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Usar o �,ASAO JNDIO quer
dizer, c(,;oomia sobre todos
o::; pontos de vista.
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Commercial

DELABERT & CIA.
A melhor lenha por

preço.
igual

PHONE 1.100
I

Allen1ãe�i
cornl'Surgiu ontem, nesta capi-

.:f( tal, o bem feito diario in

formação Commercial, clirigi- não se C;:\Sr�i áo
da pelos nOS:3OS distinctos e judeus!
talentGsos conterraneos sr5.

Augusto Montenegro e dr. BERLIM, 6 (G)-No dlS
Achilles Balsini. '.:urso que pronunciou no

Apresentou-se o novel col- Congresso Nacional Socialis

lega com abundante noticia- ta de Essen, o ministro Jo- RIO, "j (C,) - O mi"i,b'o Suu
rio e esplendido serviço te- soph Goebbels annunciou za Costa fé::>: as seg!links decb-
legraphico. que, para o futuro, não se- r3çõ,cs ao Clloh):
Pretende ainda a Infor- rão mais tolerados os casa- -E.t<)u, fJcrém, tranquilio. Re-

moção Comme/cial publicar menios entre allemães e ju- p;tc.: se c)IL�,r(ns e'TI tOd.1S as

duas edições, sendo uma deus, e assignalou «que não cb·.p�zas e se Livcrmo� ordem em

vespertina e outra matutina. era mais passivei admittir a todos os sentidos, em breve have-
Organizou mais o nosso corrupção da raça nas gera- remos de rcconquis!ar uma posí

vibrante collega diversos e çôes futuras». Todos os d�s- cão dé� dêS3foi"'o. Acomoanho d;:-> .'J...'

interessantes concursos, que cursos hoje pronunciJdos 110 :),:rto, a .discus�,àO da proposta or-

, �stamos crentes despertarão paiz terminaram p'lr exhor- ç;lmé'ntana parn o PToximo anno

Interesse. tações aos chefes do movi-,� tenho a semação de que o L:gis-
A GAZETA deseja ao menta nacional-socialista cm !'.,ivo está fazendo e con:;eguirà

novo collega muitas fe-licida- pról da união do povo alle- ú!ámilf uma obr;,. de sào patfio-
.. des e longa existencia. mão.

.

tismo.

,
." '.'

Campa··

Depois do tu
multo, as ex ..

plicações
o.

BUENOS AIRES,7 (G)-
Considera-se evitad:l a crise mi
nisterial em come'iuencia da de
claraç;N dú sr. Leopoldo Mello,
na rC:llniáJ do gabinete realizado
á noite, explicando a sUa inter
\'enç-'i:o no.; iocideutes poliricos re

cente�. A. !"ediii)-�ie que a expli
cação d,) mini,tro dü Interior dará
intêii.'a saiisfllçãO aOS s,;t!s (;(;l1egas
F,edc:rico Pinedo, ministro ,la Fa·
zenda, e Luiz Dllahu, da Agr:
cultura, os quaes perrnanc:cer ih

General Se-' nas respectivas pa�ta�.

zefredo de DeltE:grnc� J.�;i

Passos Fis,�·,ti�/

In$avel com shuv.\s; temncraiu.
ra-estavel; Vf'"!tnO_rl' �,:;O�O ?'

nordeste fres:. JS,
declarou que a.::l passagcn') TeEli:-'entui.'\ ... ..;', .. ) '--m .5G-

deveriam ser pagas á vista. ma 20,4 e mmlma I j,t> .

Sem quaesquer

Eivada de inveridicas affirrnações o aviso públicac]o no:'

jornaes 'Diarto da Tarde e o Estado, pela Companhia Luz e For-
e h

.

b I' 1 1

ça at annense, vem comprovar a rnanot ra arclutetaua rnannosa-

mente plra entrrg;\ do fornecimento de luz e en.::rgia elcctricas d:.t

capital, àquella emprCla.
Quando o governo do Estado procurava rescindir o con

tracto com a Companhia Tração Força, e Luz de F!ori'lnopolis,
muito antes de outubro de 193�, já essa ernpreza propunha aOI [;:.::> - ':�r_.Jt'iE)t,.::=:�!"�i() e Director Responsavel .JAIRO
então Interventor, permissão para reformar a usina fornecedora, .

augmentando a capacidade dos transformadores, C.Jii10 me<hJa f,a-I N NO I I Florianopolis, Quarta-feira 7 de Agosto 'de 1935 I NUM ERO
nadora das falhas surgidas devido a e.i::as'ez de agua. A referi- ----------------- ------------------

da companhia submetteu á apreciação de> cel. Aristiliano, [Jla:1ta:;
p ,» � ; + 5 r":� &.� I F'

-.

(I •••
e orçarne.ito para montagem de uma usina de ernergencia, com l", � � ., , '''-� '.... I
d:t��íts( s�i��:�o�:n:i�� cavallos, em cujos estudos foi dispendi- r.)o i � t i coSI

�"« .•
_ __:.- .....

b·
.��

d
·

dAssim seria supprimida a pejudicial interrupção durante o
-

I

dia, que tantos sacrificios e transtornos km c iusado á in [u.ti ia e
Constava hoje n1S rodas políticas me I aao commercio de Florian')polis. Repararia a escassez de aiSlJ,), por quec �.}:::l,��:i�'"'�t�? t�};I1;,��"a /3.: .

D· I 1 rl d
apres __ ,,, ... ,,,11 "�'JJe,.,o a: O·.l�vll_O v

que O� motores lese, uma vet iga..los, avarn ensejo ao, ·>j·;O"··l�·'-t·,,(h l'�"'CO!O cão e :l ínsei- �""".-=,�.,<:::.���������������������c.."""Ó.d. .... J ••J :.U Y" lo'" './- r- � __ ..1. _,..... :.::.::....:

desligament') dos outros psra melhor abastecimento dos mananciaes.] ção (1,0: tll:} voi; (;� louvor 2.0 sr,

Os motores Diesel tem seu valôr e arand� utilidade com-I FrancLs::.) Tres;.� ; 1,01' Li' aaauncla

provadas, pois, ainda agora a Central do Bra�il, para inicio de &UJ.
\ d� q.J,(;,:,:� se» p. J !ÚO cccassíona ap-

I .... - b d
.

t 11 t d II p ...n ... v ".

e.ectrItlcaOçao, �ca.3 f! ms ai

ar1jmo
ores aCjue d

m:Hdca. d ]Ustl'kL-c,e e.:;:;: appareclmento
então interventor rm 'usa, �enrs�1 e preme ita amcnte, daqf.ldi.: d?"jJuí:a,;to, a�� agora entre

não attendeu a solicitação da antiga concessionaria, E não pode- gue ao convenícnte mutismo, "visto
na mesmo acceder, porgu� s, s., precisava levar a bom termo o que S_5. é l'e"l'�S�'l�lnle de úetem::lla·

.; ,. • 'f -I J.'

plano architetado, para q1le o Icrneci,n .nto f03,e contractado por
"a ta mf��2: .. ,ll'i;:�..;... O? "� : � A,

. S. s. a.,_ "00 ., ;ou tenl ., _ limitado
um amigo seu.

a approvar e apartear com a pala- '

De outro cérebro não poderia mscer esse arranjo adrninis- 1'1'Zt sim aa votação nominal,
trativo, a não ser do então secretario dr. Juca da Costa Moellmann,
já familiarizar:lo em calcar o d:relt.') e meno-prezar ,;:.\ razão em favor H�(E?UELICA"
de determinadas pessoas amigas. 0$ Irmãos -rlÚWllnn ot'6an'l1i'am

Impellido por tsse habitual modo de proceder o dr. juca (11111. "reoubl1c;l.", instalLln;lo-a á
Ave:nih '(roil1)o."lsky.Moellmann, consecuiu incutir no lSllirÍlo do então Interventor a

b r-' bttdanto O folgazlo de)d.do Ro-
neceSSidade da resclsão e antecipada eutrqa claquclles serviços ao ;lo1pho. �,)ti:da r:Utio a.') 3ue:::uta.s,
seu amigo dr. João Accacio. havel10.o cpe:n l'firwe se1' S. $. o ti

Recusa;�do a rdorma na u'Ín:.l e permis,5.o pCAra ,lldho;;a do gre, q:1� e� ri ;:;P/a.rcc�j1:!Q �a�:,e:1a
fornecimento o sr. ce!. Aristiliano, di.t'/a CUiSO (lO plano ma,jllcarncn- LOllJ.;. Ih.··do;::m pO\VOrC3a illLHl0 búa

Ç'-'l�';-
te concebido, que era o de difficlIitar o povo, cr�aa(b, élsoi:n, mn

,-,'�--'

amb.iente de antipa�hia contra a antif!il concess;o:nria, para q:Je a

I
Di CAMiSOI.A

léSCISão fosse recebida com al')�Jlausos dd ;;o)u]açã'J en.l'!'D.Ja e bur- }Ta "'PI" afí·"lC" ",," In1"1*,,-),lo-.. 1- .. � oJ ... 1 '-1.t.�� J.J. _'''II.-.... ...1U. .... J.� .j:'_ ..... �..;.

lada ., V�·<"'·'�"'l"'r:--t,. p'-' Cí>,�<l.��·f<1�·)�.?'" '!f�,1)
• I no".. "-. UH. ;_. _,lL. '. ...,) ll..L ...n. .I,t.I".�·.l ... :" .. v L.v,.,,-

Peli�,é:!lclo justificar mais a;:tla alt:lwL dt� rcpi·c'i.J'\ inkres-I /,;:s, J. camisola US:Hia Pe1J ,:::p:r-
.

I
. '1' ri

. ,..,. �"1 j - {:-fli.-.t�� fr",. l'l'� �Ji'l (-""',�"\rf� � ""1"
'cll·a o ce A··l,"i·"�l') pr�tt:n �u corlt····�iar cr'ln " ""'lfla '·'lv,,,�··,s "li") '-', ... u. t. J�:' _" � .:, _:l •.• ,H.•• c.
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(Hi.],U:!�L 1 a;HO rs,:;o e Ye�'(La�e Q1.!e.
Schuckert a reforma da usma. Qual nUJ lena SidO () seu desapon,a" -o' ,1", ... 'j.{ :_, e·'···r ondo lY"O:.rt;-fo

. .
_

.

1 l ,"' <:;"
C .J""t..,i,.\a, lOj"-'t o..,Ld. .;,._ _t.'>' }t...,-,,"' •..

mento e desenxabIda situaçao ao ouvir ("05 engen<iélrOS da ..:ilInen" O recolhim::oío da rderMa clmisJla
Schuckert a affírmativa cClthegorica de que a rdorma, de momento, á um]. urna ellvidraçad:1. como rdl
só poderia ser plausivel com a installaçf:o d;:: motores D,es�l, co· qda, e trophfo CJll(l�üstadi) na san-

,ir,cidindo, assim, com as aspirações pbteadas pela Companhia grenta beta.

Tracção,Luz e Força de FlorianojjoLs.
Tentando de,envencilhar-s;:: desse entrave o então Int:::rventor

annunciou tspalhaf6losarnente, com ;ares d�� salvador e de pSC(lclo
defensor dos intc:resôes populares, que dentro de seis semanas,

chegaria o m:lter;,,1 encommendacb na Albnnnha, que repararia a

defi�ie!1cia nJ. u:;Íü._:. :: �l'priria, a contento; de luz e energia elcctricas a

capital.
O material cp: chegJu com grande atrazo e fóra do prazo

pre-estabelecidc, eüco:,t :'c �e na mina de Maroim, sem ter sido usado.
Essa inutilidade (devotada ao relerido material vem em

d,:�rimento de capacidadC:::1 profissionaé':s e CO!TI?:ovar com eXh'JDeran
cia o inüdvertido gesto gove:oa:nelltal, pra�ic:lnd3 mr. êrru oneroso

aos cofres públicos.
Devido a argustia de espaço prosseguiremos, amanhã, c'a

a!lalyse do a vis" da C0'-ppanhia Luz e Força Cdthariuellse.

Razão cabe a03 nossos con' rades do Diodo da
Tarde, quando em sincero e deiapaixonado commentario
sobre questões de ordem politico partídaria, publicado
ontem, naquelle vespertino, reconhecem e resaltam princi
p;o" ba.icos, porém theoricos, do systema representativo,
ora vige.ite, e que tanto avantajam os ideaes democrati
cos; mas que, infelizmente,�tiveram cathegorica e dseloado
ra negação, nas suas ultimas applicações praticas, ou se

jam nos últimos pleitos para governadores estaduaes.
E tão bem sentiram o amargor desta verdade, que,

altiva e galhardamente, quebrando velhos tabús partida-
. .

n03, aSSIm se expressam:
«Toda a estructura constitucional e legal prestigia a

ascêlldencia partirtaria e a disciplina do grupo. Os effei
tos praticus dessas nc>vas directríL�s já foram vistos. Nas
últimas eleições só os candidatos partidarios consegUIram
triu:l1plnr. 03 homem, por maior prestigio pessoal qUi!
tivesem, viram fraca3sados os seu; anseios J� caildida
to. Significa isto, portanto, em proclamar que, dentro do
nosso regime, só os partidos eJ.:gem».

<s:.Mais sinceros comsigo proprios, m�is jU�t05 e leaes
com os seus correligionarios politicos, não pod::riam kr

sido os n03SOS co!lcgas d') Diario da Tarde, quando
em dGsencdrgo de conscien:ia, se p;!nitenciam procla
maneIo, por toda a orbe, () que as suas dignidades d�
homens de bem repudia.

Si houve, em Santa Catharina, alJuem que preten
d�S5C juzular ás suas descabidas pretenções pessoaes,
sabios e lirli ,lOS postulados da «estructura con�ti(ucio
nal», não foi outro sinão o coronel Aristiliano R'imos, que
agora faz causa commum com os inimigos politicos e as
suas maiores victimas de ontem.

Si houve aIguem: que julgasse ter "maíor prestigio
pessoal", mas que viu «fracac;sados» um por tlm os seus

ingcnuos "anseios" de candidata popula foi tão somente o

conspicuo_coronel Aristiliano.
:��:�:{. Pois vejamos !
::.. �:" �"'. Não foi o sr. /\ristiliano, que se revoltando c0ntra a

indicação unanime, em reunião, do dr. Nerêu Ramos, pa
la calldiclato a governador do Estado, pelos membro� di
redoreJ do Partido Liberal Cath:uinense, aggre niação
poEtica a que o kimoso coronel perkncia; guebra:-do a

di"citylina p:H!idar;a wmpre desabádaiwnte com a SIl.'l

h'r.:i e c,udidata-se, estribado no seu grande «;-,re flO"io

�e&;,oi\l», extra-partido ao currul pre:;idencié'J Icath�ri�j .�\\j ,

Como vemo�, os nos�os colleg IS, num re'_luir!te de

ei:!!'ef�l;ld<l maldade, nem tiveram siq!ler a p;eoccü;.açào-
pela clareza dos conceitos emittidos-de difficultaf a en

tuda eh cafél��uça na c.,beç'\ do COfOild Aristiliano.
Di'fiHíl-lhe feita sob medida.

calote
RIO) 7 (G)-O novo di

rector do Lloyd resolveu ex

i tinguir as passagens de m-.:ia·

,cara. A pri)videncia ali é f\io, 7. (G)- Ao chegar
das Que se impõem deante aqUi assim se expressou o

de q{laesquer planos de ad- g�l.. Sezefredo de Passos,
ministração sevéra. A fonte ministro da �uerra no Go

de receita no Lloyd é uma
verno Washmgton.

Lll1i�a: os navios. Se os na-
- E:stou corgpletament�

vios trafegam com passa- (!�sam�lentado. uÓ poderei
geiros e cargas gratuitas,

U1zer al&Um3 c?usa quando
onde é que o director vae

tomar p�. E�tIve afastad?
buscar depois recursos para

do Bras�1 mUlto t�mpo e so

manter e dcsenv01ver a em- r�gressel agora para ver um

preza? A empreza, porém, é fl!ho, que se encontra doen

do Governo e o Governo re-
L.

quisiía passagens e transpor-
tes a cada passo. O 110',10

direct\:f) deante das reqmsi
ções doMinisterio da Guerra,

,.'_' �
.... : ...

-',,'

ligações politicas.

CALLADO

Embaixada
academica

Ontem, ás 12 horas, foi offe·
recido, nas Calda� da Imperatriz,
a embaixada academica bahiana,
um almoço. O nosso collega de
imprensa c academico de direito
�'. Rubenj Ramos, saudou em

lHilhante improviso a mocidade
,

estudiosa da Bahia.
Respondeu, agradecendo a no

-nenagem, o talentoso academico
Carlos Fernando Roch, que pro
nunciou vibrante oração.
Hoje, os distinctos moços fize

ram diversas visitas.

Cobrança de
impostos

A Collectoria Estadual d<! r:o-
rianopolis està procedendo a co

brança do imposto de Industrias
e Profissões, relativo ao segundo
semestre do corr:;:nte anno .

Emprest�mos
�* �l.
�a u�

O Montepio Estadual COllce-

deu ontem emprestimo a cin::o
contribuintes no valor total de
1:077$500.

-(�-

Requerimantos des�
oachado,

Dyogenes Gomes, Pague-se a

importancia de 450$000.
Clara de Souza Marqu�s

Averbe-se e certifique-se.
Dante Prlizzetti - DeferidJ

á vista da informação e parecer.
Volte á Contadoria para anno

toção em folha.

•. ,.,
�.

I
\
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ueh
�

At$k�:��1
- Sta, Catharina

lo adorava ? tc.ngo e foi exacb�·· I J u n ta Com liloI
mente sob a mspiração dessa mrsr-

•

ca triste e sentimental que ::1I� mercial do
se matou. O radio transmittia -

duma voz macia do "broadca:;t:ng" t:.sta O
cantando o popular tango-"Meu
Buenos Ayres querido.

Em Hamonia succcdcu o Item

lL!1 bdo hwentôvel que deixou '::"('"/;1.: � u" u
funda imp:._sião em iodos o, gu� Scglindo fomos informado��está RIO, 6 (O) _ Um sargento

1 momentos após, sob ,a m:b!C! �J:()'I'
. I '

"',O"Cl','n,""11,te e:..... Iucciona nento o
d t e s.n.rna

de,:c uve.a.n ccnnecrzacnto. ,_ -. _ 11 'v -

da Policia Milit:H se apaixonou vacante qu,� o ra ro fctl;O'lI� ,:,.,'J h 1 11·1�SO;.',·.;1 'I da visinha povoarão de
di' J "..,,,,rlnne

I t,J.�, sen ora estava passeann» ..', -. ,I :t

p3r uma mulher que urante gWl- sa nu a nansar com a senno: d

n 1 p »ite sobre o rio Itajahy COC>i Trombudo Central, sob a direc-
torze annos vinha vivendo socega- Hdolsl filha do dono da casa,

;"ll" n-tiuha, urna :md:"i men.na de ção medico do dr. José Rodri�
d t .....rrni

- ,

S C arnente com o esposo e " ,-

Uat.." •••.�'" '.1 id 1 B" zues ex-assistente da anta asa
d ilfA ""'I.�"r ';.. os &'l'1<J5 ce 1 aoe, nncan-j; ,

nau ateando nella o f01!0 a sua
d

·

, ü; TI' ,1.:iI:.o f.' a rovcitando-se de Miseri':ordia do Rio de Janei' .

ã xaltadissirna D,.fez-se Dêp0is de uma ansai o�tra( •.• , J,) ',., .to d ê \�.,s.'tL-n,.,ão de 1'0. 'palx o

el
'

. �v dansa, o par animava a 53 a, es-. . "--- .

,

enlão o ar que parecia cimenta-
Ih d d

.

1
" E L-

•

de parabens os lizan.. do aos o os c uma 10 a<,:\ .1 YJ 1, '1:1:l m ..... runa cnegou-sc stao, pOlS, �

do de felicidade. A mulher tro-
d b1 b J d

'

bit t daquelle p�o"p"'ro digo numerosa e bem humora a, 50Ciecrnil.<,iG·,.ilm�nte nas or as a na uan es "I, , � .

cou o companheiro kgal, de quasi1 '

.

d 't t I t ci ento que a dolencia de um tanzo.p;::,al.e '/ÍndJ a carnr nas aguas o tric o p3� a acon e irn " \..

uma, existencia, pele amante im- �,1
. , 1 muito vem beneficiar acuella loca- Em dado momento, pJrem,1». 001';0 o a arme pela seu lOra � _ ,,' '1 F' R I ao,

d f d t d II'dade, que ha muito resentia�se petuoso. oram Vlvêr no

dea, en" '

parand{J de subito, o sargento le-óliuc'!la :l, oram emprega os o os

d após uma scen:! de escan a,o qUe _ b I, tl'aze','ro d..l DesaSi19ror ., . de falta de recursos me icos. . .

d M vou a mao ao o �o l'C3 esrurç03 para retIrar das aguas o
começou no Jardim o crer e

1 A h' h Heloi'u lh� Maria M:utim To:;ta, mal sou."(,T, '. ,o .in ·.·oi'cnk di! infeliz menina, .

dI' d 270 calça. sen onn a 1 � 1 <CO

d
.

..... u �

h A termmou na e egacla O _.

e 110u O (J0sto l'm')revisto be e traaicil occu,r_;ilc;a c.),r l.l

'

, t'
.

'd d pOI'S Com' a gentil s�nhOlill a u·
,.

D' d" acumoan ",'� I I' "',
c' Cit;; $0 OI consegUi o e b dIstrlcto. OIS las ap03, o sar-, •

d qu'� ell", fosse <ac�r o ao local e ah ven-:b o a .llante
·

'

'1 C'· 1 h IJUSt,·, Da1,['for'lso, filha do sr, Jacób 1'�5Deran o �
� ,.;&

I
d:: m� a 10,'a. onduzlda ao os- � .

t 't buscar as rou
v, -

, d 'I 'd'
.

1 1 '

,,;. oe DaJ[fonso, inchstrial resid�nte em gen o VOlou pala
. d -I b�ço. QJal não foi, pxém, a tom:'H, ° no so o,, sem VI' a, éiti- De Pç.jr J Lu;z Ardreazza.1"1:." l1'ldJ, maI3, en,re,a,EO, o

da an'antp na ca,o () eSDOSO
d d

'

'b d r

'

'l.h scurra, consorciou�se, sabbado pilS, 1

lu
-.

• 'd'�"' SUl'[-Jreza da mO:r1 e os em�lS

I
rou-se pira o caJa:er e o a ra- bra,ileirJ, casa o, u:ueri!1o l�.dle�r-�'. I ' fi:\zcr para ré:am:Jlal-a. :-\

t h Es'e JU 'tamen(e -,a-
b ':l d

'

pao.. 5<>clo, o oro Jo;;o B,.'.. rtoli, ge-
_ra lQO. "

"

1

'-'

,�;rcumstante3, ao vereM Í{o erto cou, CllOl'aWO e grita:l J como
azza, bi'lsileiro, soltei:o e An;!fL)

�,"ol' h'lo no.; foi contado por ' c, � _,-"

d b h o n I
�l

I
'

d A �
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!Dum accoído, Jis"olVê[ e liquiJ.1r

.

I Su"o"iu ojoí.'1al.J.� /1,,�gTicu ',UTa, de. doe3tos, saccou e uma pistOd ::>, - 1 d' U. t:r� se-Ia que enIO�I'luecera,
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as.omo d", Pl'e laJ.�, v,·SI'V.Jl'.11'�-llf"AntOniO OnaciO. ons,�ca. rap- d"

v _ :'1.. _ _ ,_:" 1 ra '=lrO SU ,pIro. . J
va um UnIforme de f1aneha e e'ô- co nmOVl'']O;

• (<.;va alegre, bem disposto, expan· "Meu BUfJl1'38 A'Ji$S €lu�rhJ:J7; -CoitJd:), era um inL,liz ..A. est<l�ão alle;nã DjA, onda I sivo com um :u de immeJsa di:s-
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'., idl � l.1' proxlrna SeDiana e. rma,n L::p;..U, ,aS;H:::rJ, v n.:�,: a ,'07 (1.1 R C. B. s":l;i ou- 23.05 /!ilJ1UnUO DjA (ailem.:lo, I va, car;itdisLl, sacias da hmla'v'd.:; �,_:L.tél c 1...Jram:nk, port'l[;u:::Z). C:anção ,fJopular al�
Edição da Liv. do Giobo--.P. t"egre Conforme vimos noticían- "Leppcr Irmiiosl1, d� Joinviil;:;, re�if.mã.

o do deved estrear na proxi- solvem, de comLP.um accordo, de'-- Foi in 'ug 'l"!ch htiv'I'nen- 23.10 Radio feminino: «Eu para Muito se tem escripto no mundo inteiro sobre a per· ma semana nesta Capital o vido ao fallecimcnto do sacio Leo�k "f; ''1 co l,[l�fe;ill ,:c.ào Pro- ii e tu para mim, Rapariga! sonalIdade singular de Oscar Wilde. No Brasil? porém, o !10SS0 patricio Darcy C::zar- poIdo Lepper; IlBrlcb de d. Alma<10 cinja & Filhos, nd,} cidade. e.,tudantes ajudam ás operarias primeiro estudo de fôlego que se faz sobre a Vida � obr.a ré, o conhecido e applaudi� Nenrmann Lepper, dissolver aA' este acto compareceram fj- d,,� fabricas.
daquelle estranho artista é esse volume que a Llvrana do artista, e sua rnagnific:l mesma sociedade, d1 seguinte ma-[;'J\:a,s d nosso alto �ommúcio, e '23.35 '[l\[oticias sobre a eccno� do Olobo acaba de lançar na sua collecção de biogra- Companhia da qual faz par- ntua: a) o sacio Olto Eduard,)D�,SSOélS de destaque. mia allemã.
phias. te a notavel actriz Lygia Lepper recebe a quantia de rs.

'

Oo,i"dos mostruarios da nova 23.40 Entremeio. Balmaceda Cardoso com linguagem correcto e cla� Sarmento. 75:780$520; a sacia d. Alma
.

"

� rl 'b' I
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d O d N h L
c',sa cuj� c;[lecIahua,-,(� e lcyc,e- 23.45 UIUmas Tloticias em ai �� I

ra nos conta a vida de Oscar Wilde e nos diz de suas A peça e esíréa « n,. e e rmann epper a quantia dI!la5, motocycletás e todas as suas mão)� obras. Estás Felicidade?», bellissi- rs. 75:780{$520. Dã0-se recipro�'"�, "c·;va, oeç:\s súbresalentes fo- 24.00 e7«.aximo Pavese: :J\[ovi- Acompanhamos o heróe da historia desde a sua ma comedia-canção, original ca gultação.; ;"11 :n�itos �preciados. dodes da Allemanlw,. infancia lJO Portora Royal School, passando pela sua de Luiz Iglezias, é uma das00.15 «As Galochas �a Sorle)�. adolesc�ncia (Trinity-OxÍord); pela sua .mocidade (Europa- peças de maior successo no ]\[0. do Regs. 1476- Passa hr>je o cincoentena- Uma represent�çãa a memona, America do Norte) indo até á maturidade do poéta, em B.lasil. Data 20�7-935lio d(J theatro e Sociedade Mu- de Andersen.
que o envolveu a a�rea bohemia, Balmaceda. dá á primeIra A Companh!a, que vêm I De hid,o Pedro Coelho e Ro-,leal Frochsin, uma das primei- 1.15 Ultimas Tloticias (em portu- parte de seu livro o nome de Phase �omanfLca, chamando obten.do successo d.esusad�, mão Le::tndro da Silva, brasilci. as soci,,,dades theatraes que se guez). a segunda Phase Estoica. Nesta ultIma ac�mpanh,amos no RIO Grande, do Sul, dara

ros, sacias di! firma "Coelho &fundararil no nosso município. E' 1.30 Musica de Camara alegre. passo a passo o biographado em sua pendencta com�L()rd e,ou�Ots, espectaculos nesta Cia,«, desta praça, resolvem, der,or i:iSO mesmo uma datd de 2.,5 Noticias sobre actualidades.
Q b O processo a condemnação e a traaédia do Capl a d d' I

'

1 •. 'f t' 30 b d cD b S h
ueens erry. '.., .

b

t C t':, b t
. commum accor o, ISSO ver a me��

, riJnGê reL,vancld que sera ,es eJa- 2. Ara �sco e �tO erl � u�
carcere descriptos com minucla e VivaCidade. Interess�n e, on !nua a er a a asslg- ma, retirando-se o sacio Romão;:" de ""' modo brilhante peb mann. Pwoo: H,lde Schhw�. O capitulo em que o auelor nos .evela

.

as perspectivas natura para 5 esp2ctaculos Le.odro da Silva, 'em nada rece.'J' "alh�ca süciedacle. 2.45 Cantigas de LeTldas e Flo� animadoras que se abriram diante de Wilde em certo pe· na Llvr�na Modernd de Pas- ber, visto não ter a mesma dadoteso Canta Gisela Meyer. riodo de exílio na França. choal SImone send� os pre- lucros. O activo e passivo da !ir-
- Com a senhorillha Helga 3.00 Actualidades. "Derradeira catastrophe e improductividade" é o ços_para as localidades a

ma extíncta ficam a cargo do so-
\> cml,,,,,, fi rh. do " , Willy 3.! O LeUum do programma (ai· muio docap i tulo V, o pen liItimo deste in te ressan te Iiv ro. razao de 4$000 a poItrona. cio Izidoro Ped;o Coelho, por
;

.�nc r l, ii'ô.ir6. nupcias ama· bll'l., port.). Despedida V/fi Com Enfermidade e morte, se encerra I) volume. Dado o el�11co homogen�o continuar com a sua firma indivi-.;ilÍl ' sr. � :') Tcenjes, moço I (allemão, portuguel.). Segue-se precioso appendice que rcpr�duz car!as abertas da CompanhIa, a sympathla dual a explorar o mesmo ramo
muiVJ d.sti" t � e relacionado !lO1__ publicadas em da�as di_versa� �e!o Daily Ch�olllcle,.o Cas� de Darcy Cazarré e seu de noaoci'(:omro,"rclO loca!.

de Warder Martm. MUltO onglnal e suggesÍlvo o tItulo da magnifico repertorio, assirn "., li.

Ao jovem par, nossos para-
DELAMBERT & elA. parte final do appendicc: ;'31 hoje quizerdes estar satisfeito, como os preços populares -"'--lJT3n:xm::za ia iI......._� ...

bdl�
A

.

'd t I I na-o lede 1·"'tO." estabelecidos para estes es-. ttenae rapl ,amen e en la u

em toros. Resumindo Balmaceda �Cardoso nos pinta um re� pectaculos, é de se prever
trato vivo e serenb desse inquietante e originalissimo Oscar um exito sem precedentes

PHONE 1.100 Wilde. para a Temporada Theatral

Rio do Sul

a to U-5

n 5[:0 n à o
,

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 7 DE AGOSTO--S. CAETANOmunicipios

8hji11enaU amei sociedade que certamente,
virá encher de satisfação a todos
)3 nhilateEstas do Estado. Trata-
3G �b CLlh Phiiaidico Blu'gu�n;:::.

Uma criancinha que perece
afogada, em Hamonia

* *
*

do�encia
"i3 ill!JO

---a'��)��------íú�'<t{!�)��---
1696 <-Doaçõa de fuze.uia -·0 conego Veig'l Coutinho,

por escriptu.a pública passada em Curityba, íaz doação das impor
tantes [azendas de Capocú e Águas R:llas, á capella de Sã') José
:lo, Pioha{>.

1766-Fll!1daçüo de pD:JQado-O governador de São
Paula, d. Luiz d.� SOUZ3. BJtellhJ M :omã), n1Jrga::l) de Math::!us,
ordena a Antonio Corrêia Pinto de Macedo, a fundação di! um po.
voado na paragem chamada L:�ge3,

1830-0 bispo do Pará-Era MaraJog!pe, da então)
Pwvincia da J3a.hla, nasce o notsve] orador sacro d. Antonio di":
M icedo Costa, que foi Bispo ln provincia do Pa,à. Falleceu em

1891 como Arcebispo da Bah;a.

--n--
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liguaal,a. 10(10 O activo e paguJ;�
da SOCiêd,lde ti::a a caf") do sa

cio Pdro L'Jiz A1diea;zL
No. do l?cvs, 14/2
Data 13-7-:)35

Drusque
- Acaba de ser fundado aqui

a ser iniciada pela Compa
nhia Brasileira de Comedia
Darcy Cazarré.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA

� ..

Sociedade Immobiliaria Catltarinense Limitada

ViHa Balrlearia
Se ainda não tem um LOTE de terreno na

Vll.L,', BALNE/\.R1A procure hojo mesmo o nosso

;"ucr:p[tFio e adquira U : ou MAIS lótes. Amanhã
valem .nais.

Plmlta de urbanismo moderno devidamente approvada
pC: ?refeiL Municipal de São José, cuja cópia acha-se
m 'hivada na ma Prefeitura.

Um contracto de npra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor »rcsenie 1" ata I que V. S. oode brindar seus {ilhos.
Linàa Vista Poncvornlcc.

Esplznütõu praia ae banhos.
Optirna nascente oe agua potouel,

Terr-enos cornptetcrnente planos.
A VILLA BFlLHEARIA DISTA o:

1000 metros ào I?onte Her�ilio Luz,.
800 ao 6�anoe Quartel feàeral, em construcção.

M8n ".' -s-upo Escolar 10sé Boiteux.
a séôe ao Dislricto Tcãc PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50deàaoe se encarrega oa construcção õe Préaios

U3 ló'e5 aoquirjo05. meàiante o pagar.lento õe uma entraCla á
vl.sta e o rlZsta te em pagamentos mensoes.

ll((ormações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

'ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

lf:Jaulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

f{U<\ Conselhei,ro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Te/eolzone n. 1632

abão
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�j Matriz: FL...ORIANOP L.IS �����, ��t,\; F---� lfi'aes et"'"V'"'\11
Blumenau - .Joinville São Francisco Laguna Lages ��

�;\\l '" ,. s I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �l

� . Secção de Secção de Secçao de �
fA�� FAZENDAS: �
ít.:.. Fa endas nacionaes e e trangeiras oara ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��
�� l\��rins; Alglodões

x .t'
Machinas de beneficiar madeira �

K!;� Lonas e .lmpermcaveis Material em geral para confstrucções: MMaclh1inas para �ffici�as rnechanicas �1
ii '" Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, erragens para portas ac inas para latoeiros [{j

�ihl Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
r� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��.'-!';.,;, I inha nara coser e sergír Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �}\(4

�� Lã!dmi I�ovello�;;' e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �
:"J Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 'eixos, fJ\\1
t:!� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �j
�\� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes t�:.\�,�� Toalhas e guarda-napos Apradme de feh�ro.- télas IPara todos os fins Automoyeis e, C�ll1illhÕehs F.ORD}Peças, acces-

\71
�, .� Sapatos, chinellos, meias ro uctos c ImICOS e p iarmaceuticos sonos, serviço rnec anrco
.

r�1 Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �;�
; '�1 Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
; � �::��;-nF..:;reza i'.Jacional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
'4 Fabrica de Pontas "Ritd Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" .,- Estaleiro "Arataca" �
;'��i�US��:"=-�""""�"'�� �,�������������'Vt''''�V�VAV2�O

, .""'-,J'-:;:--'-;:"" ,. h' e

V d
as casas na rua Conselheiro

':. �.�::!:.,!,�'1�=�fun�o�Y,:n·�1��7:�.=... """d""",a",.", I Confeitaria Chiquinho
I en e"Se�:fr$enpp�2�C���dt�t:u:

I I
5E6UH05 TERRE5TRE5 E mARlTim05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

: ' lncontesta-etmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas} duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

f ",:liral ('zuliõ.:JQ;) 9.000:000$000 I conservas, vinhos finos etc.

I
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-

C\(!,;m;05 mais a� 36.000:000$000 � Fornece doces de todas as qualidades para ca- per.I
; ;';;l','oj'o em <933 27.762:703$361! sarnentos, baptisados e bailes.')m"luv:zis 13,472:299$349 I,{';V:' U ,'ÓCliJí!iôarJ.,s casumlõna cm 1933 2,369.938:432$816 RESTAUR T C RTE

.

d! ,'�; reéiPOllsobili()càiZ5 referem-se sómente aos ramos õe' AN A LA' A no primelro an ar
• ,-(.1 ,o; � rF�:'1;"'l�3PORrE5, que JaO os DOIS UHlr05 em que

I" l' H E O O O R O F E R R A R I'1�. l_-l'..6í1I.!;:1 C;PÉTO)
.

,]� ',. 5, - t,"-;'1�h,'i,'s e ReaulaJores àe Avarias em toõos os I RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
n"'-. ,�" '"';"'�'" 'ln Uruguo' (5urcursai) Il nas princlpav.s

Iii
RUA TRAJANO) Telcphone 1.194

praça:.; ex �::Hlgeira5 ii
->]'::11:25 <"11 r-iunopolts rAmp05 LOSO & rIA.
Rua C, mü,ra n' 35 (5, broõo) l'a;;w postal jCJ

I'elcqr, ALLIAHÇr:'l Telcph, 2.083

';;scrip!ori05 em L'1.(Juna !Z l.i Jjchy 5ub-Agentes em
,5iumen�It_l e Lag2�j

IN010 de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar valor aa que é bom, é ecanomico e rendôso

E'unõaõn em lSS!?
Rua Felippe Schmidt rr 8

� raixa postal129 TIZI. auto 1004

II���F�'�B�������&��C�.���� I'
Codigo ����N�d, Telg.

IaOmeno',
.

Ia. Tvpoqr-cnhlu, Estereotypi

Ênd. TeL FI LOM ENO
! baIhos em Alto Relevo eTC.

,I..••..
----------..D@••e

·C
•

II
onstructora do Lar Ltd. !

o Organização nacional de crédito i
I para a construção da casa propria I:

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVt:RNO 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

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

���.���i��fU4����D

.O••••••••••�••••••••••••

iF b
II

d Mil.:: a rica e oveis I.
I Pedr�EVitali II
o ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER .1II ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-TeIephone, :'
·O O••� .

FLORIANOPOLIS - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I

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

o_��.
� PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

,

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIJ\, PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

p H I�L I P S

ENTE E VERA QUE É SUPERIOR

"';, ,

� PASCHOAL SIMONE S. A.
Nas tundes luctas que desde

bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

LIVRARIA MODERNA

Professora norma
lista -- acceita alurnnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

i',·
Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida •
que obterás uma caderneta pela quantia Je 10$000 co: O

,

direito a um sorteio pago, •SI a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá �
uma casa pela insignificante quantia de:3$ooo.

Reali_:a-se todo� os mezes, um sorteio, (uja ex
tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

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

e
•

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

e
••·••0-----0•••00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commercio, industria

"'800
1$300
3$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

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

M�rCfiào do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo I 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 J\'iERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 18$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por SClCCO de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó II �;OOO
Côco sacco 55$000 MERCi\DO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

va d ". k'l 2i��g� 'Agulha Especial 40$000
e as e cera I? .

" Azulha Bom 37$000
Grampos po cêra kilo 1 $400 J

v

E I ')UO�'O'Ou_"
16$C 00 aponez 'Sí'eCla J .:p

:)imento Mauá sacco . J r B ?8$onJo
..

O 000 ,aponez om -

Phosphoros Pmheno lata 2 � $ "sic" Corrida 25$000
Arame .arpado n. 12 rôlo L8$500
Arame farpado n. 13 rôlo 3 1$500 MERCADO FROUXO

vINHO DO RIO GRANDE
Em qunitos 145$000
Em decimos 75$000
Café em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fies dz. LV.fjvvv

Xarque ccrxões <li f'.;ba 27$(100
Xa: que sortidos an 0'":1 25$000

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
E.m latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 1 18$000
Em lata>; de 2 kilos 160$000

I
MERCADO CALMO

IXARQUE
(por kilo)

1$800
1$500
1$400

FIRME

Gazeta Indica:

Ir�faa eerrentes r.� prt;�� dt; Limi'o� leve� I,ilu
florlal1@p@!I� Limpos refugos kiio

FARINHA DE TRIGO Cedallho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500

PELES
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500

Gatos do r,n�tto uma 4$000

ndia na 34$000
Lontras média uma 30$000

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

69$000
Graxaim �o o

campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do malto uma 5$000

65:tOOO Largatos granodes tlim,a 3$000
;p, V d I Das 3 horas em diante dia-

49$000
ea os mateiros 11:10 10$000

riamemente á R. Trajano,51
-- _ &

,
FRIO MADEmA DE LEI - PRI- Phone 1.618 I Dr, Perlro de Moura Ferro

MEIRA QUALIDADE
13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia Residencla:-R. Esteves ]u-

I
Advogado

12$000 38$000 nior, 179 -Phone, 1.285 I
,13$0�0 Taboas lei largo 3x? I dz. 54$0001 1

Rua Trajano, rr 1 sobrado

'I27$OJO Pernas de serra lei dz. 28$000 Telephone n' 1548
Fôrro de pinho I 6$000 ,

SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 1 5$000 18$000
3acco de 45 kilos 13$500 I Sarrafos \.. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14�)500

Mercado de f'!Gri�rJ, ;:;�ns Mantas Gordas

Feijão preto sacco 1 7 $000 Palos e Manta r·

Feijão branco sacco 15$000 j
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

Milho sacco 1 2$000 .

Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 1 0$000 (por l�ilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$500

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 1$500
��������-�-�-�

..

_���_
- -- -

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700 I�������

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho I $600 I Ca Idas· daCafé em côco sacca 26$000 CAMBIO
""

Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista : I rnpera·
+.: '�.� ·f·Z/

.

:

Banha kilo 1$900 5{ Londres 91 $000 93$500 L I
Assucar grosso arroba 7$000« Paris 1$260
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 7$650 Todos '"'5 d .....ming •..s.... ,� �����;
Carne de porco kilo 1$500 « ltalia 1$565 U' 'UJ ���. ���

Toucinho kilo 1$500 « Portugal $853 U
I I�

,_

.

�J

6$500 m passeio idcal-Optima estrada de rodagem � A'
_. ....

t1' ,
�j

Cêra kilo
II I 17$000

« Nova York 19$0 10 Excellente refeição no Hotel das Caldas
. tI,811'··..·e'· '. em.' .. ���1

Mél de abe las ata « Hespanha 2$605 ,a �j

N k'l 8$000 Salutares Banhos Thermaes
..

na temperatura

I'
.

- �i
J

ozes 10 « Suissa 6$225 \.
,_ :- -:.. /71de 24 ou 40 gráos s" .. l:i.f

COUROS : :�l���es ;��i�.. Parte destaCapital, dI) largo da Alfandega, ás 9 e ,; A 4��T"l6'(�, fYloder.f)a �
Refugos pesados kilo [3$000« Uruguay 7$741 regressando ás 16 112 horas, um confortavel

: de PuJ::j11CB9,ô',!3S! com se�e ��
Limpos pesados kilo 2$000 1« Hollanda 12$930 Omnibus da Empreza Santo Amaro _:

P caliz�da pelo Governo Federal e r}�
MOVIMENTO DE CEREAES 'NO RIO DE JANEIRO reço: Ill':luindo passagem de ida e volta, almoço � possue a carta patente n. 112 r-í'�

5TorK em 14-6 Entraôase 5ahiàas no restaurant do Hôtel e direito atiro BA- �l; . i�;'-l �
50.556 12.298

6 a 14-5 NHO THERM1\L, por pessôa: � €' �RMIDAVEIS sdrt.eio� pr.oprios, tres vezes],Por �1
Feijão (saccos)

12.7591
�ana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j

Arroz ( ») 73.111 16.876 20.199 RS. 15$0'00 t �"�1
Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356 '

Para informações e reserr..J esn:passagAa o de I� EXTRACÇAO com globos de crystal. �J

Banha (caixas) 12.577 8.645 6.2 I 8 cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82 � A
.

MAXIMA lisJra' e hoÍlestid�de, pois, os sor- �;
Milho (saccos) 146:010200 i -Moura Hotel ou pejo TELEPHONE 1.521 r\'.. .'F

teias são presenciados elo povo �1A ,";

Xarque (fardos �! • �!)G .

(Faltam as sahidas Jos depositas particulares. .�liiiiliAiaiiiiiiiii.iiiiiii�����������������-�_�����•.
'

w
;l
M
M
j
B
�

II
Registrados

�'

ás �19,30 horas I!
PARA:-ITAjAHY," BLUMENAU, jOINVILLE,!:CURYTIBA. I�

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, '�
Agência no

c-'d'f'
'

L r::::::l H I_ I ICIO a '�orta . ote

Advogados

Fechamento de malas
ITERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Expresso Nordeste' "
séde Porto Algre

Dr, Fu�vio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr t8

(sobrado)

Das tO ás 12 e das 14 ás
17 horas

tMPREZA DE TRANSPORT
BUS E

Devídamen

'. EM AL ' OMOVEIS.OMNI
MINHÕE

Registrada

I
I,

I
I

Di. Cesar Avi ia

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurglca-operações

Director Proprietat
-----------------

SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo

.. de.
PORTO ALEGRE
e passando' por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGtORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Dr. f\/Hguel
E30abaid I Accacio Mb!.L

até

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Porli;lria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

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

r'

Clínka Geral -- Vias urinarias
I-lemorrllOidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

•

re i ra tem seu escrip-

,h

�.

! tório de advocacia á ruaResido:-Praça Pereira @ Oli
veira, 14-Teleph. 1353

COllsullo:--R. João Pinto, 13
Teleph. I 595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - PhOl1P' 1277._'

Caixa Postal, 110,

. Refinação- de as-socar
- -----------------------

=de-:-I

Joã.· '5el.,.'-
Telephone 1441' "

Caixa Postal t'05
_ ..

Fabrica 'RlIí 'fJecayuy'a; '''$4
Depo$Uo: Mercado, 36

• '. 00·---40"-'--

FLORIANOPOLIS Est. \11: Sta. Catharina
I

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

I,

"0

�,�,;

4,:.'_ ,..,._

.'
'

A SaudeI! l'
Ler com attenção- �.

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

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

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannícc
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.

0051<5: Uma colher õcs àe sopa antes õns refeIções •.

Pharrnacia Ir..·,ternacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

·'··lo,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o teu maior divertimento e mais instmtivo
são ás collecões nos albuns da dfamada baia HOL�
LANDEZA.•

O posto CHIe, o preferido pela zarotada il1-

tel1igente distribue cubiçosos premias e de real va
lor e utilidade,

Além ce vaiiosC's brindes recebereis garoto
arl'h'" d0:::,d,c c!�e' '11y'e"r,,,jcr. 1 00 cCl:1iJOnS, uma cai-�. 1 •

b'� , � �...... - J. .... (!r
l L' ..... ' I � .. .J

xa ,com 100 balaS.
Que momento de �atisf2cçãc"
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CtIre, porque cada cah�a traz pr'�m!:Js es

pIendidos.
Não é fanfa:-roli8.da, lá p�;rJ. 111a;s de 2LO tGU

pOliS premiados foram distnbt.ilL;os em.,:; CUi2!

•
"
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'�, I r- ,. p

. u e .'0:,0 �e Tt g,s.ro,
� '.10 [.'::;,0 d.rector technico da 1',

.J

�',
C, D, do ccmbinsdo contra t,

'1' 1, F' ,

.t. arnanuare. -

01 proveitoso, pa-
i1 ra ambos, o treino. O Taman- Reuniu-'fc ômtern em Assem-

136;700$000 �l 1 'f Lléa Gerill a Fed ,'(tCHO Catl1!1�(I (;aí'; rez apresentar o .seü team � CALDO VE1�DE-Dcscar-56:L!2c:$!-98 � 'i 'm:nsc de Desportos, prcseguin-� (]I ü,J completo, em campo, e .ue C;}-'SL C corta-se em pedaços� 1"'1':'
.

r "� ( 1�" �" ,

f' ,

I do o estudo minacioso dos Es�l-:t:..:.... J:..l-jE ,)St 'U,'::�l i uS � c!;S;;GS1Ç[�O 01 a mais notavel pos� C um kilo de batatas; faz-se
�,"'. siv-Í.

tatutos, ornpareceram os repre- '1 b f., numa pane] a um om re (-
� !:Jrocur;U<::ill em

r scntantes dos clubs Íris, Avahy "

t" , franca camara-

II' p' 1 S Qa"QO (11" enlpr-!'os e acre�-s:::GU�:-n E:=' jUf<OS: (J
b3;,;cm dernon,tr;)r o quanto pos-'� I\t 1 cnco: residente, ecre-

I
�

t�.· .d� lh -, 'I I
,-,.:- -, ;""",:,J"'(1') 5" '1;'} Ir��.!,' 1

'

G I Th
'

D' cen an o-: e um pecaço ce
" "

" c.'� 1 o' ·v'l'· l. � ,',fIO f·ra, <O!SOl1relfCS e l�
'I d f

'o�,Ul .e Ci llsaçao e Doa von-

t l' h' d d' t
'

d tOUCii1lO e umelro; em sc-':':::;,:: Lr:''':' (.,�.\(. '",
l' (.'i'"

1'''". L,de de c]uerer �uL;r ód,e' o seu �,._·,;c or ec nICO a nec, c,'r,la a , 1 't II
.
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"li"'" gUlua Jun am-,seo 1e as oa�

,l.: i Pra?\) 1":xo �}[, a:(1. I �,i, p''''
rdu

cf'H,o fgrnu, ua co!!ocaçã(" : .
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,"e"C qde

.n,c1v

2�? tatas, que se deixam tam-
> "'_" ";��_"""'''''':':'��'.:''�:::'�''''''''''''=_:''''_''':'''''''''_<-� (ega Oi :lm balf comciente.! ;}; ,.I 01 encerra a as -
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e Chocolate não o sabemos. Bor� assumptos 'de imperiosa nc- pregar o arroz em qualquer
La e Gato, do AtUetico, até ago� cessidade. São convidados prato é neccssdrio escoJhe�lo
ra não se sabe o motivo do seu todos os representantes dos e leval-o da seguinte fÓima:
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o Imperial. o seu cinema, [o- Realiza-se amanhã, ás 19,30
calizará hoje, ás 7,30 horas, em horas, a assembléa geral dos 50-

sua ulttrna exhibição a monurnen-
cios do Club de Agosto para elei

tal pellicula Os amôres de d. ção de sua nova directoria. 1\
Attendendo gentil convite [uam. chapa victoriosa é encab-içado

"

do sr. Ladislau Romanoscky, pelo sr. Roberto Moritz, para
activo e diligente represen- Seducção do (Juro magnifico presidente.
tante commercial, passeia-L: .

d ' f·1
--------.---

e rmpressmante rama sera I -

Requereumos pelas ruas centraes da mado hoje ás 7 e 8, 30, no Roy- I

cidade, num autornovel ddae a] Cine-theatro. inscrin�ãoreputada marca ADLEI�, rT

fabricação allemã. Odeon, o lider, apresentará
Deu-nos, assim, o ensejo hoje, ás 5, 6,30 e 8 horas o

de verificar a commodidade esplendido e interessante film na

inegualavel e apreciar a ele- cional da Cinedia O carnaval de
gancia do carro.

. 1935. Tomam parte nesse film
Elegante e de bello aspe- os consagrados e festejados artis

cto os ADLERS são carros tas brasileiros Carmen Miranda,
que estão fazendo enorme Aurora Miranda, Mesquetinha, Examesconcurrencia, conquistando, Cesar Ladeira, Jardel Jercolim e

dia a dia, novos mercados e tou ros.

preferen�ia. ,Será inegavelmente uma noite
Sem eixos e seus estribos, de successo para o Odeon,

impellido unicamente pelas!I
rodas dianteiras, O ADLER
offerece grande segurança.
Cigarreira para os passagei
ros, lindo e luminoso indica

M andado de dor da sua direcção, para
segu rança aviso aos guardas, tem es-

O sr. José Lupercio Lopes, ses autornoveis pratica e Attende chamados a domicilios pelo
contador da Delegacia Fiscal nes- esplendida fórma de mudan- Phone n. 1.284.

te Estado, recebeu comrnunicação ças, que muito differem dos Lauro Mendes

particular, do Rio, avisando-lhe seus concurrentes.

que a Côrte Suprema, tomando Em propaganda dos for
conhecimento do recurso que lhe midaveis AOLERS estão
fôra feito, resolveu dar provimento presentemente nesta capital
ao mesmo para, reformando a sen- os srs. mcchanico Fritz Mül
tença proferida pelo dr. Juiz Su- ler e Lothar Paul, sacio da
bstituto Federal neste Estado, poderosa e importante firma
mandar cassar o mandado de Paul & Cia., de Blumenau,
segurança expedido em favor representantes para todo o

do sr. I: escripturario Herculano Estado de Sta. Catharina.
Nunes de Freitas, para o fim de": A excellencia de material

.

f - d t d de commodidade e a sua
a -xma. sra, d. Mauritana do Encontra-se em Florianopolís assumir as uncçoes e con a or

. .

'-',\1. o F\.es; o sr. dr. Roberto Medeiros. in- interino da mesma Delegacia. Impar economIa o recam-

a tÀ .. 3. senhorinha Ondina regro juiz de direito de São 8.:n- Assim, pois, ficou provada a mendam sobremaneira.
,

,,;:;�, ;;iha do sr. Pedro Reis, to. legalidade do acto do Delegado I
A maior montagem em

.

d h Ji d Fiscal interino que era o mesmo .

mn-.c onano a ,.u. ran ega; serrana.
UJ meninos Erico e Erasmo, Chegou a esta capital ° sr.

sr. José Lupercio Lopes, desiguan- DELAMBERT & CIA
lhín!\os do sr. Bruno Szpogani- \ larco1ino José de Lima, ciigno do para lhe substituir como con-

PHONE 1.100
.

i; L gociante neste praça c the- thesoureiro da Deiegacia Fiscé>l, tador, escripturario de igual cate-

! OUf '0 do Directoria Municipal garia, sr. Lucas Corrêa de Mi-

,io '.H!�r::O Liberal Catharineme.' Está nesta capital o sr. Eudoro randa.

_. I Baptista, nosso collega de impren- Sobre o mesmo assumpto o sr.

I, ''=3tej'.i hoje a data do seu an-,
S3.

dr. Juiz Substituto Federal, ofli-
l,ivc sar;,) nai:alicio o jovem Na- I ciou ao sr. Delegado Fiscal, con-
zarc.110 Snrli'.s; func<':lOnal�o federa! Chegou a esta capital o sr. firman?o a .commu�icaçào acima.
(! (; "lLento ,destacado do nnõSü Lafayette Carpes, fiscal de Consu- D� RIO fOI expedl�o ao sr. dr.
e ipod;:; nautIco. mo no Intenor do Estado. JUIZ Federal o segumte telegram-

,

(.�;",/ .4ft", -"'�fli'ADlER
Pelos clubsDe cinema
Doze de Agosto

!!"_!'R.=::-�:....s..",!,.",,,",,1:'-="''''"''''�'''''''''�''''������,!,,��,",�''_�''�iI'''���-�'-���. a nova marca

de automoveis

para radio-te
legraphistas

DO

Dccae a exportação d,� laran
jas e o Ministerio da jlgriwltura
inquieta-se, deanle das noticias e

crilicas. Porque decresce a ex

portação de laranjas. O minisie
rio falla em motivos de ordem
cambial. O phenomeno economico
do Jjrasil é dos que despertam
o maior interesse. fi verdade é

que nossas exportações cahiram
violentamente de cinco annos tiara
cá. Só exportamos, hoje em dia,

3010 da producção, Por oh; se vêm os aspectos gravíssimos do
problema. Ha tempos o ministro da Fazenda fez um 'IPpello no

sentido de se intensificar Q exportação. Agora apparece a noticia
.<Cb7C LS laranjas. Os mercados consumidores se queixam da quall
(:00 do producio, O acondicionamento lambem não garante a 'quali
dar)', Parece que urgem prooidencias no sentido de melhorar o typo
da .u.cnia expotlaoel e os methodos de emballagem.

fn-H�1IVER5RRI05 I na lista Aurino Soares, director da
r' 3: 1 hoje o anniversario na-I nosf.a. conlreira A

.

Noticia, que

talicio da gentil senhorinha Ma- se edIt,a na9uelIa CIdade.
.

LEi Barreiros, applicada alumna ? Jo.rnahsta conterraneo I?stal
do Instituto de Educação, e filha Iara ,aq�I a succursal de se,u vibran

do sr, deputado Francisco Bar- te dlano, pretendendo ainda, or

T:..i�os Filho, primeiro secretario da g�nizaT eu: nosso Esta,do os Dia

,,\.,,",o'nbiéa Constituinte Estadual. nos Associados, com )ornaes em

Joinville, Florianopolis e Laguna.
�/1ario Será urna iniciativa de grande

alcance e de lormidavel meprehen
dimento.

Para o Rio de Janeiro viaja
ram, no Asp. Nascimento, os

seguintes passageiros: Octavio
José Lopes, Antonio e Esther
Vieira, Plinio Oliveira Freitas,

Pwcedente de Joinville, che- Leopoldo Alves Lisboa e familia,
gOl! orÜCil:l, via aerea, pelo avião José Bezerra Santos, Waldemar
la A2rolloyd Iguassú, o sr. jor- Vieira Cordeiro Luiz Bezerra,
l:i��·:::..���p;;_e 1$ ERJL _

fl�I;;�, f
Lavando-se com o Sabão

::.\.tilf{\V.r:}l_r:t&(� Ir.,· � 6U· i r'g.nm E·apnC·Ia 1·1 àaà ,.,"
p� lkJg���L�_-lI Jf 17 i � ta.J � �

�� f��:-:E�;'�9;j. de Wetzel "Cia.·· Jaínville

�'�i Iii �f(lfJ:' � >:���:;�il{
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r' h
.

r az annos 0F; o sr.

J�Strino da Silveira, escriptui ano
da Ímprcnsa Official do E5tado.

11 H·.[jf'·.m UH5 ...

Aarino Soares

A Directoria Regional dosCor
reios e Telegraphos communica
aos srs. interessados que os exa

mes para radio telegraphistas de
2a. classe se realizarão, ás nove

horas da manhã, do dia I 6 do ).'. . u

corrente, na sala do archivo da'_ ri
t ã éd �"./

es aç o fi e.
-

Os candidatos inscriptos, srs.

Antonio Pereira, Antenor Segui e
Ulysses Garrido Moura devem

Affonso Joaquim dos Santos, Pe
dro Viriato, Rosita Freitas, Godo
Iredo Ff,ijl1, lgnacio Friedmann,
Carlos Meyer Junior, Jorge Ka
raogian, dr. Joé Collaço e familia,
Arnaldo Oliveira, Fabio Pinto
Ferreira,

.

Leonor Freitas, João
Joaquim dos Santos, Antonio
Silva, Eugenio Lucio Homfim,
Jacináh Rodriques, Celina Nasci
mento e Eisa Hoenchel.

Regueru inscripção na secção
de ordem dos Advogados deste
Estado o nosso illustre conterra
neo sr. dr. Henrique da Silva
Fontes.fALLErlmEt-iTO:

Em Joinville, Ialleceu ontem o

sr, Austergilio Menezes, antigo
negociante naquella cidade.

Co-mprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

Delegacia
Fiscal Salão "Commercial"

Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado)
Barbeiro e Cabelleleiro

Communhão geral
das creancas

Circo-theatro
Americano

Sul comparecer com urgencia a eeta

Directoria, afim de o primeiro su

bstituir por outro o attestado de
prohciencia, cujos sêllos estão vi
ciados, o segundo e terceiro para
que façam sellar a caderneta de
reservista militai com o sêlIo fede
ral de juntada (I $200).

Realizou ôntem maisjurn
interessante espectaculo o

Circo Theatro Sul Ameri
cano, cuja comparencia foi
numerosissima.
Todos os trabalhos con-

quistaram geraes applausos,
sendo apreciadissimos pela
grande assistencia.

O drama A filha do mari
nheiro, foi bem representa
do, agradando bastante.
Para hoje està annuncia

da nova funcção com o sen

timentalissirilO drama Rosas
de Nossa Senhora.

Dr. Roberto Medeiros

Os Drs. Arthur Pereira e
Oliveira e Cesar Avila muda
ram seus consultoJos para á
Rua Trajano. 51, onde conti
nuarão a attender diariamente
das 15 horas em diante.

Completa-se amanhã o 24' an- "'?
niversario do Decreto da Sagrada
Congregação dos Sacrament03
«Quam singulari Christus arnore»,
pelo qual o Santo Padre Pio X, .

de santa memoria, chamou as cre-

anças á mesa eucharistica, estabe
lecendo que ellas se lhe approxi�

II
mpm quando tiverem chegado á
iJade e ao uso da razão.
Afim de commemorar digna-u

mente tão faustoso acontecimento,
e correspondendo ao appelIo da
referida S. Congregação, resolveu
S. Excellencia Reverendissima o

sr. Arcebispo Metropolitano con.

vocar para uma communhão geral
as creanças catholicas da Archi
dioce�e, marcando para tal solem
nidade o proximo dia 1 5 do cor-

Cluh Doze de
Agosto

-

Assembléa ge�al-2a. ,I
'convacaçao

Mudança de
consultarias

ma:

«De Rio, 10506-87·5-15 ho
ras-Communico-vos devidos fins,
que esta Côrte Suprema sessão

realizada primeirú corrente, conhe
cendo mandado de segurança em

que é recorrente a Fazenda Na
cional e recorridl) Herculano Nu
nes de Freitas, deu provimento ao

Para o Rio de Janeiro, se- mesmo, para cassar os effeitos do

guiu, ontem, o sr. dr. Francisco referi�o mandado, que investiu o

Vieira Buulitreaux, engenheiro·che rec�md� �erculano Nunes ,�e
fe dos st'rviços de Fiscalização i FreItas, mtermamente no eXcrCICIO

I dos Portos desta cidade. do cargo de Contador da Delega
cia Fiscal desse Estado. Sauda
ções. (assig.) Edmundo Lins
p'residente da Côrte Suprema. lO

De conformida-Je com os es·

tatutos, convido os senhores so

cios pala a sessão de Assernbléa 1geral, a realizar-se em 8 do cor-

J
rente, ás 19,30 horas, afim de

proceder a eleição da nova Di
rectoria.

Florianopolis, 5�-935

José do Valle Pereira

OUTROS I?ARTEm:

Adhemat Gonzaga

Viajou ontem, para Curityba,
o:Hle ! cursa Direito, o jovem jor
nalista Adhemar Guillion Gon
zaga, nosso colIaborador. II Phone n. 1.618.

rente.

Secretario

Club Doze de
Agosto
CONV'ITE

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Regressou para São Francisco

o sr. Pedro Salles dos Santos,
alto funccionario do Thesouro.

Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Ir...,......�:::=::s1
llij

use sempre �
� Pasta SUL B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN) ijr. •

��� A venda em todas as pharmaclas e casas ij

I � de perfumarias. H I�����������������������

-�-
Tenho a honra de convidar os renhores socios e suas

exmas. famllias para assistirem o Baile commcmorativo da passagem
do 630. anmversano, que selá levado a effeito no dia 12 do
corrente.

José do Valle Pereira

Sp.cretario
." . �] , -

"._ .

-

'" ...
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