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O dr. Juiz Federal, nesta cidade, acaba de julgar

incompetente a just.ça Federal, para conceder a ordem de
habeas-corpus impetrada, pelo advogado dr. Jóe Collaço,
áquelle Juizo, em favor do uso público de camisas e dís
tinctivos pelos partidários do integralismo.

Segundo estamos informados o advogado recorre
rá á Suprema Côrte de Justiça Federal.

*11<'* Martinho de Haro é
a maior expressão artística
lcatharinense da geração dos
no'5SOS dias.
Continuador da sequençsa

Concurrencia interminavel dos grandes rro- -,-----.--:------
mes barriga-verdes, no do. .

Usar o SAB�O lNDJO quer
minio da pintura· esse jo- dizer, economia sobre todos

ven.-arrancado 'do anony-
05 pontos de vista.

mato de um longiuquo rin-
cão do nos5.0 Estado-já tem-Contractosseu nome, figurando entre os
artistas brilhantes e �onsa- de seguros de accl-grados na arte da pintura d t

I

no Brasil, en as

Após, longa permancncia

AC IONA I no interior de sua terra na- RIO, 3 (C) - O renistro
,

_ tal, onde trabalhou intensa- Agamenon �aga�hies marcou o
O sr. dr Raul Bastos, director

. ,
. rnente.insplrando-se na abun- p�aso de tnnta dIas para no DI�-

de Estradas' de Rod3gem, per-
.

RIO, 3 (0)--0 sr. Baptlsta Luzardo assIm

fallOU[' dancia dos motivos da tndo Federal, nos Estados e no
torreu a re5idencia, confiada a, á Imprensa:..

,
natureza singela e virgem, Acre, os empregados realizarem

direcção do engenheiro Ivo A. C? Parti?? NaclOna� não póde �urglr �e um passe regressa, á Capital da Repu. o. contracto � seguro contr. ac"
Canduro Picolli. de magica p�lttlca. Mas nao tarda. Virá mUlto antes do plica, com um punhado de cldentes de trabalhe), d� accordo

De regresso apresentou minu- que se suppoe... lindos e fortes trabalhos com o decreto n· 24.637 d� lu
cioso relatorio ao governo, en- O dr. Arthur Bernardes fez as seguintes declara- que irão figurar no Salão de de agosto de 1934.
tretanto, o '.!ngenheiro Picolli so- ções aos jornaes: 1935. Fil.:ou facultado aos Syndicalot
litou ao sr. governador vistas, o

_

-O Partido N��ional não póde ser uma improvi- «A Nação», vibrante or- de E:mpregado�res que pretendtm
que foi concedido. sao. De tal responsab.IIl_�ade se reveste a sua fl1�dação, gão da imprensa carioca, re- fundar .cooptnhv!lS de seguro con-

Correm versões desencontradds que não o faremos smao.. a seu tempo após CUidadoso produzindo uma das recen- tra accldentt> de trabalho, fazerem
a respeito desse caso, que a nossa estudo das .condições da vida politica brasileira. res telas - «Caboclo» de provisori_ente em nome de seu�

reportagem vae procurar elucidar. Ha situações estaduaes que aililda não se fixaram. Martinho de Haro assim se associados o deposito de garantia
l!�a o_bra de tão largo vulto não póde ser feitaIcom pre- expressa:

' de que. trata o decreto. O depoU'"
clpltaçao � em falso.

.
«Caboclo» é uma pagina t? r.eallzado nessas cl)ndicçõescon�.

HOJe na Ca.mara um reporter sahlU da �ala de ses- forte, bem inspirada, conée- t1tlH.rá nQ todo o� em parte o
sões em companhIa dos srs. �orges de Medeiros, Art��r bida e reali.zada, de um ty- capital. da cooperatava, desde que
B.ernardes, Joao Neves e BaptIsta Luzardo, que se dm- 00 do interior brasileiro e

!sta seja autonzada a (1IDccionar.
glar�, a pé, para a secretaria da minoria, onde se foram ;narca, sob muitos aspectos,reUnIr, a portas tranc�das. o constante progresso deDurante � trajecto, o val?r?so «.le�der» gaúcho Martinho de Haro, que jus- DELAMBERT & CIA.tambem desaut?rJz.ou qualquer n�tlcla peSSimIsta: I tifica diariamente a admira- Faz entrega com caminhão

-.O obj�ctIvo �as QPPOSIÇÕ�S de se colligarem ção e esperanças de que se lenha serrada.em ParÍld� NaCIOnal nao data de hOJe, desde setembro quel tornou d�positario, desde ise trata dISSO. 1 seij aparecImento».

Nova ques- P A R T I O O
tão téchnica?

Politica &
Políticos

REFEITO DA ENFERMI
DADE

Refeito da enfermidade que o obri
gou a estacionar algum tempo
em Caldas da Imperatriz, occasíona
da pelo susto que foi víctíma, visto

que o gel. Flôras da Cunha não o

avisou da sua passagem per este

porto, regressa hoje das caldas o

cel. AristUiano Laureano Ramos.

o MEDICO "CADAVER"

o dr. Braz Límoegí, deputado es

tadual, está exercendo sua profissão
de médico nesta capital. Assim,-(pare
ce que é o prlmeíro.) o dr. Limongi
está tratando do sr. Nelson Machado,
funccionario d a Assembléa Consti
tuinte, c que se acha enfermo ha
dias.

DiZia ontem uma víctima do sr.

Nelson Machado. -

-- Desse tratamento médico haverá
" um cadaver. mas não será o do

ente e sim o médico.

PALAVRA RENEGADA PE
LO DEPUTADO TRINDADE

.;.' .>:

Conversavam, ontem, á noite no

Café Rio Branco os srs. drs. Fulvio
Aducci. Wanderley Ior. e [ornalista
Trindade Cruz.

O dr. Adqcci, com o jornal que di
rige nas mãos, dizia ao deputado
Trindade:
•. 0s tltclos estã. li 'ancos•••
Interrogou, com ares arrogantes

dequem se sente offend. lo ,!emorrstran
no máu humor, o dLiit�,do Trín-
clade:

--Que titulos?
--Não se preoccupe Tríncade me

refiro aos títulos do DIARIO DA
TARDE.

para merrisar o ambiente o dr,
Wanderley, espirito fino e perspicaz,
convidóu o [ornal'sta Tricdade a ir
até O seu escrípto-.o, clL�.ldo ao sa

hir para o cap. Renato Tavares:
-. Quando surge dúvidas eu os le

vo ao meu escrtptorío para mostrar
a verdade e provar as minhas as

serções.

DESISTIU

� .
O deputado Rodolpho Tritzmann.

duia, ontem, a diversos collegas:
-.Depois que visitei o prédio onde

será installado o Cine Rex, e com a

noticia de que ali haverá 11m bar ca

prichosamente servido por garçonet
tes. desisti do intento de pleiteiar a

mudança da capital para Rio do Sul,
A que atalh')u o dr. Mareio Por

tella.
--V. com esse interesse parece que

tstá fazendo fé de entrar para as

Industrias Reunidas•••

Florianopolls,

Juizo de
menores

-0--

Para o Governo do Estado um assumpto de pre
mente necessidade surge imperativo: a creação do Juizo
de Menores.

Diariamente, pelas ruas e pelos cafés. bandos de
garotos perambulam .ociosarnente, adquirindo vicies e

aprendendo a pratica da maldade, CI eando alimer.tadora
mente em seus espiritos a depravação e a perversidade.

Atrophiados pelo mal. vivem envolvidos pela vontade
constante de prejudicar os seus semelhantes.

A policia não dispõe d,� m-ies de capacidade re

pressiva para sanar essa grande falta.
Assim. urge uma providencia do nosso governo, que

presentemente entregue ás mãos de um jurista, mais o

obriga e o �,;mpõt! a sua realização, visto que o actual
dirigente tem o dever de cornprehcnder com exatidão essa

necessidade. -�,

Crescem os garotos Ilorianopolitanos, no meio da
vagabundagem inlrene, tornando-se ao invéz de trabalha
dores honestos e uteis á collectividade, elementos de
pirataria. perniciosos e degenerados .

Relegando a instrucção e vendo na pratica dos
máos costumes o campo aberto para às suas chimericas e

juvenis conquistas, das quadrilhas irreaes, passam mais
tarde a agir nocivamente contra a sociedade c a familia.

A creação do }úzo de M�nores que ampare e zele
por esses desprotegidos da sórte, -que Serão os nossos

homens de amanhã, -uma vez tornada realidade pelo gover-
no do dr. Nerêu Ramos. acarretará para a SUl adrnini
tracção mais essa inesquecivel gratidão do povo barriga
verde.

Só assim se minorará a desdita desses infelizes, ar

redios dá familia e segregados d", sociedad-.
Teremos, com essa notavel realização, encetada as,

medidas de Assi.tencia Sociá;, que tanto se resente o

nosso Estado, em face do reprovavel abandono dos go
vernos anteriores, para com os soffredo

Mais decemmil contos
para D reajuslama.ll0 dos

militares
==0==

RIO, 2 (C) -- O ministrQ da Fazenda consultou o Tribu-
n11 de Contas sobre a legalidade da abertura do credito de .

101.958:632$000. destinado ao reajustamento do� militares, de
accaufo com o decreto nO. 51, de 14 de maio do corrente anno.

1I."Na Assernbléa do Es
tado nestes últimos dias. des
ta semana se tem notado
grande actividade producti
va, por parte dos seus cons·

Otituintes, que se apressam esapparecidona discussão e epprovação
das emendas ao projecto aV.8a-o da tconstitucional, a mar e

Por vezes foi alterado o LOS ANGELES, 3 (G) - O avião da morte, pilo-
horário e a duração das ses- tado pelo tenente Arthur Skaer deseppareceu ao mar durante um

sões. Ontem, por exemplo, vôo de ensaio nas proximidades do pharol do cabo Vicent.
aquella casa legislativa teve Trata-se de um apparelho de grande valor militar e aero-

o seu expediente pr,moga- náutico, que podia desenvolver a velocidade de 5 �O kilometros á
do até ás 18 horas, hoje, já hora e aterrissar com uma volocidade de 160 kilometros. Alem'
pela manhã, ás 9 horas, alt se do piloto havia a bordo dois atiradores que podiam utilisar-se de
trabalhava. nove metralhodoras,
E' que a Carta Consti- O unico vestigio que ha do avião é uma enorme mancha

tucional catharinense deve de oleo sobre a superficie das aguas.
ser promulgada no día 25

Ido corrente rnez. ,--
'

• Ilj Mudança de
Comlclos ln-I consultorios

tegralistas II OS Drs, Arthur Pereira e
Olivtlra c Cesar Afila mda-

Serão realizados, amanhã, nas I ram seus consultoríos para â
localidades de Therezopolis e Ani- I Rua Trajano, 51, onde ceatí

tapolis, municipio de Palhoça, nuarão a attender díarlamente
com o devido consentimento do I das J5 horas em diante.

sr. cap. Jeã) Cancio, delegado-II_Phone n. 1.618.
auxiliar desta Capital, que mar-

cou local e hora, comícios de
propaganda I;ntegrahsta. Faliarão
os SfS. Mario Mafra, Luiz Sou
za e Carlos Sada.

Processados
,
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por sonegarem
postos

im-

Estão sendo processados, 1ft)

Juizo Federal deste Estado I por
crime de aggressão levado a ef..
feito contra O encarregado do
posto fiscal federal de! Casa
Grande, situado na fronteira do
Rio Grande, em virtude da sone

gação de impostos de exporta
ção á Fazenda da União, Pon
ciaao Armando de Lima e O�·

tros, residentes em f\raranguá.

Na Delegacia Fiscal, está aber
ta con. urrência pública, para ..

venda da lancha a gezolina «Epi·
tacio Pess')a», da Alfande-ga d,::
Florianopolis.

PHONE floo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grande e collossal Eslréa do GrandeCirco Theatro
����������!���������������������������_�.��__����������__WW_'

SUL. A ERICANO
Companhia genuinamente
ft10 paRco será levada a scena a

_

.".""...,>=,,=��.��.O�·�R�·-_�O���p���·�������_�E�==�

AOJE
Nacional

alta comedia em 3 actos -i

;2 duplas de cómicos " Tira-P'fira, Daria, Rebolabola e
- -----------------------

Lia

nhã: matinée in"antil
2

Irradiação
da Aliel111a

nha

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 3 DE AGOSTO-SANTA LYDIA

A estação allemã OJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame
rica do Sul.

No. do Regs. 1465 A's 23,15 corresponde às
Data 22-6-935 7,15 hs. no Rio de Janeiro e

O C I S h d S A O 3,15 às II, IS hs.
e ar os c roe er I , t-

23 O5 A . D TA (II .

to Neumann, João Hoffmann e h' hnnlu)ncctO!
a

Zemao/,
O Heid

.

h
.. espan o. ancao popu ar a -

tto er nc , a pnmeira repre- I _

'

d
ema.

senta a por seu gerente, e os ou-
23 10 CD I·. .[ D' v ..

b '1'
.

I
. rçaato juoent :« 10 I\.a-

tros rasi eIrDS, agncu tores, casa-
t h lizeit U F b I d

d'd R' S I
er oc zeü=, ma a u a e

os, resi entes em 10 do u, H W" h
A

• •

d
ermann emretcn,

lem entre SI Justos e contracta os, 23 40 E t
.

-

d d d
. n remeto,

uma so.c.le a e. po.r quotas e res-
13 45 Ulu I" ( 11

b I d d I d
.. . tmas no IClaS em a e-

pousa I I a e nrnta a, para a ex-

mão).pioração do commercio da indus-
24.00 Para o crepusculodo 1Jo

tria de Iecularia e annexas, com o

capital de rs. 80:000$000, ca

bendo ao socio Carlos Schroeder
SIA, I quota de rs. 42:000$000,
ao socio Otto Neumann I quota
de rs. 20:000$000; ao sacio

João Hoffmann I quota de rs.

8:000$000, e ao socio Otto Hei
dricn I quota de rs.1 0:000$000,
por tempo indeterminado, sob a

denominação de'Fecularia Schroe
der &. Cia. Ltda.", em praça qe
Rio do Sul.

nana.

3.00 GCo do sporl.
3. I O Leitura do progratnma (al

lem., hesp.). O mais imporlan
le da semana. Despedida 1J1.fl

De Joaquim Wolff, estab�leci- (allemão, hespanhol).
do sob sua firma individual com

OELABERT & CIA.
o capital de 1'5. 300:000$000,
admitte como socio solidario a

A melhor lenha por igual
seu irmão José Wolff, organisando preço.

PHONE 1.100
assim uma sociedade para à ex-

ploração do commercio de herva- VENOE-S:E em Capeei
matte, fumo em folhas, exportação ras municipio de São
de madeiras e compra e venda de José, uma propriedade I�om
outros generos que julguem de bôa casa de tijolos, e uma

vantagem com o capital de rs. area de terreno com 28.55�\
-��- 400:000$000, entrando o sócio metros quadrados, quem pre-

S. PAULO, 2 (G) - Apesar do frio intenso que fez Joaquim Wolff com a quantia de tender, informe-se com Ma
ti noite passada, um homem de côr resolveu fazer uma 'exhibição rs. 300:000$000 e o sacio José noel Cardoso Casa Hoepcke.
de nudismo. E, i�teiramente despido, pôs-s.e a paSSilr lem pleno Wolff com a quantia de réis
parque Anhangabau, calm'imentc, co:no se estIvesse em pleno ser- 100:000$000, por 2 annos, sob
tão mattogros5�n�e. , _

. .

a razão social de "J. Wolff &
A pohcla, porem, nao gostou da excentrIcIdade e

pren-jlrmàosll na praça de Joinville.
deu o esquimáu paulista, conduzindo-o á delegacia. lnquerido, o '.
homem mostrou-se muito admirado do motivo de ma prisão, sus- 1�0. do Regs. 1467

.. tentando qus o que fizéra, era perfeitamente natural, pois atendia Data 6-7-935
aos ir"'lpcrativos da própria natureza. Todavia, não quis revelar

CONTRACTOS

.�<'1!�'�------����------
1839-0 visconde da Laguna-No Rio do: Janeiro,

fallece o general do exercito brasileiro, Carlos Frederico Lecór, vis
conde de Laguna. Nasceu em Lisbôa.

I R65-Ru1710 ao Paragaay-Embarcd para o Paraguay,
a ala direita do 25. B:italhão de \loluntarios da Patria, desta antiga
Provincia. No mesmo dia passava para o Sul o sr. Cond d' Eu,
iue dese -nbrc8u e fez diversa, visita; aos quarteis e autoridades.

1866-0rganizaçáo de novo gabinete-O chel.: do )\
partido progressista, Zacharias de Góes e Vasconcellos, organiza o ii),'
seu terceiro gabinete qne substitu � o do marqu ez de Olinda, e assim

� '.'

ficou constituido: presidencia e Fazenda, Zlcharias; Justiça, Parana-
suá; Imperio, Fernandes Torres; M irinha, Affo:1s0 Celso (d�pois
visconde de Ouro Preto); Ltra'1J'iro3, Martim Frá:1cisco; Agricultu-
ra, Souza Dantas; Guerra, Silva Ferraz.

1895--Para dar combate a Antonio Conselheiro-s;
O 39' Batalhão de Infantaria, aguartellado em Curityba recebe or

dem c marcha, com outras unidades, para Cai1udos, no Estado da
Bahia, para dar combate a Antonio Conselhei. o e sua gente.

livrance Junta Com
mercial do

Estado
Occorreu em plena sessão

clnematograph ica
-0-

RECIFE, 2 (G)-Aconteceu agora á noite um facto seu

racional. No momento em que assistia á sessão de um cinema.

uma senhor é' presentiu delivrance. Antes, porém, gue chegasse o

Mês de Julho

médico, a criança nasceu: uma memna.

Em virtude disso seus paes resolveram dar-lhe
.- protagonista do filme: Evelyn Venable.

o nome da

mingo.
00. I 5 O nosso concerto pura o

1Jomingo.
I . I 5 Ultimas noticias (em hespa
nhol).

1.30 �usica militar. 5ensacional

� � �

r��c;.ença premio
T@2]O dá direito ai subsli
·-tuições muneradas

No. do Regs. 1466
Data 22-6�935

2. I 5 Duas para Violão e viola
tocados por Max Froehlen.

2.30 Radio da Juventude Hule
riana: Do Acampamento de
Allemanha da Juventude Hitle-

RIO, 2 CC) - Respondendo a uma s.onsulta do Departa
mento d? Portos, o ministro Marques dos Reis declarou que a li
cença-premio foi instítuida em beneficio dos Iunccionarios públicos
e não pód.� ser fonte de onus, nem crear encargos para o Thesouro,
cabendo aos proprios [uuccionarios revezarem-se nas substituições.

que a abalou o

e

LOUCa
'Clelando, sDs�nha, o
.

veR· da mãe
cada ..

. o-o ,

RIO, 2 (G)---Uma dornesti- toda a cidade, dadas as circuns
ca descobriu, ôntern, no mornen- tancias impressionantes de que se

'0 em guo: procurava lenha no reveste.

morro da Saude, o cadáver já A policia est i agind» int ens r
putrefacto de uma moça cornple- mente para descobrir o barbaro.
lamente núa, sobre o qual voeja- matador, mas como no episidio.
varo urubús. sinistro de Porto Alegre, ha urna

Chamado as autoridades, cons- total lausencia de indícios, de
tatou-se que o cadaver estava modo que o trabalho das autori
fortemente amarrado com cipós e dades é todo ernpirico, havendo
tombado em decubito dorsal, á poucas probabilidades de ser co-

beira de um grotão. nhecido o feroz assassinio,
O corpo, bastante decomposto,

tinha o rosto enterrado no sólo Ainda não foi retirado o
cadaver

CURYTIBA, 2 (G) Foi encontrado, casualmente, pela
visinhança, o cadáver já em lecomposição da viuva Guilhermina

i�"[O·b.;1, gu� estava sendo velada pu( sua fiihl Lena, que é louca.
A viuva possuia haveres, mas passava privações para que

depois de ella morrer sua hlha pudesse ser internada num sanatorio.

a os pés a-narrados tambem com

longos cipós.
A", autoridadé!s procuraram inu

tilmente as vestes da in:eliz, nada
encontrado, porém, máu grand�
as exaustivas buscas dadas por
toda a redondeza. Esse detalhe
era importantissimo, pois com a

ausencia absoluta d::: outros idi-

RIO, 2 (G) - As autorida
des policiaes ainda. não consegui
ram retirar o cadaver do IvIorra
da Saúde, devido à posição em

que se acha.
O medico legista, de uma dis

tancia de tres
.

metros, examinou:
o c:adaver constatando a fratura.
de uma coxa e do frontal, sendo.
ede ultimo ferimento profundo.
O corpo _apresenhl signaes de'

queimadura em toda sua exten-

ção. O� detaih<:!s que puderam ser 7(
colhido autorizam a acre Jitar-se!

.

que a in!elIz moça lesistiu descs-.
peradamente aos seus algo;es •.

sendo finalmente dominada -a pano'
cadas. Os barbaros atacantes, de�'
pois de consumado o delict,), para
fazerem desapparecer os vestigios,
queimaram sua victima, atirando o

corpo no abysmo, no qual não
tombou devido a ter o pé ficado
prêso pelo cipó a uma saliencia
do deSpenhadeiro.

Nudismo

I) nome.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eôifirio faixa Agrirola)

P
, Vend ume-se

Ian OZeitter Win-
kelman, novo.

Tratar nesta I edacção.
Por preço de occasião.

cios, serÍa o meio· talvez
de indentificar o r.:adaver.Banco de

Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício propri�)

umco

E' que pod.;ria haver algum pengo ...

De José- P. Bernardi, Alberto
Schnitzer e Antonio Rech, nego
ciantes, brasileiros,domiciliados em

Concordia, contractam uma socie
dade commercial para a explora
ção do commercio d::: compra e

venda de fazendas, armarinhos,
louças, ferragens e outras merca

dorias em geral, com o capital de
rs. 50:000$000, .sendo 30:000$
de José P. Bernardi; 10:000$ de
Alberto Schnitzer e 10:000$, de
Antonio Rech, po� 5 annos, sob'
a razão social de "Bernardi &
Cia.", na praça de Concordia.

Ivo d'Aquino IAdvogado
BLUMENAU

Crime horroroso

PIesume-se um crime horroroso.
A moça teria sido attrahida pa
ra aquelle lugar erme, despida, e

a seguir violentada, amarrando-a
o criminoso para melhor podc::r
executar seus propositos. O assas

sinio foi o final sinistro, para fa
zer desapparecer a fOssibilidade
da denuncia.

.

Devido ao adiantado da hora,
não foi possivel retirar o corpo
da infeliz, cuja idade se presum�

I?A6AHDO 05 de trinta annas, ficando guardan-
SEGUINTES JUROS: do o cadaver toda a noite dois

soldados do policia.
CIC Limitada 5'1. ala. Esse crime assemelha-se com

CtC. Aviso Previo6·1· ala. o recenteMente praticado nessa

Prazo Fixo g·I· ala. I' capital pelo fascinora Cypriano,
I tendo causado profundo abalo em

Pr�Ci�a.se alugar uma ca
sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo Genera!
Osorio 38.

.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Alerta petizada!

RECEBE D-EPOSlTOS

.

,

O teu maior divertimento e mais instrutivo
. são ás coIleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido peJa garotada in

tclligente distribue cubiçosos premios e de real va
.. lor e utilidade.

Além de vaJios0s brindes receberás garoto
.. a;nigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

" Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHlC, porque cada caixa traz premias es

pIendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pc.I1S pr�!niados foram distribuidos em 3 dias!

II

I Dr.

TELEI?Hm-lE., 58

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AfiAZETA

Commercio, Industria'A
,

e Agricultura

.�

..

-'-T

Gazeta Indica:
tl;i
"
,

,

o;

[,
1$800 -------------------- --------- �---------.

1$300
3$000

Ireçc8 correntes na praça de Limpos leves kiL
Florlanopoll. Limpos relugos i:ilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

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

o

5 2 kil 5$500
Gatos do matto uma 4$000

ruzeiro e I os
L 'do 30$ O

ndiana 34$000 ontr�s me Ia uma O O

ASSUCAR Graxalm do matto uma 3$000

69$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000
Veados mateiros kilo 1 0$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 largo 3x3 1 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

,
Fôrro de pinho 16$000

SAL DE MOSSORO Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 1 5$000 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos \.. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encipado5 2 kilos

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

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo

-

1 8$000
DIVEHSOS Branco especial 23$000

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)

.lpVélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zés Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 1 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
FarelIo sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 A II E
o

Vélas de cêra kilo 7$500 gu la special 40$000
.

"o. Agulha Bom 37$000
Cramp05.,p. cera kilo 1$400 Japonez Especíal 38$000
Jimento Maltá sacco 16$500 Japonez B 28$000
Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corr�d: 2S$000
Arame .arpado n. 1 2 r�lo 28$500

MERCADO FROUXO
Arame farpado n, 13 rolo 31 $500

BANHA

(Por caixas de (j0 kilos)
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)

vI_NHO DOIRIO GRANDE
Em qunitos 145$000
Em decimos 75$000
Café e� grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fie< dz. lv�vvv

Xarque corxões arroba 27$000
Xaique sortidos arrola 25$000

Mercado de Florlau� polis Mantas Gordas 1 $800

F�ijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco sacco

.

15$000 Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 1 5 $000 MERCADO FIRME

Milho sacco 12$000
Batata sacco t 4$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha ki!o $200 Praças
Banha kilo 1 $900 51 Londres
Assucar grosso arroba 7$000« Paris
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 1 $500 « ltalia
Toucinho kilo 1 $500 « Portugal
Cêra kilo 6$500 « Nova York
Mél de abelhaslata 1 7$000 « Hespanha
Nozes leilo 8$000 « Suissa

« Belgica
« B. Ayre"

13$000 « Uruguay
2$000 1« Hollanda

DIVEROSS
(por kilo)

•

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 93$500
1$260
7$650
1$565
.$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930'Relugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

! I

�\
. -_

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio Aducci ;
,

Advogado
'

�
<
•

Dr. Pedro de M Jura Ferro •

!;
� .

.

�, ,

Rua Trajano, rr 1 sobrado ,';" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_

�
Telephone rr 1548 I -----------------,.,----------,--

-_.......---�-� "Expresso No rdesta ,�'

� Séde Porto AI gre
)�

Accacio Mo .. �1
. ,

re I ra tem seu escrip- U
tório de advocacia á rua 11

;'

A SaudeI! I,"
Ler com attenção

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 õcs ôe .sopc antes õna refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO . STA. CATHARINA

Médicos Advogados

rr 18 l

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 sem; benefi- ai
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien- I'tes da Capital, a formula simples ou compostas con- •

forme o estado do paciente o
'

Xarope fodo-tannico !
1

Ex-assistente do
Rua João Pinto,

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14
17 horas

I

" Fechamento de malas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na 'Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás f19,30 horas

PARA:-ITAjAHY,'�BLUMENAU, jOINVILLE,ICURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO .

Agência no

�Edificio La Porta Hotel

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á Ro Trajano,51

,

Phone 1.618

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AL I OMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHOE

Devidamente Registrada
-------

Director Proprietario: SANTIAGe BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARAo

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLIS

Advogado

até
Viagens semanaes em 36 horas

Parte.de Porte; Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: séde RU� A. NEVES, J 59--227

em Florianopolis: Portaria do Hot� La Porta
ou Pensão Machado. Rua João Pinto N' 29

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

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

c-Refinação de assucar
'�---------- ---------__�'I____

=de=1

João Selva==
Telephone 1441 Caim Postal 105

�
�
r
['

6$500
..
f

1$500 "

1$700 �����������_.������\.
1$600

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOt"K ern 14-5 EntraôaslZ 5ahlacls

f) a 14-S

Feijão (saecos) 50.556 12.298 12.759

Arroz ( ») 73.111 16.876 20.199

Farinha ( ») 25.324 11.179 J 1.356

Banha (caixas) 12.577 8.645 6.218

Milho (saccos) 6.120

Xarque (fardos 14.000
,

(Faltam as sahidas cks deposites particukue6.· .�·__iiiiiiiiiii"

Residencla:-R. Esteves Ju
nior,179-Phone. J .285

Dr. Miguel
Boabaid

Caixa Postal, tIO.

Fabrica Rua Bocayuva, 164

Deposito: Mercado, 38
----·00---

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

-

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezeslpor
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇAO com globos de crystaJ.
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- f.j,

"

teios são presenciados pelo povo f�
t���_����9

-{,
'

Clínica Geral -- Vias firlnarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resido:-Praça Pereira _ Oli
veira, 14-Teleph, J 353

Consulto:--R. João Pinto, 13
Teleph. J 595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277. -

Caldas da
Imperatriz

Todas os damingos,=
Um passeio ídcal+Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

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

regressando ás l â 112 horas, um confortavel
Omnibús da Empreza Santo Amaro"

Preço: Incluindo passagem de ida e vol&e. almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa,

RS. 1&$000
.. , Para informações e reserva de passagens: No

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

.'f "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZETA

Mertrtz:
F-�Hiaes

FL.ORIANOPOL.IS
Blurr!enau - Joinville - São Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

�..

"1

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados, ."Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
Lã em noveIlos e meadas Louça esrnal r da - apparelhos de jantar - talhe- electricos �Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: [eixos, �\1
AIcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �J
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORDJPeças, acces-. �Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico l�
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER ��

Ch I I �arutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e e' trangeiras Mater.al e ectrico em gera �
�:: rT"� P j-eza N ac ion a-'-d-e--N-a-v-e-2'-a-ç-a-o-'-'-H-o-e--p-c-k-e-'-'----v-a-p-o-r-e�s-'-'-C-a-r-I-Hoepcke", "Anna' f e "Max" �

Fc.brica de Pontas "Rita Maria"" -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" .. - Estaleiro "Arataca" �
��i�������É@������AVl)�O

em:

I,

da Bahia
••• fundada em 1870 •••

5E6UROS TERRESTRES E mARITlm05Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I
�Pl1ql ,''lalísado 9 000'000$000Reservas mais ôe

• •

�eceita em 1933 36.000:000$000
immoveis 17.76Z:7035361
�espons bf liô "

.

13.47Z:Z995349
, Estes

a I luOues �ssumiôa5 em 1933 Z,369.938:43Z$816
l :::6'''0 ::J �e5Ponsablhôaôes rli!ferem·se sórnerite aos ramos ôe
',;.:J e �Af-!SPORTE5. que são os DOiS UHlroS em qU2a ,ompanllla opéru)

�g.'2n:1i:5, 5ub-A"gentes. li' RegulCidores ôe Avarias em toõoa os!:Iraãos do Brasil, fl:0' Llruquc- (Succ:ursal) IZ nas pt-lnclpaea
praças exrrcnqelrce

Agent�5 cm florianopolis CAmp05 lOBO & CIA.
RU,a r. mofra n' 35 (scbrcõo) rai� a postal 19Te!egr. ALllf!HrA Telzph, 1.083

I csrriptor!o9 ern laguna 12 ltaiollY 5ub·Agent2s IZm

I ,�
BlumlZoau e Lages

-

Sociedade Immoôitlaria Catharinense Limitada

ViJla Balneari"a
Se ainda não tein um LO'TE de terreno na

ylU�A �ALNEA�IA procure hojo mesmo o nosso

Lscnptono e adquira U!,;'í ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

.

_

Planta de urbanismo moc'erno devidamente approvada
p?h. Prefeit. Municipal de 5;:0 José, cuja cópia acha-se
archivada na ma Preíel�ura,
Um contractQ de
o melhor fJreseT'del--..

'npra de terreno da Villa Balnearia é
.atal que V', S. oo,Je brindar seus filho»,

Llnõu Visto Po.noromtcrr,
EspleIlôiàa praia ôe banhos.

Optirna nascente ôe agua potauel.
Terrenos completamente planos..

fi V!LLA BALHEARIA DISTA a;
1000 metros õc Ponte !-ierdlio Luz,

800 õo 6"a'1ôe Quartel feôeral, em construc(êIo',
600 -'I"" A'upo EscoLar 10s� Boiteux.

a s�ae ôo DisÍl'icto 10ão Peasõc,

S�rvida pelas Linhas de Omnihus de Florianopolis á João
Pessoa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
,

•

A 5or.i�àaàe se en.carrega õc construcção diZ Préôlos
.,;", lotes Qc)qulrjÔOS, rncõlante o pcqcrnentc ôe uma entrcõc á
unstc e o resta te em pagamentos menacee,

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Prefenr O Sabão

.
'

. \',
,

ri ConfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas}
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' 10 (ESQUINA DA

.

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

11iquinho

•

V das
casas na rua Conselheiro

en e-Setv\afra n. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

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

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações como proprietario Paulo Schlern
per.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercia], o espirito mo

derno e' bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
di vel das necessidades I

••••••• .......
O .'-

i Constructora do· Lar Ltd. I

I Organização nacional de crédito I
para a construção da casa propria •

O

Filomeno & Cia
f '

End: Tel. FILOMENO

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

-

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I �lA. ,

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

. ,

PASCHOAL SIMONE' S. A.

Professora no, ma
lista s-- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NIlO

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

O_�'N���•

e � ' O••

! Fabrica de Moveis! te
Fabrica de Moveis Catharinense I DE

I' •

Paulo S�hlernp"er • Pedra Vilali :
DEPosn o E ESCRIPTORIO

.

". • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER o:[(ua -Consefheíro Mafra, ize - Esquina Pedro Ivo I. 'ES..TYLO-Rua João Pinto, II B-TeIephone, ,,2����==-1i=-el�elJs:=n.=1=632__
·

..-__

' ;,

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

p H I�L I P S'

LIVRARIA MODERNA

funôaôn IZm 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa p�Btal1Z9 Tel. out, 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpagraphla, Estereotyp I
Encaôernação, Paulação, Tra
balhos em Alto Relevo etc,

'r>
r

�"W.tl
,�&W ERIMENTE

.-

E VERÁ QUE É S-UPERIOR
,

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVtRNO 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

,

INC IOde (Curiti��) fabricado com Oleina

.. Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do lar Lida" •
• que obterás uma caderneta pela' quantia tle 10$000 com O
�

.

direito a um sorteio pago, •
• Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá G

uma casa pela insignificante quantia d<3$oloo.

Realiza-se
_

todos os mezes, 'um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAQAo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel' Nascimento,
que se acha installado.corn

. escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

-,', .' '. .....
-

..

•
•

I
, .

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

,. __..... '
. �AAi.��� �����

é dar vai-ar ao que é bom, é, econoinicD e rendôso'
,

...._ �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 5

CoraQÇ)es
SW�--r:-ri3i .27&'>:N��,��

� Ga?i!:�--J!ª'
Desportiva

OS VIDROS DAS J ANEL- Redactor CYPRiANO ,-'aSE'
DEVEIS CONTRIBUIR PARA MiNORL\R OS SOFFRi- LAS-Os vidros das [anel- -"'-"-,!,!,"'�'�""�"�'C3���IE>."'���������������

"MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM ias adquirem brilho se os

POBRE OPERf\RIO limparmos, interior e exteri- A Grécia inscreve-se nas Olympiadas
[�;c:1.�,!\fiil.� ormente, com uma fazenda de ,. nverno
�����';::e�

Augusto Silvano, o f. obre e infeliz operario que falleceu em
embebida em vinagre. -�-

comequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan- CALDO DE GALLINHA de se

p. Nação berço dos jogos Olympicos, a Grecia, acaba

te Souza deixou sua desolada companheira J. Francelhna Vieira PARA DOENTE-Este caldo
inscrever nos IV Jogos Olympicos de Inverno. O nurne

e alguns filhos em completa pobreza, soílrendo as agruras do dG.6tÍ- é feito da se .uinte fórma:
ro

.

das Na�ões ,inscritas �ara Oarmisch-Partenkirchem eleva-se

no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. decoi d r
g

t lh
,a 23, ou seja mais 6 Nações do que as que tomaram parte nos

B h dI' esta'
I �pOIS st impar e re_al ar, jogos Olympicos de Ínverr;o di> 1932 no 'Laooo Placid.

em compre, en enoo c:;se transe angustIOso, porque
-

�
-

I d 1 P?e-Se �s a em agua a rerver, -0---
pa'isando a ide iz companheira o honesto, Íaborioso e zeloso oç,'e- t t
rario Auzusto Silvano, A Gazeia abre em SU'l.;; columnas, u-na su- �����I��O��� �o ;�n;;q��u�� O encontro i nternacj on�1 .

da Juventude

bscripção em favor daquella pauperrrma mulher. quantidale os seguintes tem- e o congresso pedagogico de sport
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

peros: tomates, cebola e sal-
,

-�-
soffrimentos. S3. Deixa-se ferver em foro A hsta das Nações que deram a sua adhesão ao encon-

Agente e [unccionarios do L10yd 100$000 brando e quando estiver be� tro Internacional da JuventlJde e ao congresso pedagogico de
POI alma de Maria (enviado anonymarnente] 20$000 apurado, côa-se Elle póde sporte enril.Jueceu�5<', nas, u!tima,s semanas �om m�i5 alguns n�.
A Gazeta 10$000 ser tomado puro ou póde-se �es. A Jug·.)sLvla,. Áustria, 1 checoslovaquia, Suissa e Hungria
,te _w, ...._"'õ""**_==== *'frW"""" fazer com ellc qualquer sopa VIeram J:mtar.�e a Argentina, finlandia, Grecia, Índia, Hollarida

'" i1J I Simples. Recomruendando aos e Is!a idia.

Mac�;nar.2iOS nl�dei��-�S ; �oelltes .�l1e �ua�do estive- -�-

Hygleno absoluta � rern ern rigorosa dieta ausen- l"Jão haverá n'1ais o o1'3n-
� '-' E �

� tal' os temperos por cornple- con·tro em Itajahy COl"'Y"'\
Farinhas de primeira qualidade I to.

I'
o combinado da FCD

Garantem os productos da MOLHO PARA FILET
E d

'

d F
I " •••

DE PEIXE -Deitam-se numa
ra CSfJO a edcra;ãuCa- sujeito a alterações. A disciplina

caçarola 23 grammas de man-
tharinense de D.�spmtos en'Yliara faz parte na escalação de um

teiga, utnél. colher de farinha ltajahy um combinado seu - não tearn. Oxalá que esse reparo seja
de trigo, uma de cebola pi-

o que possue deveras, em virtu recebido com sentimento.

•.ada, sal, pimenta, nozmos-
de do jogo do Figueirense,,: en-

.

f FIGUEIRENSE X TAMAN-
cada, um pouco de azeite e

tretanto mais uma vez vê racas-

sado 05 seus intentos de um mo-
DARE'

leva .. se ao foga até ferver,

Junta-se dcpo.s Ullla chícara do quasi que injustificavel.
i 1 't

..

b dei Não podemos cornprehender o
c e iene, mistura-se em, er-

1;'.:.
ta-se mais uma duzia ele ca- dlesinteJresse por parte de UPl

marões já cosidos e, deixa- e evac o número de players para

se ferver uns cinco minutos, comparecimento aos treinos. Jul-
(C f-

.

j.
- zavam J' á estar [ôra de cozitacões

�' ce :C.11' muno grosso, pac-se � � ::t

I:
um pouco ,de leite, a questão de comparecimento à

treinos; porém ella continúa de pé
LIGA DE SANGUE--}\ li- 'e de um modo mais irrisorio, Fé

Iam convidados os primeiros qua-
mais uma

_ granJo: perda, que
!l ga de sangue faz se com '

'-I" d'" d� dros do dOIS clubs desta capi- mUito ml.uI,ra, na Iml�Ulção as

! sa'lgue de gallinha, patv, caça b I d d '[ d
d taL pela direcr ão technica da suas, pOSSI I I a e,s. rata-se e

der pcllú; do mesmo mo o :r N 1 h d
, FCD, afim de parlicirJarem de -:ZIn lO, q,ue esta mac uca o e

que a li�;a de ovos, Mlstura- d dde um treino para a formarão I não po era actuar. urante tr.es
se ao sangue uma pa�Le do ::t M
môlho, mexendo-se até a do combinado B, que iria a Ita- mezes. • es�o afS\� a rapaz}a-

f J'ahy. Entretanto o tempo um
da tamandare,ense nao vacIlara e

primeira ervura. d
pouco chuvoso, impediu, no pen- p�olI1pta e:ta para o qu� e.r e

sarnento de alauns dos joO'ad,)res vier. Os JUIzes serão: dos pnmetros

a realização d� 'convite f:ito pe� teams,Aldo Fernandes e seg�?dos
Ia rapaziada It !jahyense, que Agaplto Velloso. Os aUXIliares

se vê assim prejudicada mais uma
serão do Avahy F. C.

• O

!,'.,. Exige apel.as A con1:ribuiçao de �.'."..�:.'� l$ooP para cada sorteio. �
• •

I Habilitai-vos! Inscrc,!��Bvos! I
• e
�

. .
,�."".----------.G----------••••••••

ca��ítativos !

PHONE 1.100

de haver jogo com o mesmo fi}

corrente mês: Bôos; Carlos e Ar

naldo; B):ba e Carlos- Choco
late e Gato; Galego, Paraná,
Waldemar. Fleed e Calico. Re
serva-Carioca. tearn escolhido e

gentilmente convidado para trei
nar com os dito combinado. será
o Tamandaré F. C. O horario d"
mesmo será ás 16 horas em pon·
to, devendo todos os jogadore
escalados comparecerem pontal
mente. A falta ao treino occasio
nará a retirada do jogador faltoso
da equipe representativa do nosso

sport,

•

DELAMBERT & CIA.
Attende rapidamente lenha

em toros.

fG:::�����������

�I I�� Jorge José de Só'üza \�

� e Senhora II� p
:! partidpam aos �es e 1�
� pessêas amigas. o iiasdmen-

�.� to de seu filho
� �

� CESAR �
.
� Fpol�., 22··7--935. -==1
��}��ç��"1

.. ,

A estréa de
Darcy Cazarré
e sua campa ...

nhia
Amanhã realizar-se á o prelio

entre as equipes acima. Corno
todos já devem saber o Figuei-

Íncansa] ve em prodigalizar a

seu enorme publico o que de me

lhor existe- em theatro e cinema;
mal terminada a t-rnporada lyrica
e jà a Emprezl Imperial nos pro
melte para aproxima semana a

estréa da Companhia Brasileira
de Comedias Darcy Cazarré que
vem actuand,,> com grande exito
ha já 4 meses no Rio Grande
do Sul.

Darcy Cazarré, conhecidissimo
em todas as grllnd:::s Capitaes.
vae agora fazer o seu "debut"
em Florianopolis. E elle rios
traz uma companhia de 30 figu
ras e um elenco de primeira,
seu reptrtorio se compõe de Se

guramente 32 peças todas inédi
tas para o nosso publico.

Faz parte da companhia a no

taveI artista Lygia Sarmento, fes
tejadissima em toda a parte onde
se too} apresentado.
A peça de estréa será 8 li')

da comedia-canção "Onde es·

tàs felicidade". ·original de Luiz
IgIesias em 4 soberbos actos.

Acha-se aberta a asslgnatura
para 5 espectacuIos a razão dt!
4$000 a poltrona, preço as-saz

pop�lar para a nqssa capital.
-A Companhia Brasileira de

comedias Darcy Caz�ré dará
poucos espectaculos em Floriano
polis por ter de cumprir um gran
de contracl'o em Curityba.

rense conta como certa a victoria
de amanhã; mas temos visto tan

tas surprezas na vida esportiva,
que duvidamos ainda de tal rea·
lidad�. O Tama:1daré soffreu

� .,

rnarC-9 pret',9r-iOa
rllo��.l�·�Z &. Ciam
Conselheiro Mafra,56

Phc)ne" 1.180

pARA chamar uma Ll8
rnousine é só discar o

n. e ..22.2.. o pnico
telephone das Limo:..lsi.ries NÃO JOGARA'?vez,

Compareceram ao treino refe

@.� rido N jogadores effect:vos de
� b' 1 AG com mar o e pertencentes ao -

e. vahy F. C. e nenhum appareceu

ii na hora regulamentar. Já muito

� tardt! é que surgilam alguns jo
á gadores, mas impossibilitados por

ii não terem material, como de cos

ê tume ali entregue pelo encarrega-
do de cada club.

Não sabemos mesmo o moti
vo para tal, pois o tempo num

morr,ento como este não deve ser

impfcilho. Estiveram em campo,
do Iris: Srccura, Damata, Sara- Na proXIma semana serão rea-
rá não treinaram por falta de lizados os seguintes treinos: terça-material. Os demais requisitados feira -- [ris; quarta - Avahy; Esta'como Castiçal, Nizeta, prova- quinta -Athlético; sexta- Tà-
veis defensores do cogitado scra· mandaré e sabbado:- Figuei- d,oentA 7
• tch não appareceram; rense. Jogarão domingo II _

W!'

:-=.:: Do Avahy· não fôram tam- A h AthI 't'
Mande nome, edade e ai-

"#"
b' C

va y x e ICO. t• em ao tremo em questão' ho- guns symp ornas, com envc-

colate .e:��os, explicando,mais tar-I· TREINO DO COMBINADO Ioppe sell�do para :espostas
de e jJshhondo o motivo. ao sr. ;; GUlmaraes, a CAIXA

E assim a Federação, por O director técnhico da F.C.D.,
POS 1 AL N. 23-Nictheroy

certo, não fará sahir da 'cap· itaI I
E. DO RIO.

convida os seguinte p ayeres para
um combinado que não seja o tomarem parte no treino de se- -O--P-e-d-r-o-d-e--M-o-u-r-a-F-e-rr-o
que possue actualmente, ainda gunda-feira à tarde, em virtude

r.

Advogado
Rua Trajano n. I (sobrado)
Prefiram sempre o inegua.

-

laveI SABAO
IND IOde Curityba.

_;�-,'),,,,,!!�.

------$��---
E' voz corrente, na cidade,

àe que o segundo quadro do
Tamandé1ré não disputará a parti
da com o segundo do Figuei
rense, em virtude de motÍvos par
ticulares do dub. Acreditamos
que tal não se dará, pois o Ta

mandar.f possue um segundo gua
dro que ainda pôde assustar a

muita gentt".

5 D.

I
I
.

.

COLLOSSAL SORTEIO

J NA
TREINOS

"C L"�ITO TU

Prem ias ern mercador-ias

5: os�
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podei:; habilitar-vos á felicidade na

CRED,ITO MUTUO PREC�AL...!
-"-,

A CREDITO MUTUO PlRE-
D IA L..., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000 QUEREIS fazer do vosso terno velho o� cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

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

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

VENDE-SE uma peq�ena ca

sa na Rua General Bittu
court n. 67; mais duas pe

quenas e um chalet granqe á lua

Duarte Schutel, 52.
A tratar no CAFE' ES

ITRELLA.

Não esqueçais o rI. do Telephone 1.41a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deverá chegar, amanhã,
A V O Z D O P O V O á tarde, nesta Capital, pro-

------------------------------------ cedente do norte do paiz,
uma caravana de estudantes

Nova linha pernambucanos, que excur-

d sionará até o mo G. do Sul.
e vapores Nesta cidade os acaderni

PORTO ALEGRE, 2 (G) cos nortista serão hornena-
+Dentro de poucas serna- geados pelo Governo do Es
nas será inaugurada a nova tado e pelos seus collegas
linha directa de vapores Es- da Faculdade de Direito de
tados Unidos-Porto Alegre, Santa Catharina, para o que
com a viagem do paquete já foi organizado caprk�o�
-Liguria-. so programma de fcstejos.;�l:

ENTRE EXTREMIS
TAS E A POLICIA

* *

R!O 2 (G)-Quando a po-
*

lida procurava, ôntem, á tarde na

estação Barão de Mauá dissolver
um comicio extremista, houve cer

rado tiroteio.
Todo o trecho que vae dá rua

Franci�co Eugenio a ponte dos
Marinheiros parecia uma verda
deira praça de guerra, porque de
todos os pontos os comrnunistas
entrincheirados faziam uso de suas

Colonização
de Brusque

Bandeiras e boletins

O pessoal da Segurança So
cial apprehendeu grande número
de boletins subversivos e bandei
ras vermelhas, com dizeres ata-
cando as autoridades.

Ha diversas pessôas feridas.

ANHIVER5ARI05

Reune-se amanhã, ás I O ho
ras, em assembléa geral, Liga,
Operario Beneficente de Floriano
polis, para tratar de relevantes as

sumptos.

6EHTE HOVA

Està em festa o lar do sr.

Acary Margarida e de sua exma.

sra. d. Honorina Margarida, com

o nascimento de mais um garoto
que tomará o nome de Walfredo.

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio a graciosa senhorinha
Reny!da Cunha, filha do sr. João
.Cunha, industrial.

A armas.

guerra
mundial

Marinbeirol e praças no

conflicto

Anniversaria-se hoje o dr.
Othon Gama d'Eça, consultor ju
ridico da Fazenda Nacional, nes
te Estado.

Passa hoje o 750. anniversasio
da Colonização do Municipio de
Brusque, 'que será ali leetejado com

O primeiro a atirar contra a grande jubilo a auspiciosa data,
policia foi um soldado do Exer- tendo sin.lo feito especial convite
cito, armado de "Parabellum", que, 00 sr. dr. Nerêu Ramos, Gover
aproveitando a confusão estabe- nador do Estado, que seguirá hojelecida, se escapou pelo meio do para aquella cidade, afim de as

povo, não sendo mais encontrado. sistir ás comrnemorações.Igualmente foram vistos fazendo I
fogo marinheiros e praças do ·1- �������������IExercito, mas a nenhum delles a I V IDA --Ipolicia consegui li prender.
Afim de pôr termo ao tiroteio I__pROLET!R_IA IIa policia fez uso de bombas de

gaz lacrimogeneo, providencia que
serviu para restabelecer a ordem Liga Operariaperturbada cêeca de meia hora.

mlS5A

Segunda-feira proxima, ás 7,30
horas. será celebrada a missa na

Cathedral em intenção á alma de
d. Maria Madaglena da Concei
ção Lima.

"'Azem FH-·:H05 HOJE:

o sr. Henrique Lauro Richard;
o jovem Darcy Pereira. o governo ita

liano rejeitou
--0=0-

GENEBRA, 2 (Gj+Noticia-se que o chefe do go-No Imperial, o Irequentadissi- vemo italiano rejeitou a maior parte dos termos da reso-
mo ,c�n;ma, da. rua João Pinto lução approvada, ante-ontem, no Conselho da Liga das
exhibirá hoje, as 7,30 horas, pela Nações relativamente á arbitragem da pendencia ítalo
última vez, a monumental obra ethyope.d� Florence Barclay-O Rosa- Sabe-se que o sr. Mussolini insiste em que diver-

E,lá nesta ca ,ital em campa- no.
_

.. sos pontos da mesma sejam alterados antes que a Italia ApprehenJida uma granada
'j). de: sua -xrna. esposa do sr. Para a�anha eS,se querido CI-

possa acceita-Ia. Desse modo. serão precisas, no mínimo. da mão
iI."() I .icen-, do alto commer- ne,ma esta annunciado o esplen- 24 horas de negociações para que se consiga chegar a Q d.

L d d fil O d d uan o era intenso o tiroteio,cto de
.. ages. J�;n.

m: s amores e . um entendimento em torno do assumpto. foi visto um sargento do Exercito

Acompanhado de sua irmã que se utilisou de uma granadaA ftalia mobilizará mais d ã irand bexrna. sra. d. Nathalia Ligocki No confortaveI Royal será fil- e m o, atiran o-a so re a po-

Cunha, chegou, via maritirna, amada, ás 6,30 e 8,30 horas, a quatro divisões licia.
esta capital, o sr. RalJl' Ligoscki, gozada e engraçadíssima comedia A terrível machina de guerraROMA, 2 (G)-Informa-se nos circulos officiaes h' I d' b·!üsso companheiro de imprensa do consagrado Harold L1oyd- ca lU sem exp o Ir, so um trem

que amanhã será dada á publicidade um decreto ordenan- h Id,) 'Diario da ?,;'arde, de Curi- Haroldo trena. trepa, e ama- que se ac ava na estação reptector r do a mobilização de mais duas divisões do exercito e d
.

tyba. nhã exhibirá Idilio interromoi- e passageiros.
l' duas de camisas pretas, que serão remettidas para a A- P f I' id d I_ do, producção romantica de Geor- or e ICI a c, a espo eta não

l:t
frica Oriental. d d E tré d CRegressou da Capital da Re- ge Fitzmaurice, o grande poeta da se espren eu, senão teriamos que 5 rea O i r-

rúb!ica, o sr. Mario Couto, Iunc- téla. GENEBRA, 2 (G)-O Conselho da Liga das Na- registrar innumeras perdas dê vi-
Tcionario dos Correios e Telegra- ções decidiu adiar a sessão extraordinaria, ás 16 horas, das de pessôas que nada tinham CO heat ro 5 u j

phos, Odeon, o lider, em sessões quando teve conhecimento de que as objecções formula- com as.;anifestações extremistas, I Americano"Zaz-Ti az", apresentará ás 6,30 das pela Italia exigiam ulteriores negociações. promovI. as em uma hora em que
Da Capital da Republica re- e 8,30 horas, hoje, os films: In- O presidente do Conselho de Ministros da Fran- o movimento naquelle Ioga r é

gre sou hoje o dr. Othon Gama I voluntarios da Patria, comedia ça, sr. Pierre Laval, conferenciou com o representante da enoÁme. dd'Eça, funccionario federal. desopilante e mais dois episódios ltalia junto á Liga das Nações ás 16 horas e 15 mlnu-I I grl��a a foi apprehendida
.

do sériado Cavalleiro verme- tos. pe a po reia.

Chegou, hoje, do norte, acom- lho.
. � ,entrevista tin.ha P?r fim en�ontrar u�a solução A astrateola dos man!fes.

panhado de sua exma. esposa o Amanhã teremos, nesse cmema, que satisfizesse as eXlgenclas da Italia a respeito da par- tantas
sr. Nuuo Gama d'Eça, do nosso a encantadora opereta da Ufa- ticipação da Ethyopia na projectada Conferencia.
Exercito. A sombra da esphinge.

'

O governo italiano prefere que as negociações se-
.-----

l'am entaboladas de accordo com o tratado de 1906.Salào "Commerclal" A Italia tarnbern se oppõe a que a Conferencia se
A maior montagem em realize sob os auspicios da Sociedade de Genebra e a

serraria. que seja fixado o periodo durante o qual deverão desen-
Atéen:l'e chamados a domicilias pelo DELAMBERT & CIA volver-se os trabalhos dos negociadores.Phone n. 1.284. I PHONE 1.100

Lauro Mendes

Comprae para vos conven
cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

,'-1'3ôAm UHS ...

Alvaro Vieira
De cinemaE,ncontra-se entre nôs o sr.

.\ ;vaíO R amos Vil-ira, abastado
.endc' J e prcsr.gicso politico

EO município de Lages.

Alzira Lucena

Syndicato dos
graphicos

Amanhã, ás 9 horas, reúnem

se em assembléa geral os graphi
cos 'dê Florianopolis.

Barbeiro e Cabelleleiro

Estreará, hoje, ás 8,45 hs.,
o Grande Circo Theatro Sul
Americano, que tem o seu

amplo pavilhão armado no

Largo General Osorio.
Dotado de excellentes du-

O'f pIas de comicos; notaveís;5 mam estantes de ôntem
organizaram um plano que, se' gymnasticas, equilibristas e

saltadores; animaes amesnão tivesse sido descoberto, pela
r

. tradissimos, destacando-sepo reia, seria ella envolvida por muito especía'mente, os tratodc s os lados.
T d b balhos ce equitação execu-o as as em ocaduras das ruas dadjacentes foram por elles toma-

ta os pelos lindos cavalIos:

GENEBRA, 2 (G)-O chefe do governo francez, das ;e, em determinado ponto,
Duque e Conde, sob a di-

DecI-Sr. Pierre Laval, levou ao conhecimento do representante apparecia um orador, afim de at-
recção de Theodoro GOI1-

. ara'çoes O b
"

h Ed d t t h' I
' çalves, o rei da equitaça-o o

. casO (ja luz ntanmco, sir Ant ony en, o texto as con ra-propos a tra Ir a po iCla, que serÍa alveja- ,

do gel Sezefredo Ide _ formuladas pelo sr. Benito Mussolini em relação á arbi- da pela rectaguard'!.
Circo Theatro SulAmericano

Passos Segundo estamos informados o tragem da pendencia itaIo-ethyope. Descoberto em tempo, o plano
terá o seu exito garantido.

d L f Ih
. Possue tambem, a Com-RECIFE, 2 (G) - Ouvido advogado -da Companhia e Luz O c�mpr?misso a que chegar�m os srs. E en,

.

a- a ou, de mod� que, as amori- panhia que óraJ nos visita,pela reportagem, na sua passagem, Catharinense, concessionaria do vaI e Aloysl, adIa para setembro a mtervenção da LIga dades puderam mterVIr com mais ' .

d N fI' I b' t b I b f para maiOr recreIo dos espec-I atem, por este porto o ex-titular fornecimento á Capital, dr. Fulvio as ações no con icto Ita o-a eXlm, e es a e ece que a segura Iça, em ora assem ataca- tadores, theatro onde serãod, Guerra gel. Sezefredo de Pas- Aducci, deu entrada, ontem, em commissão de arbitragem reiniciará seus trabalhos com das.
levados lindíssimas e conhe-sos declarou que volta ao Brasil Cartorio, a constesta.;ãu ao libel- poderes limitados, de accordo com os desejos da Italia. 'd� Presos dois dos oradores CI as peças dramasl como:láo somente devido ao seu filho lo do sr. Amo Hoeschel, offerec('- LJ �.

llonrarás tua Mãe-Sanaue>e achar em perigo d" vida. do na acção de annullação de ....,...lII """""""'*"'''''''''''�_I Apezar do numero de demen- Gaúcho-Rosas de N. Sc-Por dois motivos, vem triste. contracto, que a Fazenda Esta- �., p" "�b II �i..�""""d�d d t I"�
tus vermelhos. a policia não pou- h)

,.

d d d
� ara a e eza e sau e e seus en es, �

d ff nora, (;tc ...( pnmeIrO é a oença e seu ual propõe contra águplla Com- � use sempre e e ectuar as prisões que eram
lilhl> e o segundo e a actual si- panhia. � P t SUL B I O L I de esperar
tuação do paíz, a cujo respeito faz Fa�

asa,
Iti IIApenas d?is ora40res, Pe�ro VENDE-SE a quinta casarommentarios pe,simistas. Disse Ontem já foi restabelecido o

� (Formula do DR. BACHMANN) i Caldas CarneIro e Lafayette Mou da Villa Affonso Mi-
que mantem correspondencia cons- fornecimento de luz á Escola de II A venda em

t.odas
as

Ph.
armacias e casas � ra, foram prêsos, quando preten- chalet no districto Joãoi.10tC com o sr. Washington Luiz Aprendizes Marinheiro,s, no dis-; de perfumarias.

. � diam embarcar.�um trem � leva-) P�ssõa. T;atar com o pro�
, \ ue "ue bem. tricto do Estreito. ��iE����.i'...S?J!*��c�� dos para a PoliCia Central. pnetario Pedro Cardoso .

.

�Da ..... .. ... �__����_
Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & eis••• Jolnville (MARCA REGISTRADA

�\)\)�1RIA NA('I0-t
.
\:
•�t.TZEL«O�(
_,.. JOINVIllE "
"., ��n�,. "',

,
c

. economisa-se tempo e dinheiro.
E ...� ";.__�, -... .:. ••

r .' � _. �. •
- H •

".,\
.
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