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Rebatendo insustentaveis e lnconcebl-
veis allegações daactual cOnCe5�$I'Ónaria

-"

..

Está evidente e exhuberéntemente comprova-
do que a culpabilidade, da falta de fornecimen
to de luz e energia elec:ticas á Estreito, São
..José e Biguassú, cabe éxclusivamente, e tão
sómente, a Companhia Luz e Força Cathari
nense.

,
\

I

Continuando a analyaarmos o aviso publica lo pela compa-I. laJII'
nhia Luz e Força Carharinense temos a ponderar mais, que atirados, 1'f!!!!!!!J'
II um canto, considerados como inuteis, estão os transforrnadore-

'
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,....-...�..,../ �"'�: - B;"%.
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eadquiridos pelo governo do ceI. Aristiliano,em cujo dispendio loram� a·i�sangrados os cofres públicos em vultosa importancia.
Ora, si esses transformadores fossem ligados, na corrente tri-

A VOZ DO \
povo Sem quaesquer ligações politicas.Iasica, possuindo cada um 200 kilowats, perfaziam com os 600 1

kilowats existentes, na Usina de Maroim, mil k;)owats, o necessa- • �rector Responsavel JAIRO CALLADO
rio para doptar a capital e os municipios visinhos de esplendida Proprietarlo e '-'lI

luz. NNO I I
Diz o referido aviso que �a actual concessiónaria zela pelo

material, motivo porque deixa de sobrecarregar-lo, não fornecendo
luz e força para Estreito. São José e B;gua53ú. ES.;e argumento é

improcedente e insustentavel, pOIS, si zelo houvesse para evitar a 50-

brecarga já os dois novos transformadores estariam ligados,
Accrescente-se ainda que a Companhia Luz e Força Catha

rinense, apelar de muitos mezes antes já ser sabedora que o forneci- O dite trIo municipal do Par

mento de luz e força á capital lhe sería confiado, e depois da vi- tido Liberal de Hamenla reconheceu

d I dos seguintes dírectoríos dístríctaest
.

gencia e a guns mezes o contracto, não possue o material preciso NOVA BRESLAU: Siegfried Erhem-
para leparo dos translormadores, estando ate desprovida dos indispen- berg, presidente: Otto Mueller. vice:
saveis fios isoladores pard �obinas. Alfredo João Kríeche, 1. sec.etaríos

Ora, como a vida de um transformad)f. depende de estar Frederico Schurraann, t idem; Ar..'_

eHicientemenle isolado o oleo, que separa a bobina. será que a ve-
thur Hlertel, 1. thesoureiro: Henri-

d b d que Olíanl, 2. dito; Vogais Carlos
rifica'r�o esse om esta o de coisas está sendo experimentado e res- Marold, Max Jenk, Gu'i1hermo Weg-
vistado consecutivamente�. ner, Umberto Marchl e Isaco Poffo.

Para provar que a culpabilidade, da falta de fornecimento
. JOSE' BOITEUX: Presidente, Ama-

de luz e força ás populações de Estreito, São José e B;guassú. cabe deu.Isolanh vice, Joaquim Doraltr 1. RIO, 7 (IS) ••• A minoria parlamentar voltou a reunir-se, hole, na sua secretaria geral, Ó Aue-
� sómente a actual concessionaria, argumentamos mais, que tendo cum-

sacretaríe, Placido Trenttní, Vogaes: nlôa Rio Bramo, desta VIZIZ com a presença 00 sr. Llnõotphn rollor. que foi chcmaõo a partlrlpar dos

d Pedro Hílario de Oliveira. Ioão Bcn- ôebates. Além dos termos õo manifesto que as cppnslçõee c)2ver50 lançár brevemente ao polz, foram
pri o rigorosameáte o pagamento dos compromi ;S05 assumidos, não [amim de Ollvetra, Alberto Lange, excrnlneõce clllZulilame>ntr. diversos pontos do proqrornmc (lo partlOo nacional. cu]c tunõcção deveró Mr

é justo que o seu maior consumidor, que é a Companhia Tracção 'lfyIhaenrmO�e!40��rl-m.ncgt.o Raym�n!o_�__ Gtú. ����l'��a�el!�t���ng��g�t�;�.nuenfÕO 005

opp::_.õ._�e_s.� �eallzor-se, n2sta 'rapltal, ,em ocrasllio qUI!! será

Lnz e F«Ç'l Iique, sem mais nem menos, às. escuras, cortando-se lIU.. "_"'_

../ a ligação fornecedôra, sob allegações futeis e inconcebíveis. DELABERT &: CIA. SU'"5peneãO'"
",

-

,ReaJusta-Accresce ainda de que a interrupção desse fornecimento A melhor lenha por igual' . ,

. ,

. m'e'n'tofoi communicado ao grande consumidor da actual concessionaria,
como momeatanea e que tão logo íôsse reparado o defeito surgido, preço.

PHONE 1.1.00
<-_.-'=- "o mesmo sería restabelecido.

;,

. Depreheude-se dahi, que a Companhia Luz e Força Catha- Café eliminado
rinense, depois de se locupletar, com o material cedido pelo seu RIO, 7 (G)-O Departamen
maior consumidor, par" l'le r estabellecer o fornecimento, nega-es to Nacional do Café informa que
prepotentemente a assim proceder, esquivando-se maldosamente. o café eliminado, até 31 de julho

Pemava a actual concessionaria que o povo não compre- do corrente, no Brasil attinge a

henderia essa manobra planejada em conciiiábrulo, para crear ambi- 35.156.139 saccas.

ente de antpathia con'ra a antiga concessionaria. >'

Mas enganou-se fragoro�amente.
O . pOVO' sabe bem discernir o bem do mal e separar o )010

do trigo.
Manteve-se mura attitude de espectativa, havendo ainda,

per parte de elementos exaltados, tentativas para cortar o forneci
�to á capital.

Ficou desta fôrma evidentemente comprovada a indignação
popUlar pelo incorrecto procedimento da Companhia Luz e Força
Catharinense para com a concesaiollaria dos serviços de luz e energia
á Eiotreito. São J9sé e Biguassú.

De out,a fórma não se póde conceber as derivativas da-
quelles attentados.

.

Assim, o firo sahiu pela culatra e verificou·se mais uma

vez o sábio adagie: não faças mal o teu visinho que o teu
vem em caminho.
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DAS OPPOSIÇOES
DE ,UMA

dos funcclonartos
eleitoraes
••

RIO, 7 (G)-A decisão do
presidente do Tribunal Superior
de Justiça Eleitoral, nomeando
uma «>mmissão para estudar 05

vencimentos dos funccionarios da
secretaria daquella cQrte de justi
ça, é extensiva aos tribunaes re

gionaes desta Capital, de Minas
Geraes, São Paulo e de Sergipe,
os quaes fizeram a�eHos nesse

sentido.
Quanto ao pessoal da procura

doria, o procurador deverà pro-·
videnciar opportunamente sobre o

do pagamento das
externas

dividas

RIO, 7 (6) .- ·'A Holtrz" affirma que as neqoctcções IZm tor
no õc suspensão do pagamento das divIdas externas prcaequern,
cccentucnõo que a presença no Rio de varias banqueiros paulistas
obedece a ta2s oblertluoe.

Despesas corn a via- O novo governado'rgem presldencial
.

ao Prata f
_.

I-RIO, 7 (O)-Na pasta do ex Ingulu varlos monopo lOS
Exterior foi assignado de.eto, MEXICÇ), 7 (G)-Communicam de Villa Hermosa, no

abrindo o credito especial de..... Estado de Tabasco, que o novo governador Aureo Calles extinguiu
10.400:000$000, para attender os monopolios dos tabacos, dos calçados, do sabão, dos queijos, das

ás despesas com a visita presiden- manteigas e dos biscoutos, institui.los por Garrido- Canabal, e auto

cialás republicas da Argentina e rizou a livre importação desses productos. O monopolio do
\

tabaco

do Uruguay. fôra concedido a Calisto Ramirez Garrido, parente de Canabal. caso.

augmento emComo explicaO-----------------------------------------
o "Times"

I
I
serraria.

Provisorio DELAMBERT & CIA
PHONE.I.I00

das vencimentos dos
funccianarios pustaes

e telegraphicos
RIO, (G) -- o ministro da Fazenda jà enviou ao !.eu

c.ollega da Viação, com parecer favoravel do (Jrgão competente,
o expediente relativo ao credito de rs. 4.000:000$000, para ato

tender as despesas decorrentes' do ,augmento pr.ovisotio feito, aos

funcionarios 1l0staes e telegraphicOli.

A maior montagem

a baixa dos t·tulos
. brasileiros

h d·
�.*�

J. 1";jfCJI. u�

an O! LONDREs' 7"'(C)-O "Ti-

I mes" commenta a baixa que !lS
titulos brasileiros soffreram ontem

na Bolsa e que attribue a'os boa
tos persistente'! da suspensão tem

pararia dos serviços de divida ex·

tema e á restriçção das importa�
ções.

Depois de um exame retrospe-
Uma emenda de relevante importancia para todo o valle do ctivo da situaçào das amortiza

Itajahy, foi, a apresentada á Camara Federdl por toda a �ancada ções da divida desde 1931, o

catharinense, estabelecendo uma verba de 6.000 contos parll o 'Times' conclúe:

prolongamento da Estrada de Ferro Santa Catharina. nos receios do mercado s� ba.,.

Desnecessario se terna salientar o grande valôl d(>ssa inicia- seiam na .teducção do excedente

,I. tiva que virá tr�zer beneficios incalculaveis aos municipios de Blu- das exportações brasil�iras. reduc
rnenau, Itajahy, Indayal, Timbó, Hamonia', Gaspar e Rio do Sul, ção em grande parte lmputav�l. á
que com essa ligação ferrea poderà com maior facilidade fazer es- diminuição do consumo mundial

',- tÔU &eus innumeros produdos ao porto de mar itajahyense. e á baixa do preço da café.
' ..

-0-

Novo typo de
hei ices

-

Trabal

AUGMEN.TADO

PELO PROGRI!:SSO
DO NOSSO ESTADO

Nova York 6 (0)- Um
novo typo de helices de pu-.
ro aço para aeroplanos, que
promette augmentar a effi�
ciencia destes e. reduzir o

custo de producção, vae ser

consfruido para o� aviões
da repartição de Aviação do

d e Ministerio de Commercio dos
Estados Unídos. Os proprios
aviões que esse de'partaménl:.
to do governo mandou cohsJ.

caixa de truir representam Uma inno
I vação no fabrico.

FOI
o preço da caixa

. phosp.horos
**

.
'"

Começou hoje a vigora� o novo preço da

pMsphorQs, que passou a custar $300 cada uma.
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UCI-I '.. de Guilherme BucH
Florianopol is Rua Cansellleiro Maf'ra, 18 - Sta. Catharina

Semente de Flores e Hortallças+Enxertos-r-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,
em l!!lJJII Canhamo, Coíza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda-AUmentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc. Etc,

---2---'
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A GALt.1 A t-ronanopous 8-8-1935
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1700--Ascensão do «voador»-Contando 21 annos de

edade, o padre brasileiro Bartholomeu Lourenço de Gusmão realiza,
em Lisbôa, a primeiro experiencia de navegação aérea. Dando no

ticia da ascensão, diz frei Lucas de S. Joaquim Pinheira: «A machi
na foi lançada na praça do Armas do Castello e veiu cahir no tor-

I P h' d
.

Paolieri. rão da parte occidental da praça, que então era Terreiro do Paço eplebeu, locadi: comod
I aterh�cc lO'E o

proPZno, " torreão da casa da India, e hoje é praça do Commercio; disto haviaO irector a compan Ia era rmette accom que eu Ja ,

I di Ad'-, . ,'.:. rmntos testemunhas que a cançaram os meus las» - a muaçaovi representar aqui no RIO, megualavel nos instantes de agitação f
'

1 b J tod id d d' d t' ,

h b d d f 1'- OI gera, a a ou oda a CI a e, como isse um os pIle as, que pre - .

eplleptJca e tendo um gest� de om � os, um mo o

h
e a rar pe- tenderam ridicularisar o inventor. Sem saber como explicar a extra-Ias e spaduas que nunca m�ls reencd�trelFed' act� n�n rm: Ve ordinaria descoberta, o povo começou a dar ao padre, o titulo deComo poeta propnamente ItO, er inan o ao ien, na -

Voador e assim ficou elle pata sempre conhecido e irnmortalisado,
nere Ag�este, exi�iu-se, de cert.o modo, ao contacto dos modernos

1827=Nascimenta de Deodoro-Em Alagôas, nasce o
e, em meio ao estndor das machinas, �peteceu-l�e a calmaI ddd' aln- marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o proclamador da Republi-tiga To·cana da Florenra dos humanistas que Juravam pe os Ia o- .

, .

I
' "

id I C
v ,

, .)1
hil h'

.

d' di ca BrasileIra que é e eito seu pnmeiro presl ente pe o ongressogos de Platão, discutiam p I oso}>, la nos Jar ms e ven Iam campos Constituinte. Falleceu am 1 B92, mezes depois de abandonar o po-de oliveiras para comprar manuscnptos gregos. Autor de estrophes d irtud d I - d 22 d N b"

d er, em VlItU' � a revo uçao e e ovem roo
puras, obteve novos elfeltos ,com as Imagens de s�mpre, !eco.mpon � I 892-Elevado á categoria de municipio-Pela lei n'á sua maneira um collar antigo. Gostava de localizar :pIsod:o� Iyri- 36, de 8 de agosto, é elevado á categoria de villa e de municipio a
cos ao centro de uma nature�a finamente ornada, de

.

tela .classica.
colonia de Nova Trento, distante de Tijucas 34 kilometros e deFugindo ao verso livre e a outras modernidades ousadas,
B 28' . .

d f 'd'
, , d 'rusquePaoh�n soccorna-se, e pre erencia, a Oitava, ja consagra a a mais No�a Trento que é o rnunicipio da seda e do vinho, tem

narrativa das estrophes, a estrophe dos poetas q,ue fazem romances
bastante desenvolvic'a. a sua industria e seu commercio, A -sua prorimados, dos poetas que querem contar

de
lião �lmp)l�sm�nte' c�ntar. ducção é variadiss.ma. destacando-se a sed�, o vinho, muitas [ructa»,Na Venere (que nos parece um tanto annunzianaj, maio excita as

d f' h dei . d d' alid d. .

d assucar aguare ente, ann as e ma ena" e iversas qUa I a es.
creaturas para?, amor, como um peflgoso alcoviteiro, o. aroma as

'

Nova Trento, dentre as suas riquezas naturaes, tem a irn-
rosas é apheodisiaco e os homens não são menos bestiaes que hu-

portante queda d'agua sobre o rio do Braço, com 35 metros' de al-
mano�.

tura e um tunel, obra da natureza, na serra que o divide com o

municipio de Lages. A principal casa commercial é a do coronel

Hyppolíto Boiteux, que é um dos infatigavcis batalhadores pelo pro-
gresso do município. .

1901-Experiencias de Dumont-Com o Santos Du
mont n. 3, o aeronauta brasileiro desse nome, tenta, de novo coator

nar a Torre Eiffel em Paris, cahindo nos jardins do Trocadc.:ro e

,alvando-se milagrosamente.
------------------------------------

do o combinado da cidade, Em

pouco Aquino, quem sabe, será

um competidor sério de Gato.
r. al�f1o o manhoso o menino

IS'
'"

, ,\J "o'
. ". '

era o pnmelro JOgo seno que
·lue não brinca, CtIIO tr�balho que ó Avahy vae tràvar no retufllO.
,1á il qual�lucr half é

tnce3sant�'1 De facto á U:'O obstaculo para o
r 1""1 In·la não 'em comoeh- I b W I .da _,,0 a u "

'G c u· de a ter que no tllOmentT

d?r nó posto q�e occup�. 0-
occupa o 20. po:to da tabdia.

dmho e MedeIros 05 ,dOlS n;als Assim é que prOCUi"dmo.' ouvir 03
fracos eleUlelltos, porem, amOI)�,

seus defensores, nií.,) com muita
possuem resistencia e coragem, facilidade, declarando-nos os me5-

Depende d""! dia, , . (';�dd:'��ar é mos as . suas impF!SSões' s.)bre o
11m", esperançil eh C!UD i�e i'V �,ra. II arallde encontl:o d: d ,)';'1';:' "-c-

f)-.:.r'.:1!·.d� d,:7.;\,"�'" Ú rL-ihilt 11' 0"
.

� ,.,; ..... �.�\. ...... , .. �J_.� ..'II."

XlffiO.
(�:n momentos (kSil,-:("'s.;:.,nüs <.:

') jogo tot;ilm'"':nt<:! iU,';;',:,o 1"'0 p';'"
sue, prendendo comL.'j: ::í1'kr.te '';

No momento, AOQhy e AtMe- var a· collocação invejavel de couro, pata poder �arremes5a-io, Acha-se encabulado com os <'-_
Ueo surgem como dois cl�bs for- Gato, na ala esquerda, na qual O centro avante d<:ve ser em todo logios que ihe são tecidos, aii�'i
tes e treinados, bem di::;postos a não tem rival. e qualquer mOlUt'nto lig �ira, op- muitissimos justos, temel!do fracas-lucta. Domingo proximo, em pro- Do outw lado Borba, jogan- portunista e o mais prcvilegiado 50, dedo o seu cbtado' de nervos.
seguimento do campeonato de do bem, complet�rá a linh1,l de jogador dos cinco, que compõ- Aproveitou tambem o momentofoot-ball ambos se defrontarão halfs do c1ub que' iniciou o �e- em uma ,artilharia. Si ,\Valde

para cenmrar o procedimento de
em renhido prélio, levando o turno com um brilhar.tismu dig- _mar procurar jogar- COfilo o re- seús companheirOs d,� combinado,c1ub de Walter a' responsabilida- ; no -de registro. - . commenda a posição,- ent.rando

não compa-recen�o aos treinos,de da collocação que occupa O Aoahy possue, sem favor, sempre com os meias na defesa quando elle, mais sacrificado' está
na tabella. do campeonato. '.' o melhor keeper da capital. Bôos, adversaria, apreciaremos um bello

prompto para cumprir com o seu

�O .J!.thíeÚco app_arecejá ��: o invejavel keeper .IIva�yense jôgo. Finalmente, Zeq!linha, � dever. Julga o reconhecido keeper,lho! onentado. Sua lmha possue vem, se consagrand� de dia pa- noVo ponta do .Jlvahy, um ele
que a F. C. D. deve agir com

em Leal um ponto forte 'e em ra dia, nas nossas Cidadelas. Car- mento que vem com fama de todo criterio, da.ndo a Pedro oFeza um animador constante. Gui- bs e 8etinho já �em treinados b?m; entretanto nada P?deremos que e de Pedro .•. Tiramos o ra�
zone na nova posição estreou bem em conjuncto, formam uma bar- dizer antes

,

da sua est�ea. paz do assumpto e lhe perJunta
e �erquito compe�a a diantei- reira ?iff!cil de ser ven�id,a. �ar' I

E a partida sec�.ndana?, ._
mos quem. vencei á do;nin�o.

o

•

..

r na mcansavel dos tncolo res. A los pnnclpalme"te contmua fIrm.e . �utro le�contro < que sera mUi Respondeu-nos: Tenho multali har possue controle, rapidez no seu posto, como �m verdadel- ttsslmo renhl�do <fada a colloca-
sorte contra: o Athletico e por is

e bons schootadores, assim. e que ro ccack. Zé é um Jógador ve- ção dos
.

dOIS quadros. O AtMe-
50 não acredito em canaerê....

os defensores do ./!oohy não terano de muito recursos.
.

tieo, não 'ha �úvida, possue uma
. o

'o�

terão missão facil na tarde de. Em qualquer lugar que o col- equipe mais "firme que a -dó seu CARtOS
'

domingo. locarem se aprecia algo de fot� adversariÕ, ,entrando assim em

Um ponto no �tricolor deixa ball. E' firme de half direito e campo favorito nesse enco�tro. Mas
dúvida: seu keeper. Jogador novo se rivaliza aos nossos melhores no foot-balI não ha logica.
.ainda, carecendo de collocação; medios da capital. Chocolate o Vencerá quem melhor se apro
mas a barreira que o alivia de pivot do combinado da cidade, veitar das opportunidqdes, tiver
fortes entradas e de approximação ainda possue a honra de consa- resiatencia e rap�dez, lá, dentro
facil dos artilheiros 'do seu rival gear-se como o melhor eixo df do grammado, alIados as Jogadas
de todos os tempos, é segura, bôa capital. Aquiuo vem treinando, technicas. E mais uma Vez per
mesmo. A linha media do tri de fórma magnifica, merecendo guntamos "aos nossos leitores:
color como todos sabem é bem uma acção elogiosa pela força Quem vencerá?
constituida, dependendo que Na- de �vontade que possue e pela -----.....;_--�__,_.;.--- "-SOU jogadqr que não fórma"1
nado se aperfeçoe como o �vem attenção que vem dando a requi- Usaro SABAO lNDIO quer Quando entro em carupo é sem.

fazendo nos jo!;tos antffiGfeS, na sição que lhe é feita para tr�inos, dizer, economia sobre todos pre para vencer e não para per
posição que lhe' deram para sal- ora no seu quadro, ora auxilian- os pontos de vista.

.

i Continúa na 5a. página
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Pela nossa historia

por AGRIPPINO

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 8 DE AGOSTO-S. CYRIACO

(Copyright da UVRARIA DO GLOBO Porto Alegre,)

(Exclusividade de A G�zeta para o Estado de Sta. Catharina)

Entre os chamados poetas menores

as minhas sympathias de
;'cmoço correram

Paolieri.

da Italia contemporanea,
todas para Ferdinando

De craneo pirilorrne, careca, com o chapéo côco tombado
sobre a testa' a mostrar a região desguarnecida do occiput, Paolieri
era ainda portador de uma cara' glabra de comico ambulante. Os
,_:h03 rnettidos em bolsas de rugas, o narigão um pouco tingido pelo
S Jeca das parreiras e o triplice queixo de glutão rabelaiseano indi
",,'-'C.m logo que o escriptor Florentino, nada abstémio, andava longe
.: p. L[Ç)":r o tO:icl vazio de Diogene3 ao tonel repleto das boas ade

rt�S d& rroscana ..
'-'

r)eni;}sub� develha cepa, o jovial Ferdinando gostava de
")t'Li<l�'"S'� DO banco pernilongo de uma «osteria» amiga e ahi ficava,
,<'.i' �r .nte á fuga das horas, baldeando para o ventre, com rnetho
,) de burocrata exemplar, successivos copazios de vinho de Fiesole
(L Orvieto. Tornou-se mesmo celebre uma caricatura em que

L, é'.bOldado por um vendedor ambulante que lhe dizia: "Compre
,,�.; esta caneta-tinteiro. E' optirna. Enche-se por si mesma, ..

"

-lc::.pondia tranquillamente: Também ell ... - e continuava a en-cher-

5;Ja leitura predilecta era a Divina Comedia, apenas
i:c:iil.JdJ exagerado, em Dante, o castigo aos patricios gulosos.

Garantia que, se voltasse ao mundo, não desejaria ser senão
(>!af.e�3. postal ou cura de aldeia, pelo prazer da vagabundagem, da
� ohi1idade e também de espionar um tanto os negocios e a consci
r c'_Jél. do proximo. No cão, seu animal preferido, via um "perpetuo
....didüto à humanidade, mas bastante venturoso por não participar Despor ""-L IIva(. G,. ,,'1S perigosos privilegies". E o Íernma de PaoJieri foi perfeita-
, ,'i:iç horaciana: "Não desejar nada, viver dia a dia". Redactor CYPRIANO JOSE'
, ,D 'a.nava ser viaceralrnente tres coisas em anti: anti-academico, �1!1!i:!�������=�..������������������

" •. 1 O I I f .

�, iI _;I<:tDto e 8nt!"aSSOClaao, .:! uma desenvolta ranquenza Junto
os ;flÚnos, mostrou-se incapaz de curvatuía� e galanteios aos pode
ro'os, declarando Que, se traJava por tu o Padre Eterno, não sabia
(O[jíf) applicaT exce!lenciu a qu�lquer mi"istro ou a qualquer cu-,.

'd b'!j!tahd.a ca e alXO.

C<lf(1'1dor, s6 ia a03 arredores de Florença para olhar a pai
?:,3gé:ill (" di" 'lti;'-s;� com os bichoi que encontrava. ElIe, que dis�
;., nSOLl ,,,rr,pre melhor tratamento aos bichos do campo gue aos da
, : i.�d,;, ,,[,o disparou uma unica vez a arnn contra os coelhos que
LLr'c[;vnln novos coelhos nas SUélS tócas.

1\J
. '1 r

l',UnCa c:xbllu caçaoor menos feroz e as suas aventuras cy-• r J' I •

P )'
,

I egdj(;;:;s io:am I00as absoiUtamente lUf.ruentas. ao Icn estava seguro
tL-o Cjüe �o,oim era pGr cHeiro de humanitaúsmo e pantheismo merda
I %, L' '<.� ,IS ;:::migos ironicos dHírmavam que assim era porque elle
t.':h" má ponlaria e recea v.a tornar-se ridículo aos olhos dos outros
<>i"llCaes •.•

Conta-se que, ainda sob a emoção de uma desssas caçadas
cm branco, parolava elle com o poda Angiolo Silvio Novaro, tambem
cueca, em uma sala de brilhar, quando chegou um terceiro careca, e,
<;;:'proximando da sua a cabeça dos dois, gritou fragoro�amente: Ca
rambola! Jogo de pa!aVi'3S que passou a constar de todos os anecdo
L:.rios da Península e vinha á tona sempre que se lemLrava o autor
rkl romance Fuggiaschi.

Tamnem outro trocadilho,' frequentemente evocado a pro
fc/sito de Paoliere (figura, como vêem,' populararissima entre os

,,\ lpcs e a Sicilia), resultou de o terem chamado de beons di
aptera, quando visitou esta ilha, onde tanto tempo habitara Ga
J:Jlci. cogflD.minadü illeone di Caprera. Não é preciso ser forte
.;cJaÍno paia saber que beone em giria ou em lin�uagem ele-

t
" ,�, equivalê integralrnr nte ao nosso pilO d'água...

�./ías, aii�da que assim bohemio e columna de botequim,
(;;;lcindG Paolieri escreveu, trabalhou sempr� e, para quem mor

r LI apenas com meio seculo de vida, vae parasete annos, não dt,ixou
.

G';·gêm dcsdenhavel e as suas obras completas, ao contrario das
, .';; lantos. genios nossos, não poderiam caber numa simples caixa
wC charutos,

Para o theatro produziu bastante. Numa especie de mys
t. rio l1kdleval, entre sacro e profano, levou á. ribalta a nobre fi·
I 'ra de Santa. Catbarina, da Siena, o Dante feminino, monja a

... ::1 tanto mysf:ica e pratica, capaz de "banhar-se, até afogar-se, no
5,Ggue de Jesus" I mas tambem capaz de fazer properar, como te

g�ro espirito realista, uma ordem reiigiosa que tántos adversarios
ed:cnfos combatiam na penumbra. La NJystica Fiamma, intitula
v", '<;e essa fina allegoril1 dê Paolikri. Ahi, a grande Santa surge
nos nos dias ele íldolescencia, reguestada pelo jovem Nicoló da
Pct'ugÍa, que em vão pretende luctar com o anjo que a arrasta ao

(:;mtn. Tudo ahi é de extrema pureza linear e as attitudes são
contornadas em estylo de ill�minura trecentista.

Sem abuso de pathelÍco e sem incidir demais na affecta
ção' dassica, tão ao sabor- dos que nascem na região da Crusca,
h\Olieri empolqou o audictorio, nem sempre disposto ás effusões
c;, i�tã e antes dispo�to a applaudir as peças dialectaes de caracter

Sa M. Pedra II da Yugos
lavia, patr05"10 Olympico

Segundo infor'ma o recer.temente fundado Serviço de lm
presa do Comité Olympico da Yugoslavia, o jovem Rei Pedro
II aceitou ó patronato do Comité Olympico Nacional. E' isto
uma eloquente expressão do intere�se que Olym,'Jismo modemo
desperta nos paizes de sudeste da Europa.

O Comité Olympico da Yugo;ilavia cricu um lindo dis
tinctivo a ser vendido em todo o paiz, ao preço de 5 Dinar, rever
tendo o producto da "enda para o financiamento di expedição a

Garmisch-Pertenkircnen e Berlim em 1936.
rllI_

-�

Nas vesperas de utn
ptimo encontro

A raspeito do prelio de do
mingo nos faliam os 11

avahyense�

0-

.1ft,

- Estou
..

resentido�' d; uma

pprna já ha dias, cujo mal vem

se agravando logo que me empre
go a sério na peleja. Mas esta

rei firme em defesa do meu club
-o Avahy,

BETINHO·

.,�:,::.�.

\ifI/
/'"':>,:;,

""{-- .� "I'
•. ,

• .. � .

l. �
,

'L ..

_,'·'.l, •
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F�t\F.;r<I-L�\ Di�
Cru;,:eiro 44 bl'J;
SUT!'lCZa 44 !ól(,.3
.,

"

� '1 '

Lruzeno .J e L, i

ndiéina

rrr� �(_. ()
tl�! "i;CO
42:;;SnC
5$500

34�·GOO
AS,sUCAl'{

Extra () 9,:,>\.)00
69$O():�:
5t�GOO
65�IO(\O
49;!)(jCO

Ch;;�t;11
Moido
Terceira

Fruo

Sacco IJ�! LU kilof;
Sacco de 45 kilos
f'fcido dê 45 kilos
r [;::.;.:,rdo�; 2 l�iiC\s

13:i:,5CO
1 :!�'OOO
13$000
�!7,'tOOC

9J/\I-A [;-F. r\.'�C:SSORO'
Sacco de 60 k!�os 1 5�CC{)

! • 1; ,

._.L�:�}�:--': ;'.2" .e, i- .�) � ;j"j�CJ
1 j:,3CO

..

3 (l�n t1(:

, ,

; _��I. .r:�,(_.- n � .;�.-,,;:.�
Cr.d;.'irt ')

f:L �AE:j
Jo n: :..\tlo uma 4tOOO

3ü$000
3t·GGO
5�-:Cj()Ü
G�;'CCO
c �.r\r\.n
.r , ..�1j·..__· -, J

,-'

\...!éÜ08

(:';r?:';�;;"n do c�n-:�'o urna

(.:vJc�o..:, E1Cdic:; r c:a

"2 ;,-, t': :'"'j �'"1.
- . \..I'• .;I.j1.;u"8a�c� cn;r:d 'S 1.:, :�7!

\'<�:�do,) !n[\�(;�roz l�iL.�

/v\l\DE:r�j\ I} E: L.Ei - r;j:(I��
h\E!i?A QUAUDADE

'1"',1"" ·1� i.: e' (�,,,"'!'.l.\ 1".,:!(,./Ut.,S C:L.. �, .. cst , JJ,,'_'_.I) Cl; ..... ':1_
, 38$000

'-rêJJOa:; ; i :üt'e. 3 x3 I: ez. 54,�:o:;._-lCO
i�Ct·Yl3.S d� �r-n�,.� lei dz. 28��CCO
i�Crro de } ;j_Lo 16�;':�JCG
'T"!�br�a::. de ti !L.1idfd(� 2x23 �_:z.

5accc de 45 k"ila-:J
I\'loid.o (�t� 45 k'iios

13.i.,5Cf)j �.�or .. �.rr.5-.
J

I - ,.)_ � ! Il..o. \...... \._

14�;500

: lC' ((', 'r"

3G$:jOO C:j,__.:) s , .. ,; pu
55��OOO AE. I·�C·: [)�)

6t500
8$500

SP-\J3/-\O jcn-viu,r
C��xa:} pcq�F"r35 �$400
(0:Y;<,S

' g;;:tnd,,, 5$400

D!\/Ef-!:3GS
l).;._! ror SéCCG

I�f;!'ozenc c:��::oa
Ci.'zolma caixa

Vébê de cebo caixa

Soda Pyramide caixa
Cebolas caixa
\/é13S stearir a caixas
=r , "/" ..

l-' 1 '

L....ea l\.i?ys til,jcncr cc-xa

Cóco sacco

�"'3r,:-Bo sacco

F:udiíd-'Q s"cco

�4�'OOG
t:18$GCO
t; r. <+(', ,C)
.../ ......... \ \ ,_J

15$\.,(.0
60$000
35�)OOü
45��OCO

eRA,NCl',
r:rn qunltüs
E:m decimoo
Café em brÊi.�) arreLa
Va!\somas 5 fio: dz,
\/assouras = L 1,

•

Xarque cnr:;;:ces a, ' ;'a
Xal oue sorlicil. � an( : ;.\

J

L,v<j)VVIJ

27�\l\OO
25$üOO

-r�EJjf-\O
(Pu r;:,�r.d de 60 h:?os)

i5��J�OG
23::.,OCO
23�·,G�jO
L3�:�OGU

Lhai:<':) ês�"el...ia)
�vi':.:rrr..c!ho

V'ROllXO

..�'i\f�·r,·�t··l}-\ [if. IV1J\.Nr�·;I·()C�P}.
.CC:"[.O de 50 kiloD)

12:t::üO
1 1 ��'. uno

37$üOO

rROL'),Q

E�/\I -JI-'!�,\

(Por CQix'(,:s de 60
eL: 20 1do,

l'·','t".�,' �l� í t;l". 'I (-_G'\n(�o�, ._,,- s.. �.. \'.JU V '�'.J�

I
t,;Ef;Cl.DO CALMO i

XAfZQUE
(tor

DIVEROSS

CAMBlO

í$70C
�i
�
�I

I
�
m
1

« Portugal
« Neva Ymk
« Hespanha
« Suissa

90 dtv á v!stn

91�,OOO 93�,500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605

« BeioÍca
'"

« B. Ayres
:3$000 « UlUguay
'2$000 1« Hollanda

6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

COUROS

R�Jugos pesados kilo,
Limpo5 r-esddos kilo

12.298
16.876
11.179
8.645

Feii�o (saccos)
Arroz. ( » )

.t. Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (Eaccos)
X ê.rq'lie (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120
14.000

(Faltam as s&hidas dos

.i>

------_,-------

----;----------' _-------_.-- ---_

� ;-0

;�,{.� <��
"

i� (���O'

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

..... ; i'l,l"\ 0�r. ...

t"� � (), ...� f: r;" ....... : r-> rrji!l. �lt:ld.;_.!.�:.."_' d J'.. i rUjO/LOjO
l..'hone 1.618

n '1 �) r� f � I,;,c-c,"'c·o,_.! 'S,OI'f"� j'I,-o ,·_·�d '-c.,-,' \ I (-;J.Q '

.... � .J...-I .
- 1". • j,.....) !-.

nicr 1"7["( •... _.y)L("'L.... I ;;'f} r
Iii_'I, tI .. ! J. Lh.....n:_... l..v]

�,.�.\ �
:--_�" .....

Ex ...assistente do

Dr.

---- ._ .._--,---

�:�) [- g r\/;� � 1;.!· ��'J) (� 1

«; , �r: �:')"t�3 i d

H(;ti?�jrr!?oiild�.: - -'T�rô.tórnento

ConsHll.: ...�F\. João Pi»to, 13
Td�ph. 1595

Consultas:
dus 1 5 ás horJ.s 18

17 horas

n: 18

P2ra conduzir physicos fracos para a Saude,
c t8mbtiTl os c;)I!Vale3cenles de mol�stias graves, a

(i�;1t()·s (lU crianças de ambos os sexos, offerecenlús
ao rcspcitavel publico, sem exagcréif os seus benefi�
cos e�feitos, e sendo jâ conhi�cjda por distinctos clien
tes da CJpital, a formula simples ou compostas con

fOi me o estado do paciente o

�\P F;'l � E!i
\,:o' 6fJ'. &""" ,�;;

i""''':'
� t:i O I%'..,.w h-><:l. Ilj;; .-.

ri ""'1
�...

CO,-o, ",' .', ,,/ �ij I"
.;j fi SI[;;:i8 "'l 1l � rl �." �� - li; � �

..
- i1

"
.��;ht;:;.t1 � �� ;�� � �W ��í>fPr' �� _-( I ri � l! -

Rua '0°') ]:)'11';'0..' L\. \. ...1�. -,

(sobrado),_,t_ 10. \.J

Das 10 ás 12 c das 14 ás

Tra'ano, n 1 sobrado
.' I

Tc'ephone rr 1548 Ie.S7':;;o,_"..;;....;.�. _� :�-.:.--::-�.::;.;-.....:.:o:-��;o;;;.,<;,;,-=..;.;.; ...��

[
__ .. ,��'''='''''''''..

"�=-=-_-===---=-.c=-=--=�j�, gl ft�:r.• s.,. �.'". � ",," M·'O i
:: ,3",",\��,a "._.. � \J � � "'

,

li tório de advocacia á rua

;' Viscorde de Ouro Preto
�
<

� n. 70. --- PhoJ1P' 1277.-
,

k
i Caixa Postal 110� ,_-diA' ;. 1

• .J;)\.a., ... •

,

Ler com attençào

cspecí.:.!;;mente prepar,'ldo no 13boratorio da Pharma
era INTE�?NAClONAL. Indicado com grande proveito

, ., 1 d'peias SLlI11i1ilCiac..es me lcas nos casos de fraqueza
p�il;lIDnar e poderoso reconstitui:lk nas convales
M'I"n;<'C' dI> j>'ole<:,J;'i� "'ravD� "tr, etc\...L .. l\,...!d..J ....... 1 l ,,--,ti\.-. � �J \,...�, Cl\.... •

_DO':;,:5: Uma colher da5 üe sopa �ntes àos refeições.

F",J í� -. .•. ".............. �, - .. ; ,.", ! ,r_ {,. e· r-
' ..... ac "Ion .-.. Ik Ii.�� a i 1c.:;-:J�"..,..-2;!":-� i- I.�""" &,

-

J d

Phco. Luiz drAcampara
E3TREITO STA. CATHARINA

Um

rã�E'�'��.d6 �� r'I�r;Ql[\
,

ij�f� fVli1r:tas C�)r��a5 1 $800
}7"'('r'(' P,.. l"'r'.�.;) 1:1;500

• Fei;ão nreto SL\CCO • 'ii h.h) ,a,o� e ,vU'.,,,,,, ..,.

F,�:' :

1I,·,�.�,,{;t.r)l.sortida rerrdar 1$400
,

eljão i>ranco sueco . - � v, �

F
" I' 15 {eCD j\J:J?CADO FlRN\E
el]ão ve:rme no !Cacco

"

Milho �acco 12$liCO!
Batata O 1 1<" (i(\l-' !

�acc 'Ú)\_j'.1 1

}\mendoím ,-::.c,-,) 101.tcOO
Arroz em casca 5dCCü 9$000 C€:ra

1 O On. ("" �

F,ninha Barreires sacco % v
.....eiJO

, ;-, 1

Farinha con;.n..,m sacco 8�,OOO !�ame oe porra

lA' 000 'T'OUCiDhoL'uinha de milho sacco <-:$"
C�fé em cóco sacca 26$CCO
Lviiba blo $200 Pr,-,-",c1 .. o.':l,:..t.,
LanLa l.ilo 1 $900 5\ Londres
Assucar O,IOf,SO arroba í$GOO P'-f1 Folvilbo �ücco 15$000 :: H:r:':b\.!rgo
c, d 1" 1,::-,)"00 -

1,G.n�e e porco 010 .... « lta:;a
Toucinho kilo 1 �500
Cera kilo 6$500
Mél de abelhaslata ,17$000
Nozes kilo 8$000

da

pâsscio idc31-·C:)tima eshada de rodagem
r::XI,·,"lep·', j'e.r"';ç;;o' no I Iate' das r' 1 •

L ...�; ·.:li;. 1\_, (J,'
--

I c \...aloas

Salutares Baphos Thermaes na temperatura
de 2,1 0'1 4'''' ,,,,rr,"-L -r.. :. ..;.I\.-t\...:.)

In':1uindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurEm! do Hetei e direito a um BA�
NHO THERMAL, por pessôa.

I Pô; te d(s�a C�p:taiJ 1.;'.1 largo da Alfandega, ás 9 e

regrcs�;alido ás 16 112 horas" um corifortavel
" Omnibus da Emp. reza Santo Amaro

I Pr�com
MOVIMSNTO DE CEREAES INO RIO DE JANEIRO, I

\.;t .... 'II

5TOl'K em 14-5 Entraà8se 5ahic)as
6 a 14-5

12.759 ;
�

20.199 �
11.356 I6.,218 �

�
'"

�
�depositos párticu!ares. I!..F����''''';��

rara informações e Teser!"J esn:pass:;CAao de
cscdptorio da Empreza, Rua Conselheir0 l\�\afra, 82
-Moura Hote! ou pelo TE:LEPHONE 1.521

�.TEr(ç.AS e (�lJIN�rf\'�-J;EIR1\S
Na Agência {is 19 horas
No Correio as 20 horas

Registrados as :19,30 horas

rAr�A:-ITAjAHY,� I3LUMENAU, jOINVILLf,�CURYTI.�.!I,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

�di'fi,:,"' io La Por�ta Hotc�1

Nordeste "Exuresos
til

séde Porto Algre
t'..ivlPREZA DE TRANSPORT " FM P.l 1 JMOVEIS,OMNi-

BUS E MINHOE

DevidameJ.l Registrada
SANTIAGO BORBADirector Proprietar

Linha Porto Alegre - Florianopofis e

vice-versa
Sat'ilr.do de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORiO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA]

URUSSANG.LORLEAN3
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEHEZúPOUS
FLORIANOPOUSaté

Viagens scmanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbadcs ás 4 c meia horas
Parte de Florianopolis ás terças·fein,s ás mesmé,O horas

PASSAGl::!ROS, CAr(Gl�S, ENi�OMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: �éde RUA A, NEVES, i 59--227
em Florianopoiis: Portaria do Hotel Lu POi ta
ou P�n,;ão Machndo, Rua João Pinto N' 29

Agente em Aror:tnguá-PEDRO AGUrAR
« C3[>;«11: IEfv1AOS Si,MõES--HoteJ La POlia«

Mais informações: Pensão rv1r"chudo, Rua João Pinto n. 29

-------------------�._ ---------

=de=i

João Selvá==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

De�i)s!io� r�!rcado, 36
----��----- ,.FLORIANOPOLIS Est. dI; Sta. Catharina

__

,
-

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES
I

_w�� �----���----�m

"�����������i��w��j.. ��i Atte'nt'a'e 'b'-em�,,' g�,��"J "" .. �

f.rl
� , -� l\��
� A Agencia Moderna !.(..:]!�� de Publicaçoes, com séde �1�� em São Paulo, é autorizada e fis- J�
�� calizada pelo Governo Federal e �:�
r�1 ""

�� possue a carta patente n. 112 ��
I� ft.J!� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezesjpor ��';1
,'}� semana, todas as segunàas, terças e sextas-feiras f�;.l
'� V�
r�iJ EXTRACÇl\O com globos de crystal. �;.i·�

, y� A MAXIMA lisura e hone:stidélde, pois, os sor- (':;�i
;�� , teias são presenciados pelo povo ����'f_� _ .--_ -- -- � -

....��

'��"�-)'"':-��."'���:;;�,�:,,[�')��A'�):A�':>Ã�$;.���;S;·.t';��'. 1
; r...�"" �,.;�",;�������

'.-'"

"
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I Constructora do Lar Ltd. !
,,'

ti Organização nacional de crédito O
O para a construção da casa proprla O.•• O

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOV�RNO FE-
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917

SOB N. 12.475
'

•

�âVAVAV���I��������I�VAVâVAVAVA�.

�
.

�
'", :�
I' :)r �
" ,j

�,", .I

�. )
r��

���
��� Matriz: FL-ORIANOPOL.IS �
f� r-Hiaes em: BlumeNf�str����il�erm����,:��sg�uze7;.�gd�sul Lages I
�t:J Secção de Secçao de Secção de �
�,,� FAZENDAS: ���,�l �����a� 1��Cgi���:� e extrangeiras para ternos FERRAGENS: Mach�Z���Nte��ficiar madeira
.��
r� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
�'�d Tapetes e trilhos Címento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para Jatoeiros

(] Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: arados,
� "..1 Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
t{4 Ijnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

..� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos, �: 'J Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
t';4 Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
r �l Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

�,fj Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Peças, acces-

j Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos . sorios, serviço rnechanlco
. f '-:1 Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER �
I ,i Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
t J �:::rclpreza Nacional de Nave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e HMax" � .\

[� Fabrica de Pontas "Rita Maria -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" .. - Estaleiro "Arataca" �
L

:t:&�� '��A..V�L���@ m#�8m�_��,���g.AV�V'AVAV6q:;
r� I C:..�,�!!E a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
!
,

Um contracto de 'npra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor jbresenie1-, .atal que V. S. oode brindar seus filhos.
L.ir:tàa VIsta Poricrnrnlcc,

Eaplenõtõn praia ôe banhos.
Optima ncacente ôe agua potcuel,

Terrenas completamente planos.
A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros ôa Ponte Hzri.lllo L.uz.
800 ào o"a"ôe Quartel feôeral. em eonstrucção,
600 �- A-upa Escolar 10sé Boiteux.

.

a séôe ôo Districto 1oão PessOa.

S�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á joão
Pessôa e Florianopolis -Biguassú. PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

Prestações mensaes desde 30$000 COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54
A 50rieàaàe se encarrega õc construcção 1312 Préàlos

ca lótes aôquirio05.meülcnte o paqcmento ôe uma entraõc á �.unsto e o resta te em pagamentos menscee,

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82 O{� O••
ou com o. corr���Nt6Jl�ho NICOLICH

•
F b

li!

d M· iii! QUALQUER INFORMAÇAo:- Dirijam-se ao Repre-
.,,:;;;;;:�",,-=�=;;;;;�--�;;;;;;.;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;.! 1°,' a rIca DEe ove I5 _=,'

sentante, nesta Capital, sr.

.

"16 João Manoel Nascimento, ti
Fabrica de Moveis Catharinense que se acha installado, com

iCl E I Pedro Vitali ! : escriptorio,á PRAÇA 15 DE
.'Paulo Schlemper ... NOVEMBRO N. 15.

osrosn o E ESCRIPTORIO ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. .

.

r�ua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo !:;.YLO-RUa João Pinto, : I B-TeIephone, t·. I
MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo O·Teteohone n. 1632 v •

�=%-==��==��==�--=--- .........'............ .•••••• .......

--- E'unôaôa em 1870 --

�E6UR05 TERRE5T�E5 E mARITlm05
incontestavelmente A Primeira no Brasil

t'

r','I

.1
,-pitol ri'!a!isaClo 9.000:0005000

I ReslZl'uas mais (le 36 000'0005000
nerl2ita �m 1933 1'7.762:7035361

I
Tmrncucle 13.472:2995349
R7.:;pon_:abiliÔa(lIZS ,a.s5umiôas em 1933 2.369,938:4325816

,._
\�sta", responsabIllôoôes referem-se sórnente aos ramos Cle

\"000 e TRAH5PORTE5. Que DaO os DOl5 UHIC05 em que
,

a Companhia opéra)

I '-'lgentIZS. 5ub-Agentes
e RegulaOores Cle Avarias em toõos os

é�9ti]009 ao 8rasil. no Ur-uqua- (5uccursal) e nas princlpaes

I
praças extrcriqetrca

f'�gemea em florlonopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua ('. mafra n' 35 (eonrcõo) Caixa postal 19

I:',
Telegr. ALL.lAHÇA Tcleph, 1.083

EscrIplorios em Laguna e HI.JjallV 5ub-Ag:zntes em
Blumeno.u e Lages

.._......,..,.,...��.����������'V"'N�.�������

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada
------------------

Villa Ba!nearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesma o nosso

Escriptor!o e adquira U;'vi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
peh r\·efeiti. Municipal de São José, cuja cópia acha-SE
archivada na ma Prdeitura.

I 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

Chiquinho V das
casas na rua Conselheiro

en e-Sei'v\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 com o proprietario Paulo Schlem
per.

INC lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

Filomeno & Cia
End. ,Te·l. FI LOM ENO

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 S/A.

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

.����.
PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarlos 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERlA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

FI H I�L I P S

�ERIMENTE E VERA QVE É SUPERIOR

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo·
demo e bem equilibrado utilisa O

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

PASCHOAL SIMONE S. A.

Professora norma
lista �-- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

,

E SECUNDARIO
TRATAR á Rúa Saldanha

Marinho NilO

LIVRARIA MODERNA

funàaàn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

CaIxa postallZ9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla. Estereotypl
Enraôernaçao. Pcutcção, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

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

beneficio do Lar

I: Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida •
que obterás uma caderneta pela quantia de 10S000 co';; $)•

.

direito a um sorteio pago, 0.e SI a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá "
uma casa pela insignificante quantia de:3Sooo.

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

é dar valor ao que é bom, é economico e rendãsD

.r-

.� "

":.-.'?;-":' .. :,"',
.

{.

'-'" .. ;;;:

;I

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESPORTOS a Luz, argueiro do meu leal ad- jogo é jogado, mais, si vencer

Banco .de versano. mos, o score de3x2. O Athlé-
u Conlinucc,ão da 2a. página - E o score?

.

btrco possue om team,

C· rédita PO· der ... Para os srs. não me chama- 5' d
.

do i di
.

�
..

.

.

1.'11 - o ep01S o jogo eu Ire1.

I
rem de modesto ollereço-Íhes um O OFF-SIDE

pU lar e Agri- palpite: 3 a... WALDEMAR

I d S
Continúa sendo mal inter-

CO a :8 .an- ZE' d=-O homem que bate bola preta o o oftsid em alguns
ta Catha r i na -1 Ze o hom�m cicias 11,. a- todos os dias para ver se adqui- momentos, Sempre Que um

I.
ctualrnente vem J'lgan o optima- re nome e jogo. Waldemal' está jogador estiver off-sid e não

1'11 (Soe. Coop. Resp. Lida.) mente na aza media. Não deseja de facto melhor. Disse-nos que
tomar parte na jogada, isto

perder e tem maís desejo ainda é na-o partir para o keep r
r3 T' .ojl! apresentará um l'ogo novo como ' ' I e
nua . fap,mo n. IIJ de vencer o Figueircn<e 110 retur- Oll ameacar' receber a boI

1.1 (rd.f' ')
�

o centro avante, sendo de seu de- I
>, '- a

c 1 ICIO proprio dno. sejo sahir victorioso por 5 x 2, O seu companheiro nessa

I Capital 136:700$000
E o score P Respondeu-nos sendo dois goals seu. Waldemar collocação, não deverá ser

i I�eserva 56:424$498
-3 x I.

possue muita confiança, pois 5, cdonSOide_rada a sua penalida-

�...
é muita coisa.

e. Juiz embora esteja no-

! EECEBE DEPOSiTaS CHOCOLATE tando o seu off-sid não o

•

C?Fí6AHDO 05
O pico! da de/ade está sempre MEDEIROS marcará, aguardando, entre-

I I
risonho e disposto as entrevistas. j tanto a consequencla da sua

�,' SEGUH.JTES JUROS: Ao approximarmos delle nos re· N- t d f I t d collocação, com ligeiro, olhar.
" b

'

- ao gos o e a ar an es o ,..,

mmorar os m c[e Limitada 5'[. ala. I :'Ó�g:�SI��O gue venceremos de j0g0. fO Athh·le.tico. está com. um
Si O �ou�o lht� fõrb passa�o

� elC. Aviso Prevíoõ]. ala, 4· 1 E
�

f d b 1
team orte, aja V1stÇ> o seu Jogo

ou e e mver Ir so re o ]0-
1 OOdtOOO � 11:)1·'�Z/) f�xo g'r, aja.

X. stou com orne e o a I I
'

I id gador adversario, então o
íP �

� _, '1
• I ' _

. . I
com o ns, no qua o consi NO

L�O$OOO! � _\
e uma 50 nao me chega. E o JUl1, ict : _ D

.

d' d" juiz que J'á o estava mer
.

I
���=_... "

') D d b
VII.; ono=o. epols o Jogo irei

-

10$000
-

quem e. epen e tam em...
o resultado. cando, apitará a penalidade.

r .Jl.,' Si, porém, elle em off-sid

27$000 �S�a AQUINO. ZEQUINHA que já estava receber o cou-

d�ente r; Com a ful,ta de Gato �os trel-I' ro vind? de qualquer ,geilto,
IR nos do combinado, Aquino vem d Ô d I b d

Mande nome, edade e al- pegando essas, occasiões para se ,-N�o sei s� jogo. Em caso pe um. Jo�a or o cu. a '.

i I afÍIrmahvo desejo estrear bem ao :
• ersano, clle estará em Jogo

gU:1S sY.,r1iP 0maA�',.com env�: a�e[feiçoa[, aind� mais. Já ,segunda" I

Iloç,pe scllado p",rd respostas leira Aquino fOl um opümo half,
lado do� meus companheiros. O i· rüntinúa na 60. pagina

ao sr. Guimarães, á CAIXA I marcando com precisão, e arre-

POS l AL N. 23--Nictheroy messando bem a goal. Nada quiz René Fülõp M üllér
E. DO ruo. I adiantar auanto o score e não

I, .

I
deixou de reconher no Athletice

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

um sério rival.

L·
I

pARA chamar uma 1-

mousine é só discar o

n. � ..222. O unico
telephone das Limousines.

E' sempre diffícil ouvir-se o
Edição da Livraria do Globo -- Porte Alegre

tranhoso, seu silencio é intermi- ==0==
nave!. Quando o interrogamos so-

Como variante do adágio popular «quem ri por último ri

�_"-.,,*,,_�.2�i?,"_�""''''�

\
bre o jogo de domingo ellt: nos

melhor», poderiamos dizer tambem gue «quem escreve per último
._-� -

!

1 Dr. Ivo d'Aqui no respondeu, perguntando, se havia escreve melhor». Este livro do gra_nde escriptor e philosopho vien-

Mach.i.�ar��§ �íii1�12Ht!e�"i"�l1rJ'S I' Advogado treino do combinado segunda-féira
nense René Fülõp Müller,'itemos o panc..ráma mais completo e "i-

H. b
J

I
e com quem? Despistamento com-

goroso gue já se traçou da russia bolchevique. A questão sovidiea

YS!.. '1.Ç.snR a SOh,ut"a·,.· �,.' I3LUMENAU e' e t d d b t d I l f 'd 'I d
� "-". _ _ M �.

� pldo. E como a nossa iftsistencia
sua a so o os os sel s a�pel. os. ·.xamlna as a uz Um

Farinhas de �Jrknelra aualidade I era util prccuramosouvil-o, por-
crítico imparcial e objectivo. Nada escapa á observação sagaz e

• •
Il Escriptur;o :-Rua 15 d� ,

til' nt d t t It" é
'

I I I 1
!l que é um. J'ogau1or qlle 1l1'nda na-o

III e Ige e es e allc or cu 1SSlffiO que megua ayc na ana yse GüS

Garantern os�prcductos 02,· 1,1'
N,)Wmbro n, 50 factos e das persen I'd d

•. (E,Jificio ('C!iXLl Agrícolo)

\
deu um hÓ palpite á Imprensa; 11.; f

a I a-es,

f ";: ,

,.

�
!

I"..
até que Galego olhou pat a um

I 'junca oi mais bem estndada a obra de I'! nine. Ningucm
_

TEV= P [-i O f"l f', 53
---r- laJo e para outro e, já andando,

ainda escreveu com mais propriedade e verdade sobre o caso russo.

.

I
di5se ao som das passadas:

Nas quinhentas páginas deste alentado volume, condensn-

� O:=L!\l'vrt1ERT & ClA., _

-O meu eu faço.
5e tudo quanto se disse de! melhor sobre a Russia Vermelha.

.

� Fé.IZ emrega com c:::mmhao
I

_

S�iscentas gravuras nítidas constituem a poderosa documen-
� :e:-:ha scrraca, T

tação photographíca deste liYro que:' está destinado a um e:xito re-

i�. ?HO\'E 1100 II GODINHO tUlllbante entre nós, porque tem a virtude de reunir num volume a

lt:itura gue só se conseguiria comprando d.:õzcnas e dezenas d� outros

i 1 -o, STS., dizem q'le eu sou livros que tratam dt> assumpto.
! c . 'd'â Ilracu, pOIS, ümln\-{o vou moStrar «Espirito e Phyúonómj.a do Bolchevismo» apparece em

� �� f?'-:NDE-::?E uma pCOUfml Cu' oue e�!ou em fór�a e não d,,:· beIla trllducl'ão do prof. Alvaro Franco. E' livro gue nã"' pode fal-
� �t4"" .. ') )' r�. ":\

..... ,

,::. _��,. j
I

r�"'''L "_ \
:

� _,lj.- J F '1
-

•

J � •• 1
.

� ..I

�,�.l' � (��!;�d n',·l67;lJ,;:��';:d' . ",' LiF: i ��i;�i%t1���i���.;�1�...�,
lrl'»Hmt� 1 tar na bibliotJ)(�����,_s_e'_!l_ld_i(1_,s_os_' <lIflI!�#!l!.� rir. ��

� ,'e.
.._- �':', �"J -.------ ���,�J�����

I �
� f)�:)_I-. :t _.,0: .:-/. �'"

?,�;

i,� G(P -=-_;qrk.;T:·-·'._"__UI'

;�
JK�\.·· = - O
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@
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A GAZETA

DEVEIS: CONTHlBUIR PARA MINORll"R OS SOFFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
r������l����!J�tliW:...�.:;,j

Augusto S;]vano, O I obre c infeliz operario que fallectU em

consequencia do r.Qirivcl desastre occorrido na chata Cotnmandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vieira

(:; algUlIs filhos em completa pobreza, ·$offreudo as agruras do desti

no, que It,es reservou dias de ti .steza, tk dôr e de tortur a.

Bem comprehendendo esse transe o.ngustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

raria Augusto Silvano, A Gazeta abre em SUd�> columnas, u-na S'J'

bscripção em favor daquella paupernma mulher.
C .' I 11
orn esse ge"tü, assim pensamos, pOCKfdTIOS me

soffrimentos.
Agente e funccionarios do Lloyd
Pai alma de Maria (enviado anonymamente]
A Gazeta

Contribuição J3 Estélçilo Telegraphica. de Floria·
nopolis.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, 'um novo, mandai hoje mesmo a TiNTURARIA E

CHAPELARIA CATI fARINENSE sita á rua TRAJ;'f\WO, 12
-PHONE, 1.418.

Dentro de 24 horas o devolverá cornpletarien
te reformado, com elcgancia e perfeição.

Não esqueçais J rL do Telcphone I.4!8

,

I,

I

A
\"'\',:,
marca pr·..::::'f:-;er-id·a

Mariig: & Cia,g
Conselheiro fvlafra, 56

Phone" 1.180

Ale.ria petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás; c011eções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIe, o preferido pela garotada in

telligente distribue ctibiçosos premias e de real' va
lor e utilidade.

Além ce valiosos brindes receberás garoto
amigo, çlesde que apresentes. WQ coupons, uma cai-

.

xa com 100 balas.
Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas cab::as no

POSTO CHIC, porque cada çaixa traz premios es-

pIendidos.
.

Não é fanfarronada, _já para mais de 200 tCU

P'l.DS�prcn�üados foram di8lri-bu'dos e'm J dias..1
.

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

5

,
'

Espirita e .Pll(fSicnamia
do BolchevismoGALEGO

�'
,I

i

·",t·\

li
"

,

·

,-p

r-;;;�
i �>1
i�:

--- '�!J.
· t�!

, , � _, r ,. I t.��
'i" .(;wF'\ID:�-'·-"· '-'11 ('apC)Pl I"@[,�rC(>.... �"4.1......J. ..-._) - • .-1. '-' .I "-' �i@.
�!t�' l'aS l1lu,jicíi:::io d<2 SãO! �j)l'

jU�-;2, uma propriedade com I

boa casa de· tijolos, e uma

areJ de terreno com 28,55�\
itCí'vs-qüadrados, quem pj:e
tender, in'orme-se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke.

.,

! .1r--.;".l..•

SORTEIO

N.A:'·

",CRED'IIO' MUlTUO PR,EDIAL"
1,.,.

,Premios em mercadorias

5:_$75$000
Por 1$<:'00

� .� v

V·ENDE.SB a quinta, casa
.

da Vil!a Affonso Mi- �
cholei, no districto João r«(,"'j

Pessôa, Tratar com o pro� ta
·pri(:tario Pedro Caidoso.

.' Com estâ insignifiéante quantia podeis habilítar-vos á felicidade na

C,REDITO IVtU"TUO, P�EDIAL!
/�'�" __ A CREDITO MUTUO PRE�
P IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas soGiedades porque:--
a joia de entrada é acccssivel á todos- 2$000

, Vende·õe um

Ian (8 (-eitter' \Vln'
kdman, nQ.vo,

T ratar nesta ! edacção.
Por preçü de occaslão:

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

I �ua_Trajano n. 1 (sobrado),
I r�clsa-se alu�ar UlJl ca-

i" sa com relativo conforto,
i

-

para. casal de tratamento,

I Tratar no Largo General
Osoria 38.

•

I
Exige ap'enas;:) contri"buição de

;,: '

'1$000 p'ara cada sorteio. I
� .

i HabUitai-vos! Inscrevei-vos! I
��.,-._---.--...---"-___,__-----.�

"O','\,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c;;//'t e:»SI 2!& � I Utilidades� � �
�����"'!!'!:"'���������������������������������������.... ��� � Reuniu-se ontem, sob a tro e outro para salão de dl-

______

A V
__C_:JI__Z__D__O p_ O V ° PARAREFRESCAR-Urn presidencia do dr. Heitor versões e bem como a ísen-

quítute, uma laranja fructa, bebi- Blum, O Conselho Consulti- pção de impostos municipaes'
das, etc., sem gelo durante os dias vo do Estado. actuaes e outros que por

quentes: _ Dentro de um prato Approv.ada a. a�ta da ses- ventura venham a ser crea

fundo cheio de d'agua, -que se sãO, antena r, fOI Ilda o ex- dos durante o prazo de 8

collocará em corrente de ar, por pedlen,t�, que constou apenas annos. Propõe o sr. Eponi-
um jarro (dos que se costuma usar

de offício do sr, Governa- no Macuco, entregar, em

para pequenas plantas) de barro �or do E.sta30, submettendo troca dos faVOTes solicitados,
commum, vermelho, e de cabeça

a apre�l:).ça0 do. Çon�el�o os prédios ao municipio fin-

para _baixo. Sobre esta "arruma-
um pr?Jecto de lei, tn,stItum- do o prazo da concessão.

ção" é quevirá o que se preten-
do a licença de. tr�nsl.to de

.

Após acalorados debates,
de refrescar. Experimentem.

arma de ca�a dlstn?UIdo ao fiCOU resolvido, contra o vo-

sr. conse�helro Martinho Cal- to do sr. conselheiro Cle-
lado Juntar. mentino de Britto, que fosse
Foram approvad?s pare- consultada a secção techni

ceres., dos c?nselheuos: Cle- ca da Prefeitura.
mentíno Bntto autorizando
o Governo a abrir o crédito P R O F E S SO R AS
mensal de 250$000, para o

arrendamento de um predio Maria Magdalena de Moura
onde será installada a secçã� Ferro

Ordem dos Advogados, des- E
te Estado, bem como sôbre I Dulce Costa

a verba para o mobiliario, Acediam alumnos para os
do mes.mo conselhei�o con- cursos preliminar, comple-

cedendo isenpção de irnpos- mentar e secundaria
'

tos a Associação dos Em- RUA UR TGUAY N' '22
pr�g�dos no Commercio de Tratar das"" 14 ás 16 h

ARROZ PURO _ Deita-se [oinville;
.

_

oras

numa caçarola uma c�lher de ,do sr. LUIZ Freysleben Communhao geral
gordura; estando quente, põem-se

fOI approvado O pare��r res -

.

umas rodelas de cebola, e sal.
tabelecendo O auxilio do .No proxrmo domingo, na

Refoga-se bem meio litro de arroz, Estad? para manutenç�o da missa das 6 horas, na Ca�

mexendo com uma colher para E�taçao Agro-Pecu.a:l� de tedral, haverá communhão

que fique faito por egual, Deita-
RIO Morto, no murucrpro de geral para os congregados.

s Ih d Indayal.
de- de .um pOfuCO e agua ferveu- Foi discutido O parecer

Um te I egrarnma sô-

bert Vidal, João Gonçalves, Fran- Cornprae para vos conven- o, eixa-se erver um pouco em b t
,.

celino da Cunha e L. Bertoli cer O lormidavel e economi- f"1!0 forte, retirando-se depois a ?O mesmo, sôbre a conces-
re a ,es rea de Ca-

Juniur. co SABÃO INDIO. caçarola para o lado, para que o
são gratís, ao sr. Eponino zarre em. nossa

Regista-se hoje a data do an-
. . arrez acabe de coeinhar em fogo .'v\acuco, pelo prazo de 15 Capital

n.versario natalicio do nosso des- Pelo MAX chegaram da La. "co, conservando a caçarola tam- annos,. d: uma area �e ter- �� .

!�ca!o conterraneo sr. capitão guna os seguintes passageiros: De CIIInem'a pada para que cosinhe por egual.
rena ,tutuada nesta �Idade, á A empreza Imperial rece...

J 'ã" Candido Alve, \1.rinho, Marcial Veiga e senhora, Cecilia
.

.

praça Gcner�1 Osono! para beu ontem de Pelotas 9 se-

bioso olhcia] da Força Publica Brasil, Oscar Silveira, Alzira Mar- MARME�ADA VERME.. n�lle ser edificado doís pré- �uinte telegramrna de Darcy

do Estado. ques, José Monteiro, Emília F,-
LHA - Cosínhem-se e passam-

dlOS, sendo um para o Thea- Cazarrér-c- «Devido enorme

gueredo, Quirine Roberg, Eurico A guerra, a mulher e o amor se na �eneira os marmelos. Para Prefiram sempre o inegua- succes�o aqui alcançado não

Machado e José Mariano. daqui a cinco annos I , ",' ,

cada 1[110 de massa, 1 kilo de as- 1 I
- poderei estrear esta semana

Mulheres, d�ixae de p��,�ir suear. Faz-se a calda, em ponto
ave SABAO Annuncie para proxima se:

,Anniversaria-se hoje a exma. (?�L05 CLUBE5 homens para a guerra I ,�' de ;'queblar e junta-se-lhe a massa; IND IOde Cuntyba. mana. Avisarei dia certo.

Era. d. Catharina Bayer, esposa U d' d .1, l' f d
Cazarré

Noite Rose-bleu
m os gran es mome8to���es- eva-se ao 080, mexen o-se sem- I a·

'

" »
•

do sr , dr. Bayer Filho, advoga- te filme de hoje para o mun'do pre. Junta�se I copo, ou m�is, rrau Iaç.ão ,A Companhia Brasileira

do 'nesta capital. Deverá realizar-se no proximo de 1940. conforme se queira mais. ou me�os da A IIema _

de Com.edi� Darcy Cazarré

F h- d d
sabbado, na CIdade de Blumenau O lilm da humanidade. vermelhas, do caldo. em que fo-

tem obtt?o Invulgar sucees-

I-,
a� ahnnRos �JeB

a prden �l
a

uma originalissima soirée dansante LI910 ao Mundo, hoje ,ás, 7 ram cosidos os marmeUos. Quan- nha 50 no RIO G. do Sul. Póde-

sennorin a osana ento, actl 0- •

d d e 8,30 horas, no Imnerial,., .

do apparecer <) fundo do tacho, se.mesmo affirmar que este

i!rapha da Secretaria da Fazenda t�rgamfzal
a �or umhgr�po d

e gen- t" A t

� IS e o gaz t
-- está no ponto. estação allemã D'A, onda eXl O supérd em muito ao

e fiiha do capitão Quilino Perei- I t .ades dsendon aIS) ai
maIS

H
•

J 1 d

B ,
se ec a sooe a e aque a ocali- oie. ás 7,3O no Royal, o film J 1.38ms., irradIará amanhã o

a cança o por Paimeirim.

ra en o. dade. que deliciou ,guasi toda a popu- ,

�rogramma abaixo, para a Ame- O elenco e o repertorio

A d· d d _

larão:
'

-', DELAMBERT & CIA. rIca do Sul.
,

de Ca;larré é de prl'tne,l'ra
FAZEm AHH05 H01E:

s promotoras a nOlta a an- % A'

,.
.

, "n'7' ,enhorita, Luly S'otz, 11", Elia e OI Iro 1II8l'u,lda., Itende rapidamente lenha A's 23,15 co"",ponde ã, órdem: E graças unicamente

a s :11'l':mnha Haldee C. da Welsse e Ver� Bom, num requin-
-

em toros. 7,15 hs. no Rio de Janeiro e
aos esforços da Empreza

Cunho;. .
.

te de apurado go,to e disbncção A's 7 e 8,30 hora., no Oden; PHONE 1.1 00 3,15 à, 11,15 hs_ Imperial teremos a ventura

a senhonnha Adelayde FreItas; I denominaram essa atrahente reu-
o film que pode ser consideradó YENDENDO

23.05 Annuncio DIA (allemão, de apreciarmos os magnifi-

a exma. sra. d. Hilda Cobrai nião social de _ Noite Rose- o mais origi.al do anno: Drlblan. hespanhol). Canção popular al- COS espectaculos da Cia. Ca-

Brugg�mann, esposa do sr. José bleu.
' do 'a ,Ida, com duas esplendi- lemã. zarré.

Brug�emann; Facilli,mo é de prever-se a
das cançOes: 'Que louco fui. e mercadorias sem 23.10 R�dio feminino: A .lenda .

Continúa aberta na livra-

o Jovem Abdardo Ara.,e,; grande animação que vai alcançar .Não quero pensar no di. de sêllo da Santa fsobel. Manuscripto na Moderna a assignatura

o Jovem Heho Mareellos Mou- a noitada de ,.bbado, dada a se-
amanhã. _. .'

de Friedrich Wilhelm Brand e para 5 espectaeulos sendo

ra. ral sympathia que disputa as sUÁS
Foi, ontem, detido na Po- Edit,h Heinrich. de notar q�e a Companhia

organisadoras, tanto naquella CI- I
licia civil, lzaltino Pereira 23.35 :J(oticias sobre a eccno-

dará 6 umcas representa-

Cí-iE6Am UH5... dade como nesta capitaL Mudança de accusado de andar venden: mia allemã. ções resta Capital.

dr. Hercilio Medeiros Muitos foram os convites ex- consultorios do artigos de perfumarias 23.40 Entremeio. CI b D
pedidos para Florianopoli" Join-

sem sêllo_.
• 23.45 Ullimas nolicias <em alle- U oze de

Encontra-se nesta capital, a- ville ltajahy. Daqui segundo esta-
'

Os Drs. Arthur Pereira e A
•

t .'
mão). Agosto

�ompanhado de sU,a. exma. f�mi� mos informados seguirão, amanhã Oliveira e Cesar AvUa muda-, SSIS anela 124.00 Nova musica recreativa

h�, o sr. �r: HercIho MedeIrOS, varias pessoas que irão participar ram seus consultorios para á
' •

I
allemã. Dirigente: Eugen Son-

JUIZ de drredo da comarca de da Noite ':Rose bIeu. Rua Trajano, 51, ondt contl- socla ntag. Assembléa geral-2a.
Mafra. Abrilhantará a festa o Jazz-

nuarão a attender diariamente 1.15 Ultimas noticias (em hespa- 'convocação
band America.

das 15 horas em diante. - A' diversas pes�Ôàs, para nhol).

b EstRá entre nós o sr, dr. Nor-' Phone n. 1.618. ,traTtahmento ddo mal de Hansen, 1.30 cUUm pedido de mão lyri- De conformida-:le com os es· k.I

'erto amos, promotor público Soirée dansan te
o esouro o Estado pagou co» . ma brincadeira de Kurt tatutos, convido os senh f

de São Bento.
ontem 360$000. Heynicke.,' cios d

ores SO�

S bb d
'

para a sessão e Assembl'
a a o proximo, dia 10, o

2.15 Musica de flaula da epoca geral, a realizar-se em 8 d
ea

Procedente do Rio do Sul, querido e victoriosQ club da colli- /rediriciana. Toca Kurt Wal- rente, ás 19,30 horas, af:cd;
chegou ontem o sr. Victor na, Lyra Tennis Club, levará a C I b D

ther. proce�er a .eleição da nova D,'-

Buhr, prefeito daquelle municipio. effeito uma soirée dansante, que U '

'

, Oze de 2.30 .II bôa noite. rectona.

_ terá tanto, ou talvez maior. brilho
3.00 Actualidades. FlorianopQlis, 5-8-935

Chegou ontem a!esta cat>ital o que as outras que antecederam Ag' StO
3.10 Leitura do programma (al-

�r. Newton da Luz Macuco, col- esta promettedora reunião.

'

"

O lern., hesp.). Despedida VI.l1 JOSé dó Valle Pereira

ledor em Cruzeiro. Como sempre, o formidavel (allemão, hespanhol).

f:- jazz orchestra Künzer abrilhanta-

Regressou a esta capital o sr.
rà esta esplendida soirée. C :0 N V I T E

João Moritz, industrial nesta ci- Salão""Commercial" --I-
dade. Conselheiro Mafra, 9 (Ed. Mtrcado)

Tenho a honra de convidar os senhores socios e suas

Barbeiro e Cabelleleiro
exmas. famllias para assistirem o Baile commemorativo da passagem
do. 630. anniversario, que Sf;l'á levado a effeito no dia 12 do
corrente.

ConsultivoConselho

Desportos
Continuação, da 5a. pagina

para todos os effeitos. E'

preciso lembrar que o joga
dor nunca está em off-sid

NOVA YORK, f8 (G)-O quando a bola vier, mesmo

mar está sendo agora explo- por toque, de um adversa

rado em busca de valiosos rio, ainda que' seja escan

productos chimicos que pos-
dalosa a sua collocação, E'

sam ser extraidos delle em preciso lembrar tambem que

escala commercial, e espe- 6. jogador não está em off- SOPA DE CAMARÃO

cialmente a bromina, que se
sid quando a bola estiver Tambem se faz esta sopa como

mistura com o liquido-Ethyl- pela sua frente. a de espargos, com a differença
para a fabricação da gazoli-

-

-

de que em logar deste e de seu

na anti-detonante. O armo
F. C. D. caldo, leva camarões, o que Se

passado a Ethyl-Dow C�e- Por falta de número, não
prepara do seguinte modo: em pri-

mical Company cuja fabrica m,eiro logar limpam-se os cama-

, .
. .." se reuniu mais uma vez o

r

esta situada proximo de Wilrnington. Carolina do Norte, Conselho Technico da F.C.D
,Aes e dividem-se em partes eguaes,

extrahiu 63.500.000.000 de kilos de agua salgada, que sub- tendo comparecido o director
uma parte rnoe-se, com um pou

metteu ao. processo chimico necessario, em grandes tan- do Conselho e os represen- ,o
de farinha de trigo: junta-se

ques, para extrahir a bromina. tantes dos clubs Athleticos
he um pouco de agua e o tem-

Terminada a referida operação foram devolvidos e Iris. São convidados a
pero necessario. Depois de feito

ao'[mar productos chimicos cujo valor total se calcula em h
esta caldo ajunta-se a outra par-

r'o 000 000 d d 11 t f' 450
comparecer oje ás 19 horas, te do camarão,

J," e o ares, en re os quaes iguravarn .000 na sessão da directoria, os
G

toneladas de sulphato de magnesia e 750.000 de chIo reto representantes dos clubs

�e sadio, ou. sal cornrnum. Falia-se tambem da possibilida- Avahy, Figueirense é Ta
ele de extrahir ouro da agua salgada, tendo-se chegado a mandaré, afim de tratarem
assegurar que cada 4 kilometros cubicos da mencionada da escolha de juizes para o

agua contem ouro num valor de 6.000.000 de dollares. O jogo próximo. A solicitação
conteudo de bromina está calculado em pouco mais �e é feita pelo Consultor T��
2"12.000.000 de kilos por 4 kilometros cubicos, ou seja chnico da F.C.D.
453 grammas em cada 7.570 litros.

1122� Ag•• ta -145 \
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Cap, Marinho

Sra. dr. Bayer Filho

Secretario

-
,�..

Do norte do Estado, passagei
ros do omnibus da Empreza Da
riux chegaram ontem os srs. Wil
ly Heuser, OUo Schrnidt, Her-

Ir�zp::-:::'::::=:ã��:::�d=-=�t,"Iuse sempre
en e,#

Pasta SUL· B I O L
• (Formula do DR. BACHMANN)

Iln A

ve,nddeapeermf tod�s as pharmacias e casas
� umaraas .

bs.,*••:sr_"Ji;1.."Wi3i#****�

Atten'de chamados a domicilios pel o
Phone n. 1.284.

.

Lauro Mendes
José do Valle Pereira

Secretario

•• _ J ...,_�__,.....,..".� ••.•. �_�
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