ;, ,r-� r)""'" e�
,!

-

.

N U M O S S O R T E � ro, .�� e-
� i ........ .;

....,.Il •• - ...... �>, -

i i I au �j s

ER A.UU� �i t'esCl��CC)e�rrIEATF�()

16,276 00 13 535 -- 13.953--16.552 -- 50b5
I

F' de
ft

�

�I." I ,� n o �_t',e· p e. rto �.�; o N ���.'
R Clh E N J R' G 1 Tr

I u_f_a_<:mas e cn.,,�"'V"!i.edias
Sr. João [Baptista êgo, para Sjli a rnê, ata, da ,c J '\iorie

-- • : ti...... :

contemplado COr.1 CAPITAL DUPLO Es. 12:0CC$CCO I L
------- �

Sr. José Scher, para sjíuha Dinalva, ltabuna, Bahia - contemplado .,.,=

' i

.s-. Marci�oCampello, Belh Horizonte, Minas oeraes-conleIl1PI�J� 6.000;000 I DELAMBERT & elA.
.

Usaros��_·
__ --_!�4

R" 6:000$000
\i Faz entrega com caminhão d

.

com

d
.

'C á t 1 d
,u.

lenha serrada. rl.·)HO-.'-,lj:;' 11 00' �zer, eC�Jn0ii11� sobre todos � �!.\'l ii-I�

Dr. Ananias Arru a, Baturité, ear - con e.npia o com um título ,� os pontos de vista.
...-:I'J� lI>iiU�

liberado de Rs.

Sr. José Ignacio Caldeira Virciani, Rio de Janeiro, Capital- 'contem-

pIado com um titulo liberado de Rs.

D. Sylvia Nunes Ferreira, Rio de Janeiro, Capital-contemplado com

um t.tulo liberado de Rs,

Sr. Carmo Crespo Martins, Itapuruna, Estado do Rio- contemplado
com um titulo liberado de Rs.

ICombinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titules de i
capitalização I.

� :lu.:r s�.dd':tdc�:�
�! '. Companhia e.ros!�eir'o poro incentiveM' O des-

quer de pa- 'I envolvimefl!C da í':cc..oo:'nio

gamento frac-I
t'.';:;., 'tal 15ub!lcrlpto I 9.000:000$000 - Cl<-$)l\,u re�I ..a.d.ú; SOO:OO�OOO

. '
�118 Socll.".l: BISb.la +,

ClOnano.

'

,

6:000$000

6:000$000

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qua:
quer despesa, mande ende
reço certo ao sr. Oliveir a
para á CAIXA POSTAL �'
23, NICTI--fEROY-E DO'
RIO.

.

,OUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
peu, �m novo, mandai hoje mesmo a TiNTURARiA E

CHAPcL�RIA CATHARINEN::iE sita á rua TfH\JANO, 12
-PHONE, 1.413.6:000$000

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

Não esqueçais o rr. do Telephorie 1.41a

os Correspondentes RegionaesI nformações com

Campos Lobo
Florianopolis - Laguna - Itajahy - B!urnenau m Brusque I

.. �----------�--------�----�-.----..�-�&�-.�e�.��.---�-------�.--�--.__�-I------------------�--------��--------------

Pri!Chia-Se alL1�ar uma ca
sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Trat�r no Largo General
OSOrlO 38.

& Cia.
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II

I.

I ..:J

a exrna. sra.

J, Ruth Cosi 2'. B -nto, esposa do
sr. cap. Q�iirino R�nto, úffic!rJ re

formado do Exerctto.

Falleceu ant e-ontem em sua re-

si d;:;nC\;;l , ii Avecida Hercibo Luz
n. 1 1 I, a veneranda sra, cio Mel
ria José Pinto da Luz, viuva (h··,
sr. Ebbão Pinto da Luz. ,.' \
A"i t

exr ncta SeU iora, que p,;r·_
.

tencia a uma elas mais trad:,:cio7:

Pêrdufaido ainda o inominave] procedimento da Co-noanhia
Força e Lu>: Catharinensc p:U3 co n as 'populações dê Estreito, São
J056 e Bi.;lléiSSÚ, espirito, impulsivos, deixando-se vencer por natu

raes impetos d� rebeldia, procuraram inutilizar ontem, á noite, n:

Ponte Hercilio Luz, a rêde electrica, que abastece a capital de que deixou a desejar, Dente fôrça �����4.c;:.���.1N.r..�����L::�-tZ!��=r�I.-!".����"::;:'���

luz e força. muito os l1i\lfs.
Só n50 conseguiram últimar seu intento devido a méra ca- No final então começou me-

sualidade, lhor,�dúxando de ser unicamente

Comprova-se assim d� que o Povo não mais podendo rup- um rebatedor de bola como o

postar tamanha deslaçatez e incon iciencia, principia a demonstrar foi em todo primeiro tempo.
S .1 j..:sL\ revolta contra os que escarnecem d03 seus direitos e se lo- Dante não se lembra qJê não

cuiletam malevolamente do seu dinheiro, olvidando que a «Justiça deve permanecer constantemente

t rda mas 11.10 falha». na deleza, obrigando a linha a

C:bO SéC realiz -,me a tentativa onte.n levada a elleito, quem descer sempre para apanhar o cou

Quando encerrou o enCOíÚO At-lt-lIVERARI05
i _' ,eri« c.nuer a repulsa di) Povo e indemnizar os pre)UJZ05 occa· roo

.::b foot-ball, domingo passado, o

s nados ? Fizemos lembrar a Dante que Sra. capitão Ouirino Bento
:51'. Carlos d� Campos convidou o .

to n : urna nrovidencia enerzica e decisiva, sr. governador, o seu treino deve ser leito com
f:' � sr, Cypriano José pam lhe aco.n- F

.

I' 1 1:::; ., J t h mais capricho, não abusando do esteja 10Jé: a oata t o St:U an-
, J U " "ju adO mais po' e suppo. ar taman o vexame e vergo·

d 'bl' S 't oanhar, até a cidade, em seu cu-
fi lng

Q

prcoccupa mui o com 4. iiversário natalicic
1'.,,):\) jl.lgo. . v • J

'A
' .

d
Ene J' á iniciou seu pronunciamento de rebeldia, por esse a5 investidas do ad versario, es-. 'A'v'11 ? pass�r PdeJa Ffo,upana

o

d r d I t lidlCO o Joga or eza tOiTIXI

ges.o, que poderá accarretar outros de maior monta e relevancia. quecen o-se que e o eixo o! ( t d c' d' J' l'
r." quadro.

a rren e D arro » isse: a se ...

-ci�-
O do amanhã vae elogiar o juiz que nos

�, �
I half esquerdo que veio.f��", � gei rCH3gerJ-' c��mDe a prejudicou, etc" etc. LembramosI segundo quadro, ainda é fraco.

ao jogador Féza que o redactor
D_;vi/:L a bltll de luz em certos lugares do continente, a E eslorçado, mas carecemuito de

esporti vi» não tem tend -ncias es-
_\(), "(CP'. te.n campeado desassoml.radarnente. treino para arcar com tarna- .

'Jr r' .

d 'd h b·'·d d 01
. peCléles para com este ou aquel �.

c:.�n \...-oquelros, por exernp:o, os seus mora ores têm tI o n,.a rcsponsa III ar e. .ymplO O C dsr. ampos, com a istinc�ão. �;:; ,cc. :Ente visitados os seus ga'linheiros. Nã�) sltisfeitos com o rlão produziu mui!o dada a mar-

'1' I d /. I" d 11 f G qUf" pOS3U�, fez um cOZ1vite qu� eilZEm AtiNOS HOJe:;
st,.) :,ruduc,o ga !lUaCêO que evam e lmp2, 05 me,lantes am a cação extra que ne ez Jato.

tômbem poderia ser ao sr. Féi1,
t :·):·r;"l�i1tam ;:lO:tas, damnificam pllntações, queb. am cêrcas, estam- Mesmo assim demonstrou ser um

.

dI' 1 d
.

- d
Oxal.� qUê o grande centro avan-

p'l'1l '1;" I '3.red'Os as casas, oDscemeB es, lmpUJ1emé'nte vao passau o, bo:n ponta. Seccura inutilizou al- r: l 1te fectinq:Jç lOje a, STl.S pa dvras
!lrocinada esta praga, peja falta de luz. guns ataql\es. Estevé infeliz é o

lbaforadas.
J á é progredir. . . que attribuimos, pui, não desco

nhecemos as suas qualrdade3 es

peciaes. Nízeta, o incailçavel. Pa
ra não fazermos outro commenta-

N.Ã.O E' AGRAD.\V2L

E'ALLE(,lmE�TO;

--0-

Fiat"·I\,,Jx
TREINOS

naes [amilias barriga-verd es, era,� I
. . T '

r 32 anuos 10)! o menmo )\)se, irmã do �aud",,) estadista Herci-
fjho do Sr. Ab'edo Xavier Viêi- ro TL'17 e a1··'I·xa O' '"'''''' êu' r

, ,.... I
,1 ,�, � ) �V6uln,v' ,I-

ra, Inspector L...3CO,ar é I1clS50 apre-I'l,oc' f;',·'11"r e Amcrica Iu no: _

• 1
1- .• o , �.,;t........ ...... I tn"'\.Jo

ci sdo collahor ador , '··'r:"" estaduaes .\II·ce a r 1,,·-,-H-.• a.:J \ .. t..l , J""\. ,.CLua .f1el1

t� !10 Rio de Jane ro, Tita An
drade, esposa do sr. Antonio A'l'

a exma. srJ. d, Maria Dona- I dradc, funccionario Pllblieo Leb'
do �T. la1, e E!esblo Pin o da Luz .

O seu ente;ram c'nto L aJ:zou ·oe

oatem, ás 9 tora" com wand,�
acompanhamentc, no Cemi:elio
das Tres Pontes.

s ,,�o� �v� ',,�oh i, João I. Dias,
1 ",

Q
. r .

'lJ ;),' ,:n' 'la, ·Jeono ,-,armI-

natti, Rosim:ro Ab eu, Octavía-
, 1 T"b " Ih') :.... k,;lO, _!'.fj !O DoteI o; Ora-

'r e D.-iegudo Geral. Antonio
I.lid M."chado; Advogado Di.

J \derDal Silva; 1"L.dico, Df. 00-
Ií.:.ÜO lVlcllo.

·r.:...r-n signa i
pezar

Em signal de lulo, pelo falleci·
menta do grande hO!llc:m público
brasileiro, embaixadOi Pedro de
Toledo, e, associando·�e ás home·
nagens de pezar que serão pres
tadas, em todo o Brasil, a tão

insigne varão, o «Curso Milton»,
desta Capital, terá as S:las aulas
encerradas durante o dia de hoje;
commungando, assir;1, na dôr na

cional.

de

. ,. 1 T 1·1tllla O] UE .\ eyer, espusa
Alfredo 1\1eyer;

O sr. Erléas Abd,m Mort�in;
a exma. sra. d. Othi!ia Gon-

('1:JIVA 0:,)0

E5�ão apagadas Limpadas de dois postes á rua

<", e um dando choque à praça 15 dê Novembro.
Almirante rio, basta dizer que foi

mo homem de sempre.
Damata, melhor, Não

Durante a sem9.na serão
feitos os seguintes tremas:

hoje pelo, Avahy; amanhã
pdO Tarnanriaré; quinta-feira
pelo Figueirense; sexta pelo
íris e sabbado pelo Athleti
co.

çalves de Oliveira;
o sr. ceI. Abd()n Aaoxclas;

schoota

a senhorinha Onr'iaa Silva;
o sr. major Julo Guim:Hães

Cabral.

Comprae par� vos conven
cer o formidavel e ecor:ümi
co SA3ÃO I '·�DIO.�

S1'� f�oen ta ? ft;.� ,§l "'�'"J'@ fi. a ...... � � • '4!r1, � fg �·tl�·
c, al'de nome, edade e al- f2.l1 r";� m\.� cft �� �n

( Il!S symptomas, com envc- Ln!:l J.J",ài!..t1!:1 �[H�l:!J �U

lopp� sellad: �,ara �espost;:SllVIAF.�'\, 29 ,(�) O�il:m á nr)itc
( ,) c 1. GLLllldrGles, é1 ,.�AIXA a Dohclil rec, DIa nO\lCla de que
) 'v,:) AL N. 23-Nictheroy- u� menor de 10 ann05, havia si
l�. DO RIO. do estupfddQ por um preto. Apre-

1 ., •

sentaCla queixa pela prog�mtora
do referido mencr, o snr. dr. EI
)idio Reali, detcfr:1inou ao ins"

pedor de Segurança Emygdio Pe
reira Castro a cafAura du i'atyro.
Ontem cêrca das 24 horas, foi
prêso o individuo de côr preta
Bento de Oliveira, empregado do
Matadouro Municipal desta ci
dade, que foi reconhecido peia
victima como sendo o autor do

ainch. Si Damata não esquesse
quo,! o treino é quem o p')c]e fa
zer um completo meia, talvez cm"

respondcs;;e ás exigencias d<lqUel··
la posição. Dc:pendê de vontade
e nada mais, Sarará, bom. Bem
mJfcado por Burba, ôssim c::;mo

OJympio. Formou com Da�ata
ii ala perigosa. Oamata e Sarará
se entendem muito bem. Em coa

juncto notamos unicamente valfa
de treino, especialmente na van

guarda do lris, te lvez a linha
mais completa, em conjuncto que
a capital possue.

Foi encontradc)

JOGO PROXINIO

Noivou com a gdhlli:e senha-
.

h J l' cl 1"
... 1 f' A

. r. . 1 C
..

i'l!1 a Udél' G "r;�l!as (_arao�o, !- ntOi1lO c.vansto aa .osla, fI-
iha do. sr. ManJd de Fr�i,aq caro, i.he> �e [Vbr!,í.. \1.Htinh&...da Costa
Joso, llld:lstli:\! nes!a Cidade, o � CUjO parUlc'T) er:1 ignorado, '1

1 r d L
.

d
.

I .
(

nOS30 tal�nto,o cor.:,·a e sr. ou· ·/.sto ter 'ia:)[X,reCl(t", rr;y.·ten9-
,ivaÍ Cam:1fR, redactor-chde do Si;"mente, d; SU') rf's;d�'lcla ha 3

. ·"Dto, que em sessão de Assem
l;lé·... geral -reaii1ada em IOde cnme.

�litiO de. 1935 foi eleita a
.

nova O illdur foi boje submettido
I, eCfOfl" que, tem de genr os a exame de corpo de delicto ins
,t" s da mes,na, durante o I tauraildo a autoridade inquerito
,e, ,:S'-' :ii<I

..

de J 3 d� ago�to I contra o emulo de Febronio.
'..

. u,,1 data de 19:>6, ,-----

,n ·�r.:lstituida: D:::LAfv1BERT & CIA,
", Arão Bonifacio; Attende rapidamente lenha

e·
.)

c'\ le.'!c, C cncnte Rove- em toros.

A PHELlMINAR

Tamandaré e Figueirense
pelejarão. O Tamandaré en

trará com nova modificação,
enquar.to o Figueirense man

terá a sua equipe que tão

galhardamente venceu o Ava"
hy, no turno, por 1 x O.

«Java-Jomal» .

2a.--d�dnteir\)
1$500
1$100

Actuou a partida inicial o sr.

Rodolpho, que teve pequenas fa
lhas que não tiv::ram vulto. Foi
imparcial. Caillil03 6 um j :.ItZ
honesto e decidido. Actuou mui
to bem o prelio, só o achamos
imperioi>o e:m alguns momentos gu�,
afóra isso, trazia lances mais seu

sacion<l.es para o encontro, como

o foi no turno. Ficou um jogo
mtonono e falho. Co� isso não

queremos dizer ter sido illegal a
sua actuação, absolutamente não,
foi um competente e imparcial
JlllZ.

Em 7 de Setembro do cor-

F
.

b d' d 'd
rente anno a F. C. D. fará Chegou, O!1te:n, de

OI em Isputa a 8. parti ::l se·
vir a nossa capital o uHercilio sr. ViJal Ramos Filho,cundarié\. Venceu esse 'pIeho o A-

• c: Luz" de Tubarão para jogar ro naqudle município.thletico por ,) x 3. O seu quadro b' d f'l
. Ad1 G' d S·'. , com o com 1I1a o on;:tno- némur atclél a llva, ne-

que €ra fraqmsslmn aprf.'sentou-se I
P011't no L

.

ff t' d Encoíltra-se, nesta cid ,de, via- gOClôntc eSla1o··'II.'Cl·do a' rua oPo-
b f E l'd' d

. a. ogoseJae e1vava J d
. �--

eoo arte. u� I es JO�ou a mua·
a vinda do possante quadro, \10 c Itaphy. o sr. Arno Bauer, caytlva n' 37, qu::ixou-se á Po-

velmente na Imha rublo e q A-
O combinado d. a cidade se loperoso prefeito J3quella p:ospe' licia Civil, que !solino d .. till,thletico teve em um dos seus bad�5 submetterá a constantes trei- ra cidade, vulgo «Lili», residente à rua La-

a victoria de domingo. 05 ata- I I

nos individuaes e em conjul1c- D .. s'ua' I
. 1 geS sIn, peOÍra a d:,�, quelX\)�O,

ques rubros foram mais constantes t f" d
v vIagem a tap:1y re- � ,

o, a 1m e serem apreciadas �

d
..... lversas lerra'Tlcntas emprestadilS

e maiS perIgosos. gressou ontem o sr. Í' raacÍsco c .

f' I
as modificações necessarias, AI 'd '1] d' 1 •

A
em segul-a OI nen:10ra-Ias em um

mel a, liluótre eomaO'J a 5- . '. .

Por quem de direi to. bl' Ctt' t 'E t d I negoclarJtt> estabelecIdo á Avenida
sem ea ons I u:n·e 5 a ua, I LI '1' r

.

I erCL f o _-,lUZ.
. .

�'_'i2'''='Z·''·'''''�§�9de ��:;;i;;' :":;, c:���I. M ::o�: r-�l u ria ri ça de II��IZ, delegado espeCial n:lguella

1"'.· cons�ilti rio

I
clc13de. J • S

, ! EHE'ERmQ -_ � ,�s. _Drs. (.�:·th�tr .Pereira e

Declaro ao povo cathan- , . , .
r� Oh,C1fa. e \'e�ar AVIla m!1da.-

I

LY d'
FOI submettIdo. sexta-telfa, a ij ram se�s con�'11to?;os para a' InensE' que os srs poca 10. " � M...·

,. - c, .

L',
'

t d C·
�

.�;-
uma

I.nkrve.l1.ção clrmgica no

H')S-I'
Ral

__
lJ'l)ano. sr. onde .conti-I vr�mc�11 o. a once1�LlO e pit<il de Caridad�, o jov.::m NJu- 1_ nUltao a attcnJer diariamente

"Mano .:>chITIldt, que m2 l'011-, I' N t: 'd' J., dn AI.·d h
das JS horas em Óiallts. �

.

d d t'
10 a ,VI auc ... In";I a, ac an- Iy! arai lOTI Sparat ret_ac,e0nardo do-se internado em quarto espe- ii PIlou" n r 1,18 IIJorna por, cs ao lazen o �ial � "-. .v>. ..

transsações C..i!1l o meu nome
'" .

�------
- .���...--eti�

sem quasquer autorização
de minha part�. Assim é que RE5TASELEWTIEt-lfO
me ludibriando, enganaram I : ..1 .'

.

os proprietarios de uma ty-' .Embora, a.n..!3, est.ej3 so�re os

pographia, deixando contas: CUIdados do s�u medICO aSslst_ente
em meu nome, assignaturas

dr. Cesar Avda,. o nosso eS:llnr

falsificadas etc.; não mais
do conterr�neo J�vem Carl�s Sal

apparecendu em minha resi- d�nha D:mz, fendo a bat'i no

dencia. O caso vae para a
dia 4 do corrente,. í1pre3en�a no

policia. seu estado
I
orgamco rapldas e

grandes melnoras, que lhe garan
(a) Cypriano José tem Ul1 prompto restabelecimento.

L".ges o

fazendêi-

De ordem do sr. Presidente,
/..;:;la U,>'io, tendo a subida hon
ra dI'! L iar ao vosso conheci-

HiRCILIO LUZ

.1
a fo; en-o· '1"'" Jo ' ",,'.� . .,.,u._ :;, l .J 1 .lu:]

1
Od:' ..... :U, P')(

uma lia sua, qUe, qUélndo p:tssa va

pela nOSSd Píaça 15; d :oarO;J

com Antonio e o levou p11 (l' C3:::a,
PlOcedente de Brusque está tfndo scientificado á Polica do

nesta cidade o sr. Victor Geva- oecorrido.
d ( . '

'1 fcr. prelelto daqu,ol,e uturoso

Ru.::"bcmos da U. B. de Chauf·
u s de Santa Catharina o se-

mUDielpIO.

I a. Se :et3. i,), jMJdesto A.
1 "C .

J I' Ct.: lVdO; LO. ,Jec:crar10s U 10

.-�''',a; 1 0. Th:::zrnreiro, João Clau·
" 1[;0 da Rosa; 20, Thezomeiw

CQ;:�1iiHU'� flílCd

PHONE 1.100

OS JUIZES

]' Secretario.

PORTO ALEGRE, 30 (G)
-A partir de J' de agosto en

trante, a tabella municipal de car

n� vL!rde, para venda a dinheiro,
DO balcão, será a seguinte:

AMAVEL CONVITE

NãoSDU res

ponsavel

Ge��ino.�dQs. Sat;tos _
Botelh�. €) p�lIIeçQ

UI �onllchdl, Jose Joao Texel-ICa BilDe
Approveito a opportunidade Ptl-

i apresentar a V. S. os protes
os de alta estima e di::tincta con

"ideração da «União Beneficien
e dos Chauffeurs de Santa Ca-
!.harina» .

Modesto A. GaIvão.

da

1 a.-trazeiro

Após o encontro a directoria
do Iris convidou a imprensa paia
visitar sua séde, indo até lá o

nosso redactor sportivo e o sr.

Cas�io, pelo "O Estadu". Na sérIe
estiveram present�s além de jog-a· •

..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




