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a
o sr. direc"tor regibrlal dos Corr-eios e

phos, burlando as leis, procut�a violar
da correspondencia

Telegra
o sigillo

.

A Constitui�ã� da Repubiica .em. se� .artigo 1.13, no.,�' ?O I
Capltolo II -Dos direitos e das garantias individuaes diz: - "e ll1VlO-1la vel o sigillo da correspondencia II, entretanto s-:gundo estamos í nfúr

I '.'
,-'-'" """·":'_'.i.;<lt: ,j:�'�:"2-

mados o sr. Evaristo PGrn�tta, dir ector R�g!.)n?l do" Cmc;os e Te- i.t . ",'_>.-#-qY !:- .'�"J'��
legraphos do nosso Estado incumbiu um lunccionario de assistir as

\,l!..:.;;$51:l\s:,#..;,.. t.�-i

conferencias das malas postaes e dellas retirar determinada ccrrespon-
dencía.

.

)

Será isso censura?
A censura só é permittida com o estado-de-sitio.
Além disso o procedimento do director regional determinan- AN NO

do ordens secr�las para retirada de ce�ta correspon?encía,.é mais adio-I
so que a proplla censura, porquG ser a o furto OfflCd devidamente au

t
.

d � seguinte: "Camisa,-vc:rdes nas bar-onza ,0. ,�

Esperamos, ha poucos dias, cêrca de vinte minutos pela aber- �.'�...
'

É C r p' u. S
r'l-; do jury ... 1I Os integralistas não

tura das malas aéreas do norte da t-:.epublica, porpue certo iuncciona- íbJ '�--<" adrnittern ultraje á no-sa doutrina
rio designado para fiscalização não havia ainda chegado. __ . . . ._. ...

_

e ao nOS30 ch�fe.- Um conflicto,
Não se explica não só essa espera, cerno ainda mais Oj'ue o _�-"""'

zs""""�:.,�l2'�:�".,=_:__"'"...".-��""�-�""""'�"_........."..;;,." ."......- logo se degenerou, vindo em au-

rderido func::ciona�io não pertence a se�ção de co.nesp')nd�ncia aélerr"1
E f� �. jld.\.V�J ��� C f5': ! �vJT ��G r�A La �STAS xilio . do outro, algu 15 parentes.

Que motivos levaram o sr. director r,,�glOn:l1 a tomar essa
_.

E,tes sahiram feridos. Dahi, (I

piovidencia
ê i9l mnfo�r��;ngmçiiHf� il�'tjO$t�t�a pe�o dre Clarlim .. progresso. Centems de inregralis-

Não ignorará s. s. que o artigo 194, do CoJigo Peunl, pie- �;"'" 0"1 ��J� � � � U!\'I� Ri� � � � n , P k!lO ta
tas compareceram ao Jury enver-

ceitua o seguinte: «Autoridade que de posse de c ... ta ou corres- i:';,·:htleil� �".iij ��ftI'��·:;w;;; t1P�\ie!i � [�e ij os�cla gan::b a gloriosa camisa-verde."

pondencia particular utiliza-Ia para qualquer intuito, seja' ernb ora â i Damos a seguir, na integra, a BUlsileira neste C;taJo. va d; constituir milicías d� qual- São os i'ttegralistaS qu� conles-
descoberta de crime ou prova deste, incorrerá na pena clã perda de nlormaç io prêo,t.'ld-l pelo dr. ela- Como s : chama:n é ses in li- puer natureza, não send» permit- sarn que ataca:n e para intimidar,
emprego ou de multa de 100$ á 500$000." ribal:e GaIvão, Chefe de Policia viduos ? O impetrante não os re- tichs organizações dJ typo militar, ain Ía, no TribL:nal do Jury, cen-

O fado que mencionamos acima se reveste d� sum.na g�avi·· '\0 p ·;did) d � h ibeas-corpus, irn- tac.iOJ()�I? caractarizadas por subordinação terias fardados. São os intc;ralis-
dade e se apresenta como um p�ri;p para o sigdb da correspon Íen- ;)<:'i.rado em Iavôr do:; inte3ruli3tas Não me rare:e que seja o hierárquica, quadros ou Íorrnações." tas que se julgando já militares,
cia postal em Santa Ca!harina. prêsos, «hab�::l'-Ci)rl)l.l;» o meio lea,,! de Dentro d.�ste texto clalO rii lei querem coagir. sendo sua bar-

Explique-se 5i. director regi,)nal, porgue ° Povo Dmiga- E:<U10. Si. Df. Ji.!iz Fed :r211. ,cr annullada a Porbria no.0147. na. 38, cOllitituen ou não 03 inte- da um dos meios de coacção.
verrlf'. precisa de ter na ch�fia da Dlf,xtona i<"gion:t! dos Co.reio, Fk iwopob, em 3J d� julho 30.) - 0,; cO:1iiddand)s d.1 �ralistE1.3, uniformll.a:los, forma1os; II

O .chefe do In\�gralismo nã)

e Telegraphos uma pessôa que não burle as leis e nem as d,!sre�i)ei- Je 1935, Portaria nO. 147 dispe:1sam a co'n banda d.,; m I,ica, etc, uma m,)dlhcou, em absol'l�O, a esseu'

te l\rbitrariamente.
.

Officio nO. 1.7 J 4. esta Chefia d � d:õmonstcar que a milicia de typo militar? Não nos c.ia da milicia. Elia c0nlinúa exis-

Em respodil <10 dEcio d� v. A(;çào Integralista, faz(!ndo pelas d�w.:m')s f:Sluecer que a bi nO. tn com todos os �aracteres de sua

excia; ônt-Orl1 r::cebido, p�dinJo 'lIi\S da cid-id.� nasseatas cO'.n 0' 38 viso:.J, preCÍ'\amente, o Integra- fUn?açãO e Or?�m3aç�0.. A prova

. . GanChOS,inrorm:l:;i);, a h05_p:::lo dl parla- ad,�pUi uniformi�'ld;);; de ca!niii3 lismo e o 5('U Ch,Ae, para burlar rr.��s.patente e qu,; e. amJ:l uma

Srg��!;J hÚje, pela nunhã, aC,)nl- filia (jJC b"á�j, C,)iDO iJledida

pre-r
verde, formo 3..ndo pelotões prestan- a lei fez dcdaraçõ-!s, em jornc\e3" :nlilcla,. que os propílOS J\)rnaes

pannado do sr. CapItão do Por- ventiva dil alterél,;ã0 dei oí,jelll pú- do contil1'::!1:::i::\1 a03 seus chdes, que a milícia lião existia mais e II,ntegrah�ta,�_:uand.o Ee r�feremENGRAN DECI M ENTO DE to, para Ga'1chos, o 5:. dr. f\Tcrêu! bEca, últimaI!1;!nk él[kfid1 n�,L� em p:i%catas com garbo� militar, porque o; pJstos d� commando as or�an,za)-o"s, charr.am amda o

QU EM? Ramos, governador do Estado, I Estado, em varias mumcipios, d ::-1 mmic::a á frente, dos sem ad :ptos mudaram de nome. nChele com o seu Estado Maior".
afim de visitar as obr,1s de cons- vido o movimento de agitAções co:n «sigmas» nos braços, e ou- b)- A--.lmíttindo-se qu:! a Ac- �A Vóz do SuL), jornal íategra
trucção da estrada, que dará acces· entre faccôes extremift.'1s, pO';so trüs. além dos «3IgmaS», C()il) ç:io Int�graJ;std seja uma orgalll- !t.sta, no seu.numero I'. junto as

so à Divisão Naval a se installar :1 mestar �as inform.1.cõe; pedida,. di"t;nctivos que indicam su'-'erio- zarão J� ty'Jo militar, na exares
sim se expnrne: "Nucleo d� La-

,

1 l' 1
I •. ' f' :r. .' -" ...

dbrevemenre naquella ,oca,.'nrle·1 10.) __ A Portana nO. 147, riJ,d,� e,n hicrar'lLIia, d", con5' são da lei, é ainda legal a acto guna -, .... IniCia a a sessão

MUDANÇA DA CAPI rAL baixada, {(em quando durar t, lÍtiÍe uma milícia orga:lizada. To- Jr:sla Chdia, prohibldo "c:nquan- com a entrada do Chefe Muni
.novj'Tlento d,� agitação extrem:,,- do!; aqudles que cOflhecem or- to durar o m')vimento de facções cipal-e seu E,tado Maior, (vêr

Alguns deputados aoresentaram um ' d'd J ,.

d A I ,.
.

('
,.

Ali' do"u'nento Junt) O r'
• �ilS, e me h. a c <: segurança pu- gamzação acção ntegra ista extremistas lnteglallsmo e lllan-

. � : o ra. e uma
projecto pedindo a nwdança da ca.pí-I' I I d IR bica e prccura eVItar que no e oJue vê�m os seU3 jadeptos df!S- ci5ta:,) qw� os adeptos do Inte- mi leia qU(� os se:.:s a eptos, pe a
tal para io do Sul. al1egarrdo falta
de agua... ;lv3S0 Eitado conlinúe a se il:gis- filarem pelas ruas, Ião têm oulra gralism(, a,ldern uniformizados em

sua imprensa official de prop�-
Constou hoje C]_lle um dos signa- trar scên8S dolorosas, d�srespeito I impressão, sinão d.� que se trata �grupamentoJ, faç:lIn desfiles e gau?a, dizem q:te têm Estado

I tados. O sr. dr. Asrippa, melhor re- ,�:, autoridades, assassínios, etc., e de uma milic:a. O artigo 47, da promovam caraV31las, por(jue o M.alOr. (Documento n' 1.) Allega
flecti�do. e a conseíh� 1ll�d,ico. va� I não é, portanto, um attentado ao lei nO, 38. de 4 de abri! de fim essencial é evitar a continua. o impetrante que a Acção lnte-
rectifIcar o seu ponto ae ViSt'l. apre- 'I I I d t' 113 193

-. . .

d fi' grall'st ' .
- I', f' r"araa"ap 10 o ar lao j v'sou pr�'cIsam�nte a mi' ção e con ICtoS entre ex. treml'sta<, _

a e uma aggrcmrarao po I-
sentauáo uma em3uda a ím oe que

J c o' '. . _" .. .'
•

.'
v

·'1
� " ' :r

a capítal seja transferida para o sal- da n03sa ConstJtmçao. hCla mtegrahsta. O Cnefe do In- como já se t:!!ll d"d.l varia� veZ�3, tic�-sp:)rti.v� � cultural, etc. (Vêr
to dl Cavei�as... 20.) - O imp:êtrante quer, com tegril!isl1lo, para burlar a lei mu- il�sta capital c no interior do Es- �ehcção ImcI�1) Ora I é uma af-

Assim haverá abundancia de agita. um «h",beas-corpus», annullar uma dou () llom;� dos postos de eom- tado. firmação graCIOsa. Para ser aAc-
que acarreta.rá hygíene. com ba.nho Portaria do Chefe de Policia, m'lndo, substituindo-os por nomes A Policia te n o dever de tc- ção Integralista uma aggremiação
permanente... r' d d

. ,. I 1 O
. , d I

t" lt I
.

a.lm e 05 a ept03 IIltegranstas I
escoJare�. ra, Isto e uma gros- mar to as as m�didas para qu� a spor Iva e cu, ma, precisava ter,

CAPITAL:--ESCA DI N H A continuarem, livremente, na pra-I seita simulacão. O Exercito Na- ordem publica não seia alterada. no no,so Sstado, estatutos registra-
tica de act,)s crimmosoô. I cional não deixará de ser Excr- Quem, merilrissimo jui'z, de bôa dos, d� accôrdo com a lei e ter

O «hiíb�as-corpu;», seg'mdo ;1 i ciro si, amanhã, o governo lnssar e sã consciencia será capaz de ne- personalidade jur.idic�,.e assim

juri�p! ue.! nd.-l, só póde �ser can- J. chamal o gcn:::ral de Major- gar que integraliôtas, uniformiza- poder: como. tal, VH a JUIZO. E "lI

ceJ,JJ ii ne.isÔa c·.�rta. O imp�- Tenenle, o cduitão de Centurião, Jos, em pr:.seatas, tem dado camas que vllla, Cidade, tem a Acção
trante ped; o «habeas-corpus» pa- têrmo, aliás, j� do Exe:cito Ro- á conflictos c á alteração da ordem Iotegralist� nu..:L�os .�� )rtivo;? Nj_o
ra Si e para todos os derc.ais mano. O sargento de instructor de pública. sabemoo: Illustrado JUIZ, e, de certo

membros da Acção liítegraliôta soldado, etc. A prova mais eloquente é a �. Excla., não encontrará no pe·

a) -.z)orque de acoJrdo com noticia que A Vl)Z do SUL, or-
dldo de "habeas-corpus", esh

o arlÍgo ! 47 da lei nO. 38 "só gi10 integralista, narra no jornal, prova. Não basta alegar. Preci�a.
o poder publico telil a prerrogati- junto. documento nO. 5. Lê-se o tambem, provar. Claro e positivo

está que a Acção Integralista foi
e continúa a ser urra milicia.
Como tal, foi organizada. E' da
mesma fórma, conlinúa exercendo
a sua actividade. Hoje com mais
uma circunstancia que seus adep
tos, em muitos logares, neste Es
tado. armados, fardados, provo
cam desordens, commettem assa _

smlOS, atacam á mão armada ,

como aconteceu na cidad,:! de
Canoinhas, onde os integralistéts
atacaram os membros da AlIiança
Libertadora e assassinaram dois
delles. como nos dá perfeita no-

Sem quaesquer ligações politicas.

p�'�(:Y�;l"'l:Jtario e Direct.or R�sr:�onsavel ..JA.IRO CALLADO

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

Politica &
Politicas

tstrada dos

O aviso da actual concessionaria
de força e luz á capital. que está
sendo publicado na imprensa local.
se referindo a pseuda economia de
400 contos annuaes. assim termina:
"e que aqui ficará para o nosso

engradecímento. Luz e Força Cathari
nense. J. A. Gom·� .1e Oliveira:'

D,� fónm. qUe est.: r :dígido o avi
so pód-: ser interpreta lu ]ue os 400
contos será para o enb.('.>: {ecimento
do actual contractante.

ADOÇAR O MAR

Conversavam hoje dois electricis·
tas:

---O João Accacio entroil Ol1 não
com capital, nesse contrado da luz.

---Consta-me que o capital se re

sume naquella escaditlha e em três
metros de fios adquiridos 110 Cascaes.
para reparar os fuzis.

Discutiam ontem. os deputados
Emílio Ritzmann e João GHalberto
Bittencourt. na sala. de café da As
sembléa. sôbre (l em::nch. mandando
mudar a cap:tal 1""/ t 1< h) d) Sul.

Dizia o deputado Joio Gl1alberto
Bittencourt:

---Ora bolas. a emenda dos nossos

collegas não é razoavel. ainda mais
q (te a capital está localizada numa

i['1,1.. cercada de aguas po: tOlos os

lados. menos em cima e em baixo.
---E não será nuis ecollomico fe

char-se as barras e adoçar omar.
s5 assim teriamos agua a vontade--
atalhou o deputado Rítzmann.

.......

--.�"'...,...........� ,lJ!I .• ..u.......

---�� .._�---

Tenho o grato prazer de communicar a população
_ desta capital que, de conformidade com o contracto que

firmei com o Governo do Estado de Santa Catharina, para
o arrelldamento dos serviços de Luz e Força Electrica'3
deste municipio, a arrecadação por mim verificada, com

a applicação das novas tabellas de preços, dillll;1ll1U, em

relação ao regimen anterior, de mais de um conto de reis

por dia, representando isso uma economia de cêrca de

quatrocentos contos pr)r anno para a população da Capital,
e que âqui ficará para o nosso engralldecimento.

PAG

Pelo Banco elo Brasil remettl2u, ante ontem, o 6overno elo E:,taelo, a Halsey stuart & la. àl2
HOVQ YorR, a importando ele elollar125 30.864.70 (trinta mil oitocentos e sessenta 12 quatro dollares � se

tenta centavos) que, ao cambio elo dia, produziram 364:512$100, para pagamento integral. na fórma
ilo Decreto federal n' 23.829, de 5 ele fevereiro de 1924, do coupan ào emprestima americano de ]922,
vEnclvel a l' de Agosto p. vinôouro. l A. Gomes 4,e Oliveira. ['ontinúa na 50. pagina

e não creando d
"-� l!

d� V I � f�
€.� \;;;�i ,.�,

o governo
'"

prOfl1YSSOS
ca'lharinense sal,aa CtIlmm

no valor de il64=562$�OO

LUZ & FORÇA CATHARINENSE

5abemos que o Thesauro �o Estaelo já pagou rêrra ele 400 mntos de juros àl2 apolires I2staeluaes.

,y ..

;:< \,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mafra, 18 liIiI Sta, Catharina
u de Guilhe;�me Buc

F�orianopolis

A
f3·"�$""�·'2S'T��������!:� I gra til a, ::� & Dio terreno ganho, estas no- w._-

..�..,,,.'_,,.,.""""" ""�"..""..�.,,_." "'� �dJeia ml05sa !II�s 1;01"131 '1vas armas mechanicas e � , \ � I --- --------

liIUax "'"scientificas são sufficientes r.iI Jorge Jose de Souza � I (Compilação de L. Nazareth)para preparar. o cami.nho, a- � e Senhora � Ifim de que a infantaria tome � participam aos parentes e ij DIA 31 DE JULHO-S. 10. DE LOYOLLA
posse do territorio arrazado

� pessôas amigas. o nascímen- �� KG��I----
pelas primeiras. �� to de seu filho � 1893-Ataqlle ao Palacio do Governo-Pela madru

. . t CESAR � g�da do dia d� hoje, foi o Pal�ci? do Governo
. �o Estado atacad

Trots.k'f pre?lz que o confli- � \ \�.\\ violentamente a bala. Esbva a lrente da administração o tenentcto ítalo-ethyope ,conduzl.ra � Fpolis. 22--7--935. A coronel ElJ.;eu Guilherme da Silva, l: vice-presidente.a uma nova guerra mundial �. .!?J O. c IL ;>' � Q h' de 1
I

d di .':���':�:X�::�$)�"J:_&;: er.;!G�J '-�'1 ' as a tantes 'jU'J aviam � esernnarca os no la anteno
OSLO, 30 (O)-Nas pri- ;,-�'pARA chamar uma Li- de b�rdo do ltapemerim, foram a�uartellados .na caverna �o 25'

meiras declarações a. jorna- mousine é só discar o �atalnào e pelas du�s hor.as do dia � 1, depois d� se loca�lsaremOENEd :' A, 30 (0)- A vidades parallelas competem listas, que fez o dirigente n. 1.:22.;2.. O unico fora de qu,�lgucr resrstencra e �� deixarem PalaclO envolvido e

Liga das �Jações convocou estreitamente, mas ernquan- communista Leon Trotsky, telephone das Limousines. medonho �lfculo de fogo dcJ\ atIra�Oies atacantes que eram calca
officialrnentc O Conselho pa- to a dip!omatica encontra depois de sua chegada a lados em 150 homens, entre �rasd�lCos, allernães e

. ro.lacos, rompe
1 amanhã, afim de tratar obstaculos quasi insupera- Noruega, opina que o con-]

N
ram � �ttaql�e sob �s estampidos de medonha [usilaria. Dentre

'-:1 pcndencia ítalo-ethyopi- veis, a organização mi�itar flicto ítalo-ethyope levará. a OVa correligionarios e .amlgos do Preol(�,erüe Elyseu� que. se nencontravamca. D.· esa.pparcce, assim, o está alcançando tal perfeição I uma nova guerra mundial, em sua comp�nhia, fora� .mortos, ;YÍ.nnoel B�r1mck da �:Iva, Joijo d
· .nbicnt: de incerteza em, não sobrepujada hoje em da mesma fórma que a guer- Fo�seca P�';oas ,e o policial Jose G�mes e n� rua, proxlmo q_o Pu
• .rno da reurnao do referido dia por nenhum outro exer- ra balkanica de 1912 foi o fusão parti- lacio, � major Alfredo d.� Pa\l!� FreJias, medico �dltar e m�Jorr;)"6ar:,s.no que durou varias cito posto no terreno da lu- preludio da conflagração l • AntonlO. dl Cruz Cordeiro JUl1lor e Ado1pho Mala, estes dois ksemanas. cta. mundial de 1914. I dar Ia mos [eridos.

. . '�O novo exercito destina- Trotsky diz que é prova-
. � Camara Mun:cipal, Thesouro do Estado e outros (..�0,[<O/vIA, 30 (G)-A dele- do a' Abyssinia possue maior vel que a nova guerra mun- BELEM, 30 (0)-- Acaba ClO; públicos f.or�m tomados pelos assaltantes. "

gação italiana ao Conselho poder destructivo «per ca- dial estale dentro de três de surgir um novo partido .,

As vlctlm.as foram collocad�s em carnara ardente, na sal
da Liga das Nações, partiu pita» que qualquer outro que annos, pois o conflicto afri- politico com a fusão dos par- pnnclpa! ,de PLlbClO. Nesse mesmo dJ3, pela tarde, o pres.id�ntc Ely,
para Genebra, onde vae pro. tenha sido utilizado desde o cano apressará a elaboração tidos Democrata e Popular. seu Gudner::ne pediu gararüta, ao co nmandante do districto m:htal
urar uma solução para o período da guerra mundial. das novas condições. O novo partido ficou de- e. telegraphou �o Pr,!:;Íd�nk ?a Rcp!J6.!i�a ?arrando o triste a couts
.on.iicto com a Abyssinía, Este poder destructivo es- Em sua opinião, é inevi- nominado União Popular cimento e pedindo provld�nc�as. Pa!aclO fOi por elle aban JOIW:lO e

cnquanto prosseguem com ta' representado por machi- tavel o conflicto armado eu- Paraense, figurando na sua installado o governo na çap:tan_a dos Porto, e os herciiistas, pOI'lL-;'1;avel regularidade os nas, productos chimicos e a- tre a Russia e o Japão, com comrnlssão executiva, além sua vez, ddlc se ap0m�rfl: TI .lns,tallaqdo um governo provisorio. Rshprepa a�lVOS necessarios pa- viões e, si bem estratégica- o triumpho desta ultima po- dos membros do directoria nanhã d� 2 d� �g:)Sto. s_eg'l\:ü�, o G:wer,l:) da R::pubiica por inter:
! a I;' 2. ,'.lzar o maior exer- mente depende da infanta- tencia, mas finalmente o Ja- do extincto Partido Popuiar, mdlO do resp�ctlvo mi�lI t';i"lO ma dlVa rep)f o governo legal de
.::ro '0 "üa] 'lS tempos mo- ria como ponteiro seguro e pão sahirá perdendo devido os srs. Abelardo Condurú, Ely3e� O:.lÍlherr�e dol Silva, d;;te.rillirl'lndo i_n,ürucçôes @;peç q'�3 ád �n os. I perito aos ataques de bayo- ás graves condições interna$1 Alcindo Cacella, José Pin- 6uarmçã� fedt!ral, quanto aos movlluentos pohlJcos e ordem públicaE,. , CLLS Lnhas de acti-! netas rom fím de conservar que surgirão com a guerra. garilho e Loris Araujo. a garantir.

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

UERRA
prepara o

xerclte

Tamandaré � Figueirensf;
em prello renhid{�

--0-
Paztl;idq � segunda par- o Talheir03 E. C., que n

tida dó fct�!rno oTamanqa- P,Qss4e Q01T! quar!rq de foót.
ré e o Figueirense farão um ball, quasi que foi venciqo,Para só citar um exemplo, esses reformadOles da classe mé- justo conceder uma ou outra f�rma de libertação contra um maniaco arrojado encontro. O Taman-I Chegou a perder por :4 x I,d;ca, certamé:ote ignoram as horas em que a massa trabalhadora co- homicida. A mais extremada escola de orthodoxi:t limita-s� a sm- daré que não tem aindéj. U01, para d �pois empatar, de 2x2.m�ça s·} l trabalho; pelo símpb3 facto de ter:.:m elles, concluído tentar que quem quer que tenha soffrido essa experiencia deve dar- ponto ganho na tabella de-I, A hora é de atrapalha�qQo seu �\I;n;)ço e a digestão moral da imprensa ffi3tutinl ás onle se por satisfeita com a libe.taçã;). Em outras palavras, que lhe é seja obtel-o enfrentando ql!a- para os ponteiros."da f"imhã, cabm que a assistencia que bêbe cerveja a essas ho- bastante essa experi,�n('ias de matri,monio e que não deve procuõar dro forte. Lembramos, à� I_- --. �

Hi5 pert�nce ao grupo d)s que ríladru�a:n para di"pôr de mais outras. Estam03, geralmente, conformes em certos casos em prestar suste que o club de ::'ody SA� LORENZO VENLEUtcZ(ipO á satisfação de sua dlpSO:l1 i"ía. E a maioria delb igno- ouvidos ás queixas do homem gue se lamenta de ter esposa, Porém, I deu no kv�hy ..n.o turno. Seu
.

Àl!1da em Buenos Ayresram que mquellc momento a bôa mulher leva já realisada mais nào estamos em continua: concedendo a mesma benevolencia ao j qu,!-dro
esta "mais poqeroso disputaram um enCO!1Íro emd:! meia jornada d� trabalho; e gu � o que em verdade faz é al- mesmo individu. quando volta a lamentar-se por clão ter esposa. E, e melhor con�titui.d\), por _is- pn?seguimento do çam.pe'1-:lnOçal razoavelmente, O problema inteiro da «bêbida» no prole- actualmente: a maioria das gueiXiJ.s são desta classe. 03 reformado- so que o tlguelrense não natJ de -foot-ball, qs qijadrõstHiado está envolto é.TI uma rê.:b d� il1comprehensõ�s parecidas, res fazem particular finca-pé na singular posição do hcmem que encontrará tant�. fr�ilidade d� San Lorenz?

.

e IndepetÍ�e não cabe dúvid.ls de que, jJIgadl) p�las apparências. o projetá conseguiu uma separação sem divorcio. O seu argumento mai" trá- em vencei-o. O. flguelrense � d!ente� O pnmeiro venc�4") ac lbará prêso em uma rêde de injustiças. gico é o do sujeito que, livre ao fim, dos encommodos que o as:;o- O actu�1 ponteIro da tabella de 4xO, tenqo Peíronilho S('SE se isto é certo r quanto á bêbida, não o é menos quan- berbavam quer se metter de cabeça em outros que desconhece. e por ISSO todo Q club que destacado de todos os jo ...t.) á crueldade. Não serei eu quem negue que em certas circunstancia senti- se collo.car pela ?�a frente f�ador�s: Waldemar e PetrgEm cada nove de dez casos, o juizo que se forma do mentaes sua tragtdia é ou pode ser por demais tráaicd. Porém, essa leva a jresponsab:ltdade de assomoraram na tarde de
· omem que dá uma paulada em um'! mulher) encerra tanta jus- tragédia é de natureza emotiva e não poderá elimi�ar-se nunca, a duas victarias se o vencer. domingo.
tlÇ� como o que. s,e. formaria por não ti�ar o chapJ.u �llte uma mais de q.ue, com toda a probabilidade, elle mesmo a infligiu á S�I� �quipe está em f?rma.esennora. E um cnteClo de cl3.sses; podera ser, 5u.Jeflondade Ide companhelfa que abandonou. dlfflcllmente offerecera O dl- FAUSTO EM FORMAclasse, mas não um acto de igua!dilde, de judiça entre as classes. Reconhecemos que isso é o tributo que se paga por suª' reito aos diabos rllbros para Na partida realizada en-)rescin:le de mil coisas: a prorocação, o ambie.,te, as irritantes tentar um ideal ou por ter comettido um êrro, porém, precisamente arrancarem da collocação. tre o Nacional de Montevi�rcz,tricções do espaço, a ausrncia de certos tabus de educação so- é o ponto' em que se apoia nossa distincção no assumpto. Faço Nlas aquelia assistencia do deo e o Central, verlficou-seíal, a tradicção de uma maior rudeza, mesmo nas dc:monstrações aqui a linha de minha acguiescência, linha que reconheço ser fi li- Tamandaré não é sõpa ainda' a victoria do c1ub de Faus·J!e afecto. Impôr matrimônio ou divórcio no caso d'! um homem nha d'! batalha. Batalha que se trava no terreno discutivel do muito mais o Avahy e o Iris que to, pelo score de 4x2. Fa-di.;;m, e'luivlleria a de�gualificar um Cavalheiro por bater com a duvidoso hlturo do sujeito e no seu passado. A controvérsia so- estão na baia _ge espera... usto que é o eixo do Na-,Jorla ao sanir de sua casa. O proletário não pod;! ás vezes. bater bre o divórcio não é, em realidade, controvérsia sobre o divórcio. cional, mais uma vez cons-.;:)ffi a porta ao sahirr do temor de que a sua vivenda m')dêlo E a controvérsia sôbre � repetição do matrimonio, ou melhor ain- NAO VEM MAIS tatou seu grande valor es-v�nha a baixo, ou porgue não tenha onde ir, ji que não dotaram da, sôbre se o acto que se realiza é matrimonio. Os dois jogadores que es- portivo.5_lil morada de uma sala de fumar, de bilhares ou de con- Em definitivo, voltemos ao conceito de honra, que com- tavam promptos a embar-cértos. parei ao conceito do patriotismo. Durante :0'; terríveis cinco annos car para o Rio, procedentesTudo Isto, seja dito de vagar, e para fazer notar que, nem (1914-1919), milhares d.e homens morreram soffrendo indiziveis de Lisbôa, ,afim de jogar pelo.)or sonhu', pretendo suggerir que tod0S os casamentos são ventu- tormentos por arranques de patriotismo m:.Jito mais discutiveis e fu- "Vasca da Oama", desistirOjOS, o mais. pr�vav�l,. se as coisas continuam como vão, é que gaces. Durante largos periodos de sua histOrIa, poloneses e serviços ram do contracto, em virtudeabundem os dlvorclOs IIlJustos e desventurados. Haverá casos em que tem vivido em continuo tormento. E sempre sustentarei que a ne- da situação anormal du nosa parte innoccnte receberá o castigo que correspondia á culpada, cessidade vital de liberdade da familia é causa tanto ou mais me- so sport.Por excmpio, sustenta-se quo:: uma pessôa casada póde e deve vêr- ritória que a realidade de qualquer fronteira, mesmo reconhecendo

se livre da companhia
. �e um alienado; porém •. tam�em é certo que que seria terrivel e funesta se, fffi realidade, exigesse de seus defen

o, rdofIüador-=s sClenhhcos, em seu afan de Investigar, estão am·· sores o soffrer tormentos.
pitando, de continuo, os limites da alienação mental. Começaria o Como ja di�se, nos mais extremados termos, a unica cousa

)r(>ce�ímento . iibertan?� quem estivess� em compa- que exige são abnegação, soffrimentos negativos, que. a meu )UIZ.i;hla de um,m�maco homICida, para te.rmmar '. Igualmente, no caso se podem supportar honrosam( nte pel� gloria. de seu proprio Jura...le um charlatao gri:lnddoquente. Ern ngor, nm�uem nega que seja mento e as grandesas que fazem posslVei a Vida das naçõ:.:;s.

Desportiva
Redactor CYPRIANO JOSE'IV

Por G. K. Chesterton _,--'-,.-:------

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO, Porto Alegre)

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

QUASI O CAMPEÃO
O Bocca Junior, de Buenos

Ayres é o actuai ponteiro da
tabeIla do campeonato ar

g-:ntino; no do:ningo ultimo
dispntando uma part;da com

VAE TREINAR
O scratch carioca vae irei.,

nar para enfrentar os hespanhoes que deverão chegar
br�vemen.te no Rio de Ja
nelr? Tnnta e trez jogaqo
res Já foram requisitados pa
ra o primeiro treino.

BOLA AO CESTO
Sexta-feira proxima a As

sociação Paulista de Bola ao

Conlillúa na. 6a. pácinal

_ ..

�-
.

.
. �
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A GAZETA
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JU.ÇrJI eerrentes IH!} praça de 1 L;m�,05 le-ic3 1(::0
ri!

- 'I I' , i. , 'I
r _cu"lanOp!}U� I L; (;Jf>C1," '<""'�m hV

FARINHA DE TRIGO I CedaIlho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500
C

.

5 2 k'! 5$500
Gatos do matto uma 4$000

ruzeiro e .10S
L' l' 30$ O

ndiana 34$000 ontra.s mecua uma O O
Graxalm do matto uma 3$000

69$ 00 Graxaim do campo uma 5$000

69$�00 Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do matto uma 5$000

65$ O Largatos grandes uma 3$000

49$0000° Veados mateiros kilo 10$000 Das 3 horas em diante dia-
riamemente á R. Trajano,51 � !

'

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- Phone 1.618 I Dr. Pedra de Moura F'erra i
MEIRA QUALIDADE

I�13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia l Residencla:-R. Esteves !u- Advogado
I!12$000 38$000 nior, 17D-Phone. 1.285
10

13$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 I III<ua Trajano, n: 1 sobrado ;";;;;;;;;;;;;;;;;;;�__"""DiiS""___'=-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiãíií"-iiiiiãiiMizõiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiD
27$000

����:sd:epi�eh:a lei dz. ��;��� -----------I_�T�P_--�.�_ne n' _��..c���-,üSAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2xZ3 dz. - _. ---�

Sacco de 60 kilos 1 5$000 18$000
5acco de 45 kilos 13$5001Sarraf05 I.. lx5 a dz, 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

���������w;���'e
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem � �,'�

Excellente refeição no Hotel das Caldas �� Attentae beI' �Salutares Banhos Thermaes na temperatura 00 ai tl,:-.,jde 24 ou 40 grác:s �� lU _............. ...,. ... wl

Parte deste Capital, d,l largo da Alfandega, ás9. e � A Agencia Moderna �regressando ás 16 112 horas, um confortavel � de F-':)LJ b I icaço as, com séde l}�
Omnibus da Ernpreza Santo Amaro k� em São Paulo, é autorizada e fis- �.�

P
� calizada pelo Governo Federal e t1�

reço: 111':luindo passagem de ida e volta, almoço -�'.:.•� possue a carta patente n. 112 �
no restaurant do Hotel e direito a um BA� ·l� �NHO THERMAL, por pessôa.

'I
FORMIDAVEIS sorteios proprios: tres vezes�por

���',•• ��' semana, todas as segundas, terças e sextas�feiras tlRS.. 15$000
I.

P
.

f EXTRACÇÃO com globos de crystaI.
. ar� ln armações e r�ser�a de passagens: No f�� t�l

e<:cnp�ono da Empreza, Lua Conselheiro i\:1afra, 82 �.�) A MAXIMA lisura e

honestidélde., pois, os sor- �,1
.. -Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521 .!

t,� teios são presenciados pejo povo �
".__#o�-YY�,õi{i'1!ifiiãã-i,,�6��'I§���"""�""�.���'��'_����""��7�r��,! l'�������������'� �

C·! du
VI

emmerere, �n ustrm8
I \

,J

J
1 ssoo
l,�t,YO
3��OOO

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

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

MercadO do RIo
FElJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 18$000
Branco especial 23.$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

SABf\O JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

D1VEHSOS

j

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa I 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por meco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó' 11 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO

- Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por � acco de 60 kilos).

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha EspecIal
. Agulha Bom

Grampos p. cêra kilo 1$400 Japonez Especíal
Jimento Mal!,� s�cco ! 6�500 Jafonez Bom
Plíosphoros'Plllheiro lata Z I 0$000 B' C

. 1

d 12 "I ZOd 500
ica ornca

Arame .arpa o n. ro o 0,1)
Arame farpado n. 13 rôlo 31$500 MERCADO FROUXO

40$000
37$000
38$000
28$000
25$00U

vINHO DOIRIO GRp"NDE
Em qunitos 1 45$000
Em decimos 75$000
Café em grão arroba 20$OQO
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fio> 1Z. .c..v.pvvv

Xarque corxões arroba 27$l100
)\alque sortidos arroLa 25$000

BANHA I
'(Por caixas de 60 kilos) r

Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 158$000',
Em latas de 2 kilos 160$000

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

Mercado de FIGrla';c jlCUS Mantas Gordas 1$800

Feijão preto sacco t 7$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco 15$000 I

Sortida regular 1$400

Feijão vermelho sacco t 5$000 MERCADO FIRME

Miiho sacco 12$000 .

Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$500
Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 1$500
Farinha commum sacco 8$000' Ca?ne de porco 1$700

I
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$600 ICafé em C()CO sacca 26$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 1$900 51 Londres 91$000 93$500
Assucar grosso arroba 7$000 « Paris 1$260

-�� , Polvilho sacco 15$000 « Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 1$500 « Italia 1$565
Toucinho kilo 1$500 « Portugal $853
ara kilo 6$500 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 8$000 « Suissa 6$225

COUROS
« Belgica 3$215
<I: B. Ayres 5$020

Refugos pesados kilo [3$000 « Uruguay 7$741

Limpos pesados kilo 2$000 1« Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK 2m 14-6 EntroôOS2 5ahiôos

6 a 14-5

12.759
20.199
I J .35€!
6.218

\

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
XarQue (fardos

50.556
73.111

12.298
16.876
11.179
8.645

25.324
12.577
6.120

14.000

(-Faltam as sahidas dos depositas particulares.

'1 ;:,.",

�

di�n Ica:

Fulvio Aduccí I
Advogado

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr.

Ex-assistente do
Rua João Pinto,.

(sobrado)
rr ] 8

Dr. Cesar Sartori

Cliriica clrurglca-operações

Dr�. I\lligue!
[3cH-3baid I �c���io ;oJ

I rei ra tem seu escrip

� tório de advocacia á rua
F

..
O p� Visconde de uro reto

ln. 70. - Phonr- 1277.

I' Caixa Postal, 110.
J
,..--r�=;.��__'___'"",=====--.

Clínica Geral -- Vias nrin;uias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem cperução e sem dór

Resid.i- Praça Pereira li. Oli
veira, 14---Teleph. 1353

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

Consultas:
das I 5 ás horas J 8

A Sauder!!
Ler com attenção

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

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

forme o estado do paciente o

Xarope ir.u:h) ..tannlco
especialmente preparado no laboratorlo da Pharma
cia INTEF?NACIONAL. 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 das de sopa antes àas refeições.

Phat-macia Internacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREiTO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingos=

r-echam�ntcll de rnalas
lTERÇAS e QUINTAS:'FEIRAS

Na AiJcncia ás 19 horas
)

No Correio ás 20 horas
Registrados �{S �19,30 horas

PARA:-ITAjAHY,:;:;BI.llMENAU, jOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

iEdifi,-io La Por'ta Hotel

"lExpre�tiso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANsr'ORTES EM AUTOIVlOVE1S, OMNI
BUS E CAMINHOES

Devidamente l<e6istrada
Director Proprietario SANTiAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Ftcrianopolls e

vice-versa
Sali!rul.:3 de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLlS" até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de FIOlianopo!is ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGl\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto ,.6.1egre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Péns8.0 Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em P,rarililguá--PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SlMOES-Hotel La Porta

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

efillação de assucar
--------- ---------�

=de=1

João Selwa==
,

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Boci!yuv!, 154

üepestto: Mef'Clu:fo, sa
-,--�'---

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

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

'm r_meer

,- :.
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PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RI· L\ CONS. MAFRA 54

·_fG�����.
......._ .

I Fabrica de Moveis I
Fabrica de Moveis Catharinense I OE "

Paulo S�Ehlernper • Pedra Vilali :
DEPosn o E ESCRIPTORIO • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER .,Pua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo 1,',·, ESTYLO-Rua João Pinto, 1/ B-TeIephone,Teleohone n. 1632 �

'=;="',==.==::=--<=====--�=-
'

FEI�RAGENS:

����,u�.P����íG'I�I��i����f�i��J!"�h!l1���·����!P�V4VÃVAq\\&!.
---

�
,

k
�

e I . �
D�6����+����W�=��·�__���������������������wr���- �1

-.- - ---_-- � ,

Matriz: FI.. RIANOPOL.IS �,�
Blumenau ... _joinville Seo Francisco Laguna Lages �,'..

,�Mostruario permanente ef"'Y) Cruzeiro do Sul
��

Secção de Secçao ,de �1
MACHINAS: �

Machinas de beneficiar madeira �Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

"IClrr.ento-Ierro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados,

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

res Material em geral para transmissões: [eixos,
Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

'

Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro- télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras pne,

umaticos e camaras de ar GOODYER �','.'Bebidas nacionaes e extrangeir, s Material electrico em geral �
',1 F::r'''rH,:.)r�eza l'\Jacional de Nave�ação "Ho" ':>cke"--vapores "Carl H<?epcke", "Anna" e "Max" �
�

,

Fabrica de Pontas "Ritc3 Maria -- Fabrica de \ 310 "Rita Maria" -- Estaleiro "Arataca" �
';-;--'':'''''4 �

""'�"1.""�"<FT��'�"\���2.?'!i �..J ���l?�����������fGI����VàVAVAY··��.".�..
_

���}..�4�� _..���MCrgp� �JB� ����_� __ .�_'K��_���� .· � �� �� :&.����

t ' <":;';,,;-;;::'--:� �1- h 'I a A II " a n ç a d a B a h 'I aJ":...J"<·t:�i,J:CLs
, _�,��======�=��=-�--�-------

I ConfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
I conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para Ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' J O (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1. J 94

Chiquinho

Fi�iaes em:

Filomeno & Cia
End. TaL FI LOM ENO

F L o R I A N o P o L I S - 5 A o J o S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

Seccão de
FAZENDAS:

..

Fazendas nacionaes e extrangeíras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeáveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em noveIlos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

para" tem os

.��_.
PARA ACQUISIÇÁO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PHILIPS

I
-

I

•• - fundada em 1870 --

,?E6UROS TERRESTRES E mARlTlmOS
! «ontestavetmente A Primeira no Brasil

: '--:pllol rl!a!ísaéla 9.000:000$000
'

I Reservas mais t)e 36.000:000$000
i ReceHa em 1933 J7.762:703$36J
Irnmouels J3.472:299$349

I' :�.c::pDr;"abiliàaàes assumidas em 1933 2.369.938:432$816
fi u,.-::stos responscbiliàadlZs referem-slZ sórnznte aos ramos de
. fC!bD e TRF-ll'-l5PORTE5, que são 05 DOIS UHICOS em que
�, a ::orn c.iblo opéru)
� (�[\Qi1tE5, 5ub-Agentes e Rl2gulaQores àe Avarias em todos os
j (.5\,:1005 CO Br,)sil, no Uruguo" (Buccur-sctl � nas prtnclpnes

praças ei;;rangeiras
rJ].eni\!"3 C:Tl florianopolis CAmF05 LOBO & l'lA.

f�ua I', mafra n' 35 (sobrado) Colxc postal 19
l\zlecí'. ALLlf'lHÇA 'I'zleph. 1.083

I
, I
, I
',;
u
I.��......_;-.�_.·_��-_����,�_��-��_�z;����_��_��;xea;��������

'7:3cTiprcrios zrn Laguna t! Ifaiahy
61umenau e Lag�s

Sub.Agentes em

acces-

.:-� �-""""'."'�' .-,""

,._

V de-se"
casas na rua Conselheiro

en e-Se,\'lafra n. 12ô, 130, e 7la e

rua Felippe Schmidt 41, rua

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

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietário Paulo Schlem-

I, .per.
Nas grandes luctas que desdo

bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

Villa Bedr1earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pf1d Prdeite Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na ma Prefe�;ura.

PASCHOAL SIMONE S. A.

Professora norma
lista "-- acceita alurnnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR ,á Rua Saldanha

Marinho Ni 10

LIVRARIA MODERNA

PunOada em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

l'aixa postal129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpographia, Estereotypi
Enccõerncçõo, Pautação, Tra
balhos em Alto R�leuo etc.

....0.0-----00•••••
e Ii Cons�ru?tora do Lar Ltd.

I
• Organlzação nacional de crédito ..
I para a construção da casa proprra I

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5-1917

SOB N. 12.475
'

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

beneficio do Lar

Um contracto de 'l1Pra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor cresenie] , .atal que V. S. oode brindar seus filho3.
Linda Visto Pancramica.

Esplendida praia de banhos.
Optima nascente de agua potcuel,

Terr-enna completamente planos.
fl VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros da Ponte Her-clllo Luz,
800 õo o"a"de Quartel federal, em conetrucçãc,

AOC' --; upa Escolar José Boiteux.
a séde do Distrirto João PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A �)orfedode se encarrega da conetrucção de Préõios

oa lótzs aoquil"ido5, mediante o pcqcr.rento de uma entrada ó
ur.atn e o resta tlZ em pagamentos rnensces.

ln/armações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLlCH

I' Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida O
que obterás uma caderneta pela quantia (Je 10$000 cor:; :O,.

.

direito a um sorteio pago, :O• SI a sorte lhe prote�er. n�. decorrer do sorteio adquirirá <O
uma casa pela insignificante quantia de 3$000.

Reali�a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex
tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

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

•
Ó
•
•

11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo :
•••O.�----- ......I
MATRIZ: RUA

E VERÁ QUE É SUPERtO'R.

(

INC lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

tá dar valor ao que é bom, é economiCD e rendôsD

. �'.'

��: ':

'i
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A GAZETA.
-_ .. ''---- 5

Of:JortlJnidadeUnica

para

popularissirnos cursos
:1
,I CO'RTES
CHAPE'OS

MONTADO ATELIER DE CONFECÇÕ:":S:

PONTO LUVA. PONTO PARrS .
.".. ,.: '_ - - :

PONTO

II
PONTO QUEROYAL, 0(,;<·,,JPUSES COMl'v1UN E

(NOVID/l,DFS PARA FLC�I:\I<OPLOIS)

iZIJI:!&

Combinações
inteiramente
novas e muito

Pi'�em· tos ern rnercad
.

!I.. .... aorias

16,.?76 -� 13 [;;35 �- !3.9B3-!"16.552 -

Sr. João {Baptista Rêgo, para sjfilha Emê, Natal, Rio G. dJ Norte

contemplado com CAPiTAL DUPLO Rs.

Sr. José Scher, para sjfitha Dinalva, Itabuna, Bahia - contemplado
com Rs.

Sr. Marcia Campello, Bello Horizonte, Minas Géraes-contemplado
com .

Rs.

Dr. Anonias Arruda, Baturité, Ceará - conte.nplado com um. titulo
.

'liberado de
. Rs.

Sr. José Ignácio Caldeira vircicní, Rio de Janeiro, Capital- 'contem�

pIado com um titul? liberado. de. 1

I<s.
D. Sylvia Nunes Ferreira, RIO de janeiro, Capital-r-contemplado com

um t.tulo liberado de Rs.

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

I nformações com os Correspondentes Reglonaes

Campos Lobo & Cia,

5 e:� 7'"'l!" ��� -:,...
",�.i�

-

�� .

Por 1$000
C.om esta insiznlfícanta quantia podeis habilitar vos a' � '1' id d�& .';. .....

•

L. v oJ ... 111 l. -.) le.iCI a e na�1�jHE:D§TO MUTUO PRECUAL!
A� qRED�7:'q. r*��J"TUO �R�-O�A L51 d ....staca-se. das mars senas e vantajosas sociedades porq�-

a joia de entrada é accessívcl á todos-2$OíW
6:000$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�...Dr_peja, hoje, o pavllhãD O Habeas
preto e encarnada assi
gnalando 20 annos de li·
des esportivas da "Club ticia, o relatório do capitão De!

. • legado de Canoinhas, no proce!\sNautico Francisca em juizo, junto por cópia, do

Martinelli" cd'um(:!nton' 2.Comovê. V.Excia.o documento n' 3, no log.ir Sã
-M- Pedro, os Integr.ilist ;5, ali, u

Os martinellinos comme roram presidente, Liborio Soncini: t· se'
grupo, se julgando :já uma força

na data de hoje o 200. anniver- cretario, Jeão Barbosa; 2' secreta- aggrediram á autoridade policiasario da fundação elo seu tradic- cio, Edmundo Simone; l ' thesou- A' Acção Íntegralista, julgandA estação allemã DJA, onda cional e glorioso club de regatas. reiro, Pompilio Bento; 2' thesou-
se ainda uma milicia, um do3 t ,38ms., irradiará amanhã o Fundado em 31 de julho de reiro, Edmundo Luz.
seus adeptos, nesta cidade,officiPassa hoje a data anniversaria

.

Falleceu ?nte-ontem no
_

Hos- programma abaixo, para a Ame- t 915, por um pujilo de moço; Dirigem, actualmente, os desti- do Exercito, com outros compado nosso jovem conterraneo sr. pital de Caridade a exma. sr�. rica do Sul. athletas, desta capital, o veterano nos daquella aggremiação nautico nheiros, documento n' 4, provoc1\1."no 1 F,''1�fS academico de Di- d. Maria Madagle- a da Concei- A's 23,15 corresponde às
preto e encarnado tem sahido nes- esportiva: Liborio Soncini, presi- disturbios em um café, aggredind:; c i

. d,) St • dr. Henrique ção Lima, esposa do sr. Torqu�- 7. t 5 hs. no Rio de Janeiro e
tes quatro lustros de existencia, dente; Luiz Oscar de Carvalho, outro official do Exercito. por sF ates, Procurador Geral do Es- to da Motta Lima, pharmaceuti- 3,15 às tI, t 5

.
hs.. proclamar bem alto o quanto pode vice-presidente; José Elias, �. dito; este da Alliança Libertadortado. co do Exercito. 23.05 Annunclo D/A [allemão, a audacia, a força dos musculos Léo Tolentino, 1. secretario; Edu- lnnumeros factos da alteração

Salão "Com-m-e-rc-ia-I'-' portuguez). Canção popular al- da juventude e o amôr pelas li- ardo Victor Cabral, 2' dito; Or- ordem pública, praticada polemã. des de mar, que sempre foram o lando Fernandes. I' thesoureiro; membros da Acção Integralist23.10 Ra�io feminino: Vamos apanagio da galharda e altiva mo' Francirco Mello, 2' dito, Manfre- poderia citar. Mas, julgo desnea colheria. Camponezas can- cidade spoit.va barriga-verdes. dp Leite, Oswaldo Machado e cessario por ser do conhecimentAttende chamados a domicilios pelo
J P dro Arauitam e contam. Eleita a primeira directoria, do Comte. oão e ro raujo, com- pleno de V. Excia. e de todaPhone n. 1.284. 23.35 :J\[olicias sobre a econo- Martinelli, nella figuraram como missão fiscal. população. Foi, precisamente,Anniversaria-se hoje a exma. Lauro Mendes mia allemã. Pcesidente, Oswaldo Rei�; vice- facto dos adeptos da Acção lntsra d. Maria Isabel Ribeiro, es- 23.40 Entremeio.

lO t' d
I

Cornprae para vos conven- gralista apparecerem em públicposa do sr, Nabor Ribeiro, len- W���s-r.:*-,�s'!rs:.e;'"sr.#� 23.45 Ultimas noticias (em alle- mo IVO eare1cusa.� � cer o formidavel e econorni- como milícia, uniformizados, e�a Lcola Normal Secundaria �� Utilidades rw mão).
. .

do casal e IUSSI
co SABÃO lNDIO. passeatas, etc., que deu causaLages. � � 24.00 Maximo Pavese: Nooida-

grande choque, em Petropoli� H dcs da fi!lemanha. I ._
Esteve ôntem, nesta

re-I II
entre membros da Alliança L'hz annos hoje o sr. Lindol- t�1���� �:i!C:S"1�,"*1 00.15 Cançoes e dansas aa mt dacção O sr. Oliviero Bcllussi I bertadora. Assim. a Policia, baSouza, dedicado e compe- nha lerra nalal. OrchestraWal- e sua espõsa, a festejada Mudança de xando a Portaria n' 147, nã

.e [unccionario da Imprensa BANANADA - Para cada demar Hass, Soprano: Lotte soprano Emília Piave, pe- consultorios praticou nenhum acto illegal) icial do EstaJ; kilo de massa de bananas Theile. dindo que declarassemos que sim, de policia, preventiva, rcosidas e passadas em pe- t .15 Ultimas noticias (em portu- elle e sua consorte, não ti- Os Drs. Arthur Pereira e pres-iva, e visando, sempre. ai gT:anscorre hoje a data do an- neira 1 kilo de assucar. Faz- guez). nham cantado, ante-ôntem, Oliveira e Cesar Avila muda- rantías da ordem pública.niversario natalicio da gentil se- se uma calda grossa, deitam- t .30 'Por causa disto goslo do na peça a Tosca, pelo facto ram seus conseltoríos para á c)-O impetrante diz que'. horinha Olza, filha do sr. Hugo se nella as bananas, as quaes verão. Scenas do radio com de que a Companhia Lyrica Rua Trajano. 51. onde contí-
partido politico e. si como ta

�

d d .

Ih nuarão a attender diariamenter'rev sL::ben. devem ser retira as quan O· musica. Popolare Italiana não' es
das 15 horas em diante. péde o "habeas--corpus", balmoles; mantendo-se ao fogo 2.00 Conto abreviado.

. pagou os seus resp �cti vos
em porta «rrada,a calda até que fique em 2.15 Erich Roehn toca o Capri- ordenados, ha varios dias. Phone n. 1.618. I Si é partido politico e quponto de quebrar. Quando, cho de CCh. Blumer.
"habeas-corpus" para os seus cneste ponto, junta-se a mas- 2.30 �ustca popular. DELAMBERT & CIA.

Dr Pedro de Moura Ferro relligionarios, á justiça compe.r-nsa, mexendo-se sempre até 13.00 Actualidades. Attende rapidamente lenha'
Advogado é a eleitoral. porque foi o Tribque tome o ponto de rnarrne- 3.10 Leitura do programma (al- em toros.

nal Eleitoral que lhe deu o dlada, juntando-se então o lern., port.). Despedida 'Dlfi PHONE 1.100 Rua Trajano n. t (sobrado) reito de partido .caldo de 1 ou 2 limões. (allemão, portuguez). Theatro A de Carvalho Em Jaraguá. como se vê
ro DELAMBERT & ClA. •

copia d� oHicios -do DdegadOS TALHf:RE;, DE PRA- A melhor lenha por igual os integralistas, umdos, fardadoTA ennegrecldos tornam-se
preço. Pela Grande Comp. Lyrica Popolare fazem boycotagem áluelles qubrilhantes e limpos pondo-os PHONE 1.100 Ita não são adeptos d03 seus ideaeRegressou do sul do Estado de molho dentro de leite aze- I iana

Pregam, ainda, francamente a mo sr. Niio Nocetti. da gerencla do. "Diario da Garofalo e Garavaglia dança de regih1�, pois um dda Informação Commercial. O cosimento de folhas de
T -1"" pontos essenciaes da doútrinl i

.

Usar o SAB�O INOIO que� I nogueira
escurece o cabello. arlle 6· FE IRA 2 da Agaito 6· FEI FiA tegralista é acab3r com o E�tadcilzer, ecunomI� sobre todos

SOPA DE ABOBORA- •

21 h t
e com o mílOlClplO.os pontos de vista.

.
.

Iniciou ôntem, em Florianopo- as aras em pon a São esslls as informações qCosmham-se uns pelaços de Jis a sua circ.ulação o vespertino est a Chefia, com o devido respeit�i)ESPORTOS abobora em certa quantidade Diario da Tarde. dirigido pelo Grandioso espectaculo dedicado aos Exmos. e acatamento, presta a V. Exia. nde caldo. Quando estiver talentoso causidico conterraneo sr. Snrs. Dr. Nerêu Ramos. 0.0. Governador do certeza de que não está praticabem cosida passa-se numa dr. Fulvio Aducci. Estado, Forças Armadas, de terra e mar e do nenhuma violação de lei e sipeneira, reduzindo-a a! uma A gerencia foi confiada ao -- a briosa Força Pública --
procurando evitar que a ardemassa fina. ILeva-se nova-

sr. Juvenal Avila, sendo redactor- pública e social não continuemt f g e del'xa se fer SERA' E1\TSCENjl'Dfi A POPULARISSIMAmen e ao o o - -

chefe o vibnnte jornalista ca- JV.

soffrer os golpes que os extremiver devagar ajuntando antes thari�nse sr. Tito Carvalho, ful- OPE� 1)0 CONSA(/R.ADO MAEST''R_O
tas tem dst:ferido em varios coa quantidade de caldo que gurante pena, que ha varias Iln- PIETFIO MASCAON I flictas nesta cidade e no interiose desejar. Antes de tirar a

nos vem se destacandQ na im-
" •• EM I fiCTO ••• A portaria não é uma medSERA' VERDADE? sopa pdra a mesa, liga-se prensa deste Estado. da definitiva e, sim, provisori��oticíava-se, ontem, que com uma,colher das de chá São ainda redactores os drs, emquanto durar a� agitações entr

O Marcilio Dias, de Itajahy, de farinha de trigo e uma Abelardo Fonseca e Armando Cavallerl·a Rustl·cana facções extremistas. e po:;terio_lavia convidado um selec- chicara de leite e deixa-se Simone Pereira, intelligencias mo- .
. exame do Poder Executivo. EstI:ionado desta capital para ferver ur_:J p�uco para que a

ças- � robustas. medida é a mesma que tem siduisputar um jogo domingo massa nao fique assente no O novel collega se apresentou e [tomada em outros Estados, comroximo naquella vizinha ci- fU,ndo. Depen�e do palad.ar, bem feito com eaplendida Icollabo·
I PAGLIACC I acontece no Rio Grande do Su2dc, [\ião ubstante ter o Fi- pode ser .servlda c?m fatias

ração. Tenho a honra de reiterar au::irense de jogar domingo, ou pedacmhos.de pao torra- ,/I Gazela apresenta seus cum- Exia. os protestos de minha alt. da se póde levar a Ita- do com manteiga. primentos com votos dellonga exis'
DO CONSAGRADO MAESTRO Leoncavallo, EM 2 ACTOS consideração.hy uma equipe regular pa- MOLHODE TOMATE- tencia.

��' _
, sat'srazer o desejO antigo Lavam-se alguns tomates bem Ca rtazes dO PREÇOS DAS LOCALIDADES:i..: ll'rd,Zado daqueIla turma. maduros, deitam-se na agua dia 35$abe a F.C.D. a responsa- fervendo, até ficarem moles, Camarotes 000

.,1 :dade de tal contracto com
passam-se na perteiraesmiga- A's 7 e 8,30 horas,' no Poltronas 7$000' rocedencia do club da vi-
lhando-os, para fazer a quan- Royal, o grande film da Fax Geral 3$000inha cidade. tídade de uma chicara de In/amia. Mandp. nome, edade e aI.

I Estudantes e Militares não ,raduados (Geral) 2$000 t;�" :'''i''i;;;,>·®e alugar uma ca- môlho; accrescentam-se um.a A's 7,30,. no _Impena, .

a guns symp ornas, com enve>�!: 'a çuln n:lativo conforto, cebola ralada e salsa, e del- grande repnse Vivamos hOJe. loppe sellado para resposta.

.-,ar. casal de tratamento. xa-se cosinhar cinco minutos. A's 7 horas, no Odeon o U ItimO espectacu lo em des- ao sr. Guimarães, á CAIX

_�� G��� ���:�s�e_m��i�io��.lm�.A.m.a.n.��d.e��.U����p.e�d�i.d.a�.d�a�.�••o�m�.p.a�n�h�ia���.�.?D.S.b.A.k.lo.�.'.2.3�.N�ic.th.e.ro�y:

corpu
Continuação da la. pagin

Irradiação
da Allema

nha

AHHtVER5ARI05 E'ALLErlmENTO:

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalício o nosso estimado
conterraneo sr. Lino Soncini, The
soureiro do Thesouro do Estado.

Barbeiro e Cabelleleiro

{: ·ZC.ln tiNt�05 H01E:

( iovem li ymnasiano Nazaré,) ,

Co'

J �1'i' ,u CO .r , l<:l,>ltão oão '. ,aIl-

lho;
a senhorinha Clarisse Silva,

. iha do sr. Tiburcio Silva;
a senhorinha Zaida, filha do

,,;'. Evandro Marques.

CHE6Am UNS ...

Continuacão da 2a. página,

Cento fará realizar o seu

"orneic li!ICIO, na primeira
,. i visJ.), reunindo assim um

';;ev;�do numero de amado
'(_�.; desse esporte.

(ass). Claribalte Çjalvão.
Chefe de Policia

Está doente?

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. -- Jolnville (MARCA REGISTRADA

economisa-se t�mpo e dinheiro.

\
'.
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