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e pavor.

De algum tempo para cá, no districto de João Pessôa-
desde quando áquella localidade ficou desprovida de illuminação
electnca,-se tem verificado innumeros roubos, quer em casas par
t :ulares quer em estabelecimentos commerciaes, o gue determinava a

presença de gatunos naquella localidade, ás I:>arbas da Policia
Central.

Acobertos pela escuridão profunda que ali reina durante a

noite, e garantidos na liberdade pela injustificada deficiencia de re- Proprietario e Director Responsavel ..JAIRO CALLADO
cursos, de que dispõe a autoridade policial ali residente, os gatu- _, ._

. _

nos encontraram, na visinha localidade de Estfeito clima propicio as ANNO I I Florlanopofls, Sexta-feira 9deAgosto Ide 1935 I NUMERO
suas criminosas actividades. ----- -._- -- ._--"---

Embora destituido de recursos materiaes para refrear acção
nefasta dos meliantes, o sr. Francisco Bilcke. diligente sub-delega- Actmvllldades dedo de João Pessôa, não esmoureceu na sua elogiosa tarefa de garantir I
a propriedade dos habitantes da sua jurisdicção policial.

Em acção conjuncta com o delegado da cidade de São V ligaristasJosé, o sr, Bilck proseguia, incansavel nas diligencias, conseguindo I II
afim deparar com a verdadeira pista. Estad r.\lUma vez de posse do fio da meada, não lhe foi difficial em nosso ....

deitar mão no ver Íadeiro autor dos roubos. � _

E, em uma feliz diligencia feita em casa do preto Boaven- ACidade, de Blumenau publi-' conduzidos a esta cidade.
tura Gonçalves, que tambem attende pelo nome de Santa Barbara ca longa e interessante reportagem
Gonçalves; deparou com grande quantidade de rapina como: gene- sobre as actividades dos vigaris
ros alimentícios, utensílios e varies outros objectos, montando em tas, que últimamente foram prêsos
bôa quantia: nesta capital. Em Blumenau foi que surgiram

Julgam as autoridades policiaes ter sido Sta. Barbaru o Extrahimos os seguintes trechos suspeitas sobre a :actividade dos
autor do recente roubo na Casa Cornmercial de Ewaldo Baasch, em daquella reportagem: dois vigaristas.
Palhoça, como, tambem, pratican

Í

i este, em comp iihia de outros «Em meados de Julho ultimo Em uma càsa um denomina-
meliante', que agem"cvúrdenadamente em Palhoça,.:São [osé, E,treito estiveram nesta cidade dois se- va-se capitão Lopes de Barros e

e Biguessú. . nhores, bem trajados, que percor- o outro era seu secretario; em

As mercadorias roubadas eram vendidas a certos negocian- reram os nossos centros co .vmer- outra firma dava-se justamente o

tes do continente, que na qualidade de receptantes iam fomentando as
ciaes e industriaes , recolhendo contrario: Pedro" Schumann era

incursões criminosas dos astutos larapias, quantias em dinheiro para a pu- capitão e Manoel de Barros seu

A,' GU
-.

�� blicação de um livro que se in-I secretario, Nos recibos que davam
,

'

� '� 'titulava «O Valor do Brasil e e trocavam constantemente o len-
- = � =' ·w-=-_

- ..'
o P{()i{re6;() da Colonia EXlran,-1 dereco: davam rua dos Andrada-

h
i W':l,;"

Ó

'-

:'�u:ncrosa; íinnús Jü:r a,,;-112 ( 123, ou 478, em Parlo

ita Io �et 10Pe lhes ,-v,:ntI85 vultosas. Pcu..::o '; AL-:gre. SU1� profissões eram a,
pois fl[)rf;m, surgindo suspeitas a jornalistas, ou então representante;

-�- policia foi avisada e os dois melian- de uma fabrica de tecidos de sêda
PARIS, 8 (G)-Foi oGci:Jml'nte noticiado que a CQnfe- tes foram prêsos '\m Florianopõ-lis com s�tl\! 'em S. Paulo.,:

rencia das Tres Potencias reunir-se-á nesta capital, no dia 16 do onde já estavam em acção, Ora, quem conhece a rua dos
corrente, para tratar da momentosa questão italo-ethiope. Ali foram interrogados e' des- Andradas, em Porto Alegre, sa-

ROMA 8 (1"'\ O E 'l 't ,. 31 'I t
coberta a tramoia que vinham [a- be perfeitamente que ali não

U)-
.•

xerci u I auano comprou mi 0-
d

.

121'

I d t ilhõ zen o. existe casa com a numeração •

neladas de carne ccrgelada ao Brasil, no va ar e quaren a mi oes

pois esta rua começa com a nu
de libras,

O contracto assiguado esta manhã entre ('�:t\)ridades do, AgIndo em nosso Estado meração 138 ...

I d d Manoel Lopes de Barros e
Exercito italiano e o dr. Luiz Spanno, abarca oito mil tone a as e A primeira cidade catharinen- Pedro Vaz Schumann foram re-
came fricorificadfl, cuja acgui�i�ão já havia sido n::gociada. mais vin- se visitada por Manoel Lopes de 'd b d d dmeltl os á Curity a, á pé' i o a
te mil toneladas addiccionaes. BarrosJoi Jaraguálonde varias con- I" _) I

'

b-O -

- pO lCla ea i que tam em instaurou
tribuições obteve, Joinvil!e; a ci-

proce:;so contra elles. Depois de
��J av iOS Pa ra a I ta I i a dade seguinte; foi o campo fertil, terminaJo este processo o� dois

tendo todas as grandes firmas, vigarista deverão ser conduzidos a

os consulados e os bancos doado esta cidade, onde será completa-
quantia� de vulto. do o inquerito.

Blumeuau não podia escapar Segundo soubemos, de fonte
á excursão dos dois meliantes. Em auctorizada, Manoel Lopes de
seu livroencontramoslcarimbos e as- Barros já se achou envolvid.:>
signaluras da Prefeitura Munici- com a policia em .caso semelhan
pai, Caixa Agricola, Cia. Hering, te.
Arthur Buerger, Hermann Wee- Caravana Club 12 de
ge, Cia. Karsten, Empreza I. t d t-Compraeparavosconven- EMPRESTIMOS Garcia, Malharia de Artefatos Ollvros.lr publicadO

es u ap Ina Agosto
cer O forml'davel e economi- F' l'h' C' L d W � * �

P M
.

d F 1110S, .Iemann la, ta., . �II 1I�
co SABÃO INDIO. elo onteplo os unc-

S, Cremer 5. A., Cia. Fabrica I Ontem, estiveram em visita a Foi eleita ontem a nova dire-
cionarios do Estado, foram de Gaitas S. A. e outros. Em Em poder da policia estão nossa redacção, demorando-se em ctoria do veterano e qutrido Club
feitos ontem emprestimos a

nossa cidade os dois lião i1ccei- todos os folhetos do livro cuja longd e agradavel palestra, os aca- 12 de Agosto, que ficou assim
38 contribuintes, no valor

taram quantias inferiores a 200 publicação servia de meio de demicos de engp.nharia que com- constituida: presidente, Reynaldo
de 5:756$700. mil réis... exploração. O I' folheto tem o poem a "Caravana de Estudantes Moellmann; vice, Pedro de Al-

Escola Dr. Daqui partiram para Floriano- titulo tiO valor que representa o Bahianos" e que, presentemente, cantar� Pereira;l' secre�ario, Nar-
E' O titulo de um pam polis onde cOllseg<lÍram uma doa- glorioso Estado de Sta. Cathari- nos visita. bal VIegas; 2. secretano, Ruben:;

phleto que se edita, na ca- Fe rre i ra L imaÇão da firma Carlos Hoepcke S. na nos 21 Estados do Brasil", Obedecendo a chefia dos aca- Ramos; I' thesoureiro, Raul Wen-

pital bandeirante, sob a A, Momentos depois, quando da- as palavras "Sta Catharina" estão demicos Portella Couto e Hum-I dhause�; 2' thesoureiro, Bruno

competente orientação do E' o seguinte o resultado li sahiram foram detidos pela po' (�m letras dlfferentes, escriptas em berto Machado, os quaes nos trou- Spogamcz e ?rador, dr. José da
conhecido jornalista Borja das. provas �emestraes nes- licia florianopolitana. local em que antes estavam ou- xeram as saudações da Associa- Rocha FerrelCa Bastos,

Almeida. te acreditado estabeIedmen- Soubemos que uma firma que tras pahvras que julgamos terem _ção Bahiana de Imprensa, della

Typo revista-moderna, bel to: dera 400$000, suspeitando pou- sido pl'imei�amente S. Paulo e fazem parte: Aderson Rayal dos
lamente iIlustrada, de opti- Alumnos que obtiveram co depois da tramoia, consegiu depois Paraná Santos, Alcides Baptista de li-
ma feição material e contan- os primeiros lugares: 3' e 4' encontrar'os dois vigaristas e fa- Os outros capitulos nada de ma, Adelson Coelho, Antero Sou- DISTR ICTO
do, na parte redactorial, com annos: l' lugar, Arno Sch- zer com que fosse restituida a valor trazem sobre a colonização za, Arezio Fonseca, Diégues Ju-
'Ü que ha de melhor nas let- midt; 2' lugar, JOSé S. San- quantia. é'xtrangeira, estando numerosos nior, Fernando Carlos Koch, Ger- de Nilo Peçanhatras e {ro jorndlismo paulis- tos; 3' lugar,. João Corrêa, ftpresentada qlleixa á policia d... lles repetidos 3a4 vezes, para son Couto, Helenauro Sampaio,
ta- «Borba Gato» tení o seu 3' anno atrazado: I' lu- por varias firmas lesadas, o sr. dar ideia de volume. Oufros tem Manoel Marques, Nilo Lavigue
'.exito assegurado. gar,

'

Oscarina Capella; 2' lu- Delegado Especial Tte. Jubal por titulo Golonização Portugue- de L�mos, Newton Cordeiro, 05-
Secretaria «Borba, Gato» gar, Ady Silva. Coutinho cvmmunicou-se immedia- za no Brasil. A França. Como waldo Cahim Ribeíro, Portella

O nosso conterraneo jorna-I 2' anno atrazado: l' lu- t"mente com Florianopolis pedin- sente o brasileiro paulista. Como Couto, Humberto Machddo e

lista Cassio Fonseca, a quem gar, Soraia Daura Jorge, do. a prisão do;, accusados. Uma parece a literaturá no Brasil. Ca-' Ricardo Arruda.
.'

devemos gentileza da

remes-,I' _l' anno: l' lugar, Maria �o�a depois era �ecebi�a a no- pitaI de, meu querido �rasil e I �os distinctos � illustrados aca�

sa do l' numero. "

-
.'

de Lourde? Bntto; 2' Ruy II ticla de' que haVIam sldo pre- a�é u� dlscurs� em r�goSl)O da aermcos da, ,Bahla, agradecemos
Gratos pela offerta. Vale Pereira. sos e que brevemente s�riam re- 'vlctona da Alhança Liberai". a amavel VISita.

A DO POVO Sem ligações politicas.voz:

As suspeitas

quaesquer

LONDRES,8 (G)-Veiu-se a saber Cjue a Italia com

prou dois transatlanticos á Companhia Canadian Pacific, desllocando
15 mil toneladas, aquelles de nomes MelUa e fl.1innedosa, e adqui
riu tre:; do Lloyd Norte AHemâo, que sâ0.o Sierra Cordoba e o

Sier;a 'Ventana, de 11.400 toneladas, e o Werra, de 9.400.
Todas essas unidades vão ser empregadas no. transporte de

tropas e material bellico para a Afriea Oriental.
.-_""-.
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!!ntegraDistas
fi

presas

Borb-a Gato

-

Segundo estamos informados devem chegar arna
nhã a esta capital três adeptos do sigma, residentes em

Campo Alegre, que foram prêsos pela autoridade policial
dali.

Um delles é o chefe municipal campoalcgrense sr.
Victorio Hostin.
------------------------------__-------------------

IJhega ao Riol Politica &

o chefe
I Politicos

Integralista TROCARAM A POSE

O sr. cel, Jacob Lameu Tavares.
preeíto de Tiiucas, segundo nos in
formaram hoje. está indígnadissímo
CO'1l a Republicá, por ter publi
cado o seu cliché de perfil, quando
elle havia tirado o retrato de frente.

HA VOZ ••• De SILENCIO"

o sr, Hca iqu<:: Vúigt. co,n ;i.i.i(E:�e
seu geito expansivo e folgazão. irá
delldar hote a Assembléa, declaman
do o soneto de SUl autoria. A voz
do silencio.

CONSTITUINTES CmmECORÁDO�;

Vão ser condecorados amanhã di
versos constítcíntes, Que receberão
medalhas com as segnintes ísscrí-

RIO. 9 (G) Chegaram, ôn- pções: a maior silhueta-ceí. Gaí-
10tH; honra á murnia-Ioão Gual

tem, de S. Paulo, os chefes Na- berto Bíttencorrrtr medicina ca-
cional e Provincial da Acção seira-dr. Svlvío Ferraro: victima
Integralista B asileira, respectiva- por ser aggreesor-dr, Agrippa
mente, Plínio Salga-:lo e Madei- d� Faria: h?mena�em ao ,!,�l'

d F itas tismo-Ilcnríqee VOlgt: arco-ma
ra e rei as.

. politico-dr. Braz Limongi; Pão ...
Sabedores da chegada do

i::he-I sem pltr;a-Frandsco de Almeida;
fe de GJanabara, os camisas- clow-dr, Pt.�cido Olympio; conse"
verdes compareceiam á estação i�e�íO {�(l í;�nto s.ul-major Acca
D, Pedro II no proposito d� cw 1\!oreaa: conquJstador, me-

Ih 'f
nos das galenas-dr. Adherbal

,

e pr:star,em um.a ma.nl estação Silva; bruta-monte-major Domín.
a manelTa mtegrahsta, Isto é, er- gos Rocha; relampagc.L_ de Iam
guendo·lhe dois anauês, teste� parina-dr. João de OlíVelt,t; talen
munhando-l� dessa forma o apre� to in.cub�do-jor�a.Hsta Trindaóe

ço em que o têm, Cr,?z; In�elllgen�}a em g�sta-
çao·Henberto Rulse; ommbus
moderno-dr. Renato Barbosa.

Pelo decreto n' 62. o sr.
Governador do Estado f
xou o dia" 17 de agosto cor

r..:!nte, para a installação .do
disirícto de Nilo Peçanha,
creado no municipio de Brus�
que pelo decretô n' 46, d�
3 de junho último.

\,!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Guilher'me Buc·h
Sta. Catharina

·BUCH ..

Rua ConselheiroMafra, 78 -

-ASMA
Florianopolis •

Especialista
Semente de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,

em., Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda-Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, "Etc. Etc.

A GAZETA Florianopolis 9 -8-1935 2

A estação allemã DJA, onda

C O N V I T E
31,38ms., irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame-

_�_ rica do Sul.

Tenho a honra de convidar os senhores SOClOS e suas A's 23,15 corresponde às
�����������

exmas. [armlias para assistirem o Baile commemorativo da passagem 7, IS hs. no Rio de Janeiro e

SalãO "Commerc'lal" do 630. 3 15' 11 15 h
anmversano, que selá levado a effeito no dia 12 do ' as , s.

Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado) corrente. 23.05 Annuncio DIA (allemão,
Barbeiro e Cabelleleiro José do Valle Pereira hespanhol). Canção popular ai-

Att�nde chamados a domicilies pelo lemã.
Phone n. 1.284. Secretario 23.1 O Radio da Juventude iHi-

Lauro Mendes '

ileriana: Transmissão duma ho-
ra de recreio do Acampamento
de AUemanha da Juventude
Hitleriana.

23.35 :N:_oticias sobre a eccno- "':'i;�'
mia allemã. 1)�f,rJ

23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias (em alle-

F -I h mão).
ar rou p I a 24.00 Hallo, Hollo! Vos dese-

Ao defender a emenda na 93, para o prehenchimento dos car

ao arttgo 86, do projecto de gos de membros do Ministro
Constituição o deputado Cid Público, certamente teve em vis

Campos, pronunciou as seguintes ta que havendo somente um Pro

palavras: curador da Republica em cada
-Sr, Presidente. Na quali- capital do Estado, sendo, por

dade de autor da emenda ora tanto, o seu quadro pequeno, é,
e.TI votação, desejo declarar �a entretanto, avultado o número de
casa que apresentando a emen- concurrentes a esses cargos, não

da 93 ao .artigo 86 o fiz tão só por bem remunerados, como

somente, por achar o artigo tal tambem por o exercerem em cí

qua] se redigido, injusto e humi- dades onde se desfruta o pro
lhante para os bacharéis que des- gresso da civilisação em todas

jam ingressar na magistratura e as suas manifestações.
bem assim, trazer ao conhecimen- Assim não acontece entre nós
1.0 dos meus collegas, a solicita- com os promotores públicos. A
ção a mim feita pelos estu- remuneração não é tentadora, as

dantes da nossa Faculdade de sédes das comarcas em grande
Direito, com relação ao injusto número ainda deixam muito a

artigo do projecto de Constituição desejar sob o ponto de vista de
e que é do theor seguinte: conforto material e social, por isso

Exmo. sr. dr. Cid Campo, M. e por não ser ainda avultado o

D. deputado á Assembléa Cons- número de Bacharei.s em Direito,
tituinte Estadual. Nesta. Os são poucos os concurrentes ao car

or »xo asignados, alumnos da Fa- go de Promotor Público. Accresce
cuic'ade de Direito de Santa mais a circumstancia para mim
Catharina da qual V. Ex a. é muito poderosa, que até agora,
Secretario, vem, por isso mes- quando relativamente existiam pou
mo, solicitar que V. Exa. se di- cos catharinenses íormados e não

j2ne de tomar todo ointeresse no tinhamos uma Faculdade de Di-
.:>

sentido de fazer com que, no «Pro- reito, não se exgiu concurso aI-

jecto de Constituição», elabora- gum, sendo nomeados Promotores
do pela Commissão Constitucio apenas com a prova de possuírem
nal, no artigo 86, Titulo II. o Diploma de Bacharel em Scen
do Ministerio, Publico, sejam ex- cias Juridicas e Sociaes. Porque
c1uidas as palavras: mediante con- então exigir a futura Constituição
curso. que os nossos conterraneos, que

Chegamos a isto porque en- estão cursando as FacuIdades de
tendemos que, si até hoje Santa Direito e muitos delles com verda
Catharina viveu com seu Minis- deiros sacrificios, se submettam a

teria Público de portas abertas, um concurso para poderem iniciar
sem oppor obstaculo algum aos a sua vida pública, quando já se-

filhos de outros Estados, não é rão portadores de um diploma RIO, 7 CG) - No despa-
justo que, logo agora, possuindo conlerido pelas provas de capaci- cho de hoje, do ministro da Fa-
nós um estabelecimento de ensino dade e habilitação manifestadas zenda, foram assignados, decretos
supenor como a nossa Faculda- no decorrer de um curso de ensino

. _ _ . . . ".

exonerando os srs. Armando Vi-
ele Direito, obriguemos os bacha- superior? .

Na Exposição do Centenano Farroupilha, a re�hzar·se no dia 20 de Setembro daI, Cesario Coimbra e Alcid-s
reis em direito, candidatos ás A Cornmissão despresando os prOXIlTIO �m PO!to Alegre, Blumenau terá uma �splendlda representação pois, a maioria Lins, respectivamente, de presidcn
promotorias, a uma prova que argumentos constantes da justifica- de seus industriaes comprometeram-s� a e�vlar mostruari�s. Assim é que estarão ali te e director do D, N. C. Para
será tida sempre, qualquer, que ção deu o seguinte parecer: Rejei- expostos produc�os de todos .os ramos industriaes e comrnerciaes blumenauenses, de mo- esses cargos foram nomeados os

ella seja, corno uma desconlian- tada por não convir aos proprios do a dar, no pavilhão cathannense, uma mostra de nosso progresso. srs. Antonio Luiz de Souza Mel

ça, uma quasi humilhação. Pro- promotores e falha das garantias Tres mostru�r.ios de BI�menau contarão .d� productos unicos fabricados no Brasil, lo, actual director da Cart,ira
fundamente reconhecidos pelo que outorgadas aos funccionarios no art. dando um cunho ongma� e vahoso aquelle mUnIClplO... Cambial, Oswaldo de �alll's
V. Exa. por nós conseguir, su- 1.52»Ora, sr. presidente, �u não Até a data d� hoje c0'!1prom,etteram-se a enviar mo�truarIos as seg�intes .flrmas: Sampaio, como representante de
bscrevemo-nos: ILuiz de Souza, discuto se a e�enda convem ou EI"!l�' In�ustrI�1 Oar�la, tecidos em. geral e fundição; Emp. Oraphlc� Nlets�he, São Paulo e José Soares de Mat-
Emmanoel da S. Fontes-Mauricio não aos propnos promotores. O lyt?graphla, Wiíly Níetsche; arte!atos de vld�o com az�s de borboletas; Cia., Hermg, tos, de Minas Geraes. Tambem,
da Costa Lima-Ary Pereira e que desejo e commigo os signata- tecidos de. malha em geral! Thlernann & Cia., ma�harIa em al�odão e lã; Malharia de foi assignadoo decreto exoneran

Oliveira-Milton Cosfa-Zenon Pe- rios da emenda, é que ella con- artefatos fmo? S. A., malharia em �eda; Leder & Lieschke, fabrica -de chapéos ,Nelsa; do o sr. Souza Mello do cargo
reira Leite - Virgilio Oualberto venha aos estudantes de Direito, Hermann Sple�el, artefactos el,ectncos � téla de arame; EJ�ctro Aço, metallurgica em de director da Carteira Cam
Celso Mafra Caldeira-Oslyn de futuros bachareis, que pretendam gera.l; Dr. A. �Iel, e�ectrote�hmca, fabrica de motores electrlcos e bombas ce�trifugas; bial.
Souza Costa-Manoel Fontes-joão ingressar na magistratura da nossa Ma�1O Magnam, f�brlca de mstrumento�. de corda; Oswald? qUe, cortume; Mat�las Haas Falia-se nos nomes dos srs. Eu
Ramos-José da Luz Fontes-AI- terra, sem que tenham de passar & Filhos, m�rmonstas e escultores; Em�ho Rosmark! m?vels fmo.s e estofados; Cla. Gropp genio Gudin e Affonso Penna
fredo B. Born-MilIen da Silvei- por vexames e humilhações. Por S. A:, madeIras compensada's; Jorg.e Klmmel, moveis fl�()s de.vime; E. H. K?ch, moveis Junior para á direcção da Car- 'i
ra-Laercio Caldeira de Andrade- isso, sr. presidente, espero que em- de. vIme; W. S. Cremer S" A., fabrica de ataduras, a umca eXistente no Bra�ll; José Me- teira Cambial do Banco do Sra
Eurico de Almeida Cout::;-Emilil bora a emenda tenha sido rejei- delros, fermentos, essenClas, etc.; Leonardo Schlommacher, artefactos e brmquedos de sil
'erro Costa-Mario Mafra e Vi- tada pela commissão, mereça ap- madeira; J. Kersanak & Cia. fabrica de bombons; Industria Chimica Cura, preparados _.--- _

cent� Souza.» provação do plenario. pharmaceuticos em geral; .Hermann .Sander, fabri.c� �e chocolate Salva�e; Affonso Sa.nder, DELAMBERT & CIA.
Sr. Presidente. A emenda que P f

. fermentos e mostarda; Sahnger & Cta. S. A., latlclntoS, productos sumos e charuhlhos; Faz entrega com caminhão
me refiro e que tive 1\ honra de

re Iram sempre o megua- Fred Witte Jar., mostarda; Walter Wehmuth, fabrica de fôrmas para charutos, unica que lenha serrada
aoresentar vindo assim em socor- laveI SAEIAO existe no paiz; Paulo Hering, fabrica de tintas em geral; Alberto Stein, mostarda; Carlos

.

PHONE 1100
r� dos futuros bachareis lque de- IND IOde C.urityba. Landstein, ladrilhos, modell�gens em. metal e cimento; �Hemmer Irmãos, conservas de .A

sejarem iniciar a sua carreira com fructas e legumes; Laboratono Renasclm; Ipreparados pharmaceuticos; Karsten Irmãos, te- Exposição
inicio pelo Ministro Público é a :'>;'"''''�.t;,� cidos em geral Oustavo Kummerloewe, brinquedos, etc.; Walter Thomsen, couros; Stro- F
seguinte: Suprimam-se do artigo Congresso bel Irmãos, madeiras preparadas; Bernhardt Irmãos, artigos de couros; WiJly Sieberl, arroupilha
86, as pllavras: mediante con- Euchar.lst'I.CO

moveis estofados ifinos; P�u.l � Cia" diversc)s e Hermann Weege, jcom seus variados e RIO, 8 (G)-O presidente
curso. afamados productos de latICI.ntos. ".

Getulio Vargas decl�ro.u qU!
A Commissão Constitucional RIO. DO SUL: HenrIque Probst, a�tefactos de l1_1�d�lra; SOCiedade Mader�lra pretende co�par�cer ás fes-

provavelmente I'edigiu o art. 86, ROMA, 7 (O) O Papa Ltd�, madeiras compensada�; C�rlos Sc�roe.de� �[A, latJctnloS, banha e fecula; WIl1y tas do Centenarío Farroupi-
de accOldo com a redacção do $ vae presentear ..::om um riquíssimo Herlng, arroz, Ibanha� salchlchana, tab.aco, clgarrIlhos. .

lha, acompanhado de alguns
3, do art. 95 da COll3tituição calíce a cidade de Clevaland como TIMBO': Fabrica de Papelão Tlmbó S(A, papelão em g�ral; FrItz Lorenz, tabaco, ministros.

;,

Federal de 16 de julho de 1934, recordação do Congresso Eucha- laticínios, arroz, banha e sa}chicharia; Julio Jacobs, §tabaco e cigarrilhos; Helena Scoz, Sabemos que nem todos

esquecendo. se entretanto, que o le- ristico que ali se vae realizar e tabaco e arroz; Lorenz 1&Cla., f�cula.. os representantes gaú�hos
gislador federal, assim proceden- ao qual assistirá, como legado Até O presente mom�nto já sóbe a setenta o

.

número de expositores arrolados, irão ás festas, afim de não ...

,do, isto é, exigindo o concurso pontificio o cardeal Petríck Hayes. podendo-se affirmar que subirá a cem, deixarem deserta a bancada.

Club Doze de

Agosto
EFESA

da ernneda nl

Infel izrnente

93
os nossos constituintes não
a approvaram

o valor e a operosidade de Blu
menau, Rio do Sul e Timbo
represntados na Exposição

. ,j

,.� ,_

Irradiação
da Allema

nha

jaes-nos locamos, Concerto
satisfazendo os desejos dos nos

sos ouvintes.
1 .1 5 Ultimas noticias (em hespa
nhcl).

1.30 Dansa em baixo da lilia
de aldeia. Uma representação'
com musica de Heinz Stein
bode.

2.00 c74tax Schulz loca a ciiha
ra de concerto.

2.15 Nairatioa de Barthold
Blunck,.

2.30 Concato recreativo com so- �

listas de canto.
3.00 Actualidades.
3.10 Leitura do programma (a 1-

lem., hesp.). Despedida VI.l1 '_

(allemão, hespanhol).

Nova dire
ctoriE.

do D. N. C.

1<-.

",_ :;-'
(ir'

, 1

...
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�
�

F-nlfaes em·.
Blurnenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna Lage� �

S;I � Mostruario permanente er"Y"'t Cruzeiro do Sul �
Secçao de Secçao de tJ..\1

MACHINAS : I�JMachinas de beneficiar madeira
Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados,

����..Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

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

res Material em geral para transmissões: 'eixos, �'i1
Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona r:fJ
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

�..Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD:Peças, acces-

Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

.c?�·(Y1p ·:;;:.�za r�acional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
Fabrica de Pontas "Rita Maria -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleiro "Arataca" �

�i�I������������.A..VÂV.Â.VAVA�.

I'

ra
• W"t

p

'I

l�
"

, 'i

FL-ORIANOPOL.ISMatriz:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Irnpermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
c t 1 'II

.

..lapa os, crnnc os, melas

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

para tern os FERRAGENS:

�! ��_�.��:e_�_!1 h i a A II i a n ç a ·d a B a h i a'
� I

-_

-= fun�aôa Em 1870 --- Chiquinha V daS
casas na rua Conselheiro

en e-SeMafra�. 126, 13�, e 71a e
.

rua Felippc Schrnidt 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.

�.·Iri

r.1 cpilal realisa�o 9.000:000$000
, Reservas mais �p. 36.000:000$000
Re.:eita em 1933 17.762:703$361
Jmrnovela 13.472:299$349
He�pon�abiliàaàes caaumlõaa em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàe9 referem"se sómentz aos ramos ôe

fOEiO e TRAH5PORTE5, que são os D0I5 UHIC05 em que
:I Companhia opérc)
f1gentes, 5ub"Agentes e Regulaàorés ôe Avarias em tcõos os
Estaàos õo Brasil, no Urugua" (5urrursal) e nas prinrlpaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & CIA.

Rua C. mafra n' 35 (sobraôo) Caixa postal 19
T'eleqr, ALLIAHÇA Teleph, 1.083

Esrriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em
Blumenau e Lages

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postal129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

I ConfeitariaEspecialidades em cararnellos, 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

" H E O O O R O F E'R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10. (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone L194

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades I

PASCHOAL SIMONE S. A.

Professora norma
I ista t-- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

LIVRARIA MODERNA

Fllemene & Cia Tvpographia, Estereotyp I
Enccõer-ncção, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

•

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Badi.earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escrlptorlo e adquira U!ví. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

-

Planta ele urbanismo moderno devidamente approvada
peh ;Jre;eit, Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na ma Prefeitura.

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

Agentes autorlzados da

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

............
----------

.......
!,'íl'l,
�R

I Constructora do Lar Ltd. m
� Organização nacional de crédito ::
I para a construção da casa proprta •
� .

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, e!c.

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

. ,

SOB N. 12.475
Um contracto de
(I melhor tsreseniel �

11Pra de terreno da Villa Balnearia é
J atai que V. S. eode brindar seus filhos. .t�������.

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO �
São necessarios 3 qualidades ISELECTIVIDADE-SOM E' MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio I

p H I�L IPSI
peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

-��� ����.������.

...........� O.

Paulo S�Ehler-nper i Pedra Vltall '0I:DEPpsn o E ESCRIPTORIO
.

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. .

, Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I ESTYLO-Rua ]oa.-q Pinto, : I B-TeIephone, ••.. t;0
M.TRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25A (sob.) S. Paulo fi.'.

Teteohone n. 1632 •
�o.====--==,",==o'�="'==-==-======- _ .

)I.

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

beneficio do Lar .

Llnõc Visto Pnncrcmlcc.
Er;plenaiaa praia àe banhos.

Optima ncecentz ae agua potavel.
Terrenos rompletamente ptcnoa,

A VIL(.A BALHEARIA DISTA a:
1000 metros àa Ponte H zri.Hio Luz,

800 õo 6�anàe Quartel feàeral, em ronstl'ucçéicr.
r-,Ol'

. -� upa Escolar 10sé Boíteux,
o 5�àe ao Oistrirto João PessOa.

��I nda iJelas Lnhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis --Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50di2oaor<: se encarrega àa conatrucção õe Préõloe

• j lóles aàquirjàos, rne õtcnte o pcqcraento ôe uma entrcõc á
vr.stc e o resta. te em pagamentos mensces.

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

nu com o corrector EDUARDO NICOLICH

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do lar LIda fi
que obterás uma caderneta pela quantia (,te 10$000 cor:: •

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, cuja 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
escrlptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

t�refenr O Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar' valar ao que é bom, é economico e rend6sD

IMENTE É SUPE·RIORE VERÁ QUE
1
.

,
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FAR1NH/\ D2
Cruzeiro 44 blos
Surpreza 44 bk:s
Cruzeiro 5 e 2 � iklS
ndisna

ASSUCAR
Extra

011;:;!:.Il
Moido
Terceira

SAL DE CABO

��oCCO d._� t�t! kil()�
Sacco de -45 blos
Moido de 45 kilos
r .. �. v� 1,.. '} ';1 \�l". :'1·(>.«"'.' � L :CS

Sueco de 45 kilcs
Müid" de ir S Liks

A::roz sacco
.

K erCZCHe caixa
Cazolina caixa
Vélas de cebo caixa
SoJa Pyramide caixa
Cebolas caixa
Vélas stearina caixas
ZÉa M"ys Fisch"f caixa
Côco sacco

Farello sacco

Fartllinhi_l s ...eco

v'INHO DO FIO
Em qunitos
Em decimos
Café em grão' anüba
\/assouras 5 fio:, dz.
Vassouras ?- r:::;. ':,-.

Xarque con.. i.: es a.. ·'3

Xaique sorÜó.:s lHk �,

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

F"
"

e!Jão Vf�rmelho "aeco

Milho HICCO

Batata sacco

I\mendQim :.-, ()

Arroz em casca ::>élG.:O

Farinha Barreiros sí)·xo

Farinha eommum saeco

Farinha de milho sacco

Cdé em ccko sacca

Eryilha h!o
E 1.. \.",lan;.�a ilio

i\ssucar grosso r..Eoba
Polvilho sncco

Carne de porco blo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

. COUROS

Refugos pefoados kilo

Limpog I: eSddos. kilo

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( )} )

, Banha (caixas)
Milho (;:accos)
X :::.rque (fardes

K f-_

� ll'�
I I' . l'" I...,J �\

.: �i;� ��
- c"., «.3

I 3J'SCCt
1'2::000
1 j:�OOO
17;t-OCd

! ,'lr�= /
..>� :' ,a.rlr�·-s �'?""�._\

\/e(_�;;� :":!P .� :IO� i':i:{)

ri' 18

'. )'.

�I�:
�����""""��._��"m�,!,,,,,,,,,,,,,,,,��_�,,=,.,,,,,,,'':!_�'''�''''�''-�.�..,.,.,..�""�,...

�1�,'1
r�
��
.,..�
'"

'i
�

-------_. ,_ .. _- __ . "'

OK}4i;������t ff;'

•. � Attentae. bem ! ��
I �e���irc��-e�,o1:�7d� IfL'j em São Paulo, é autorizada e fis- �i�
�� calizada pelo Governo Federal e ���
t!,J possue a carta patente n. 112 I� !

�,i FORMIDAVEIS sorteios praprias, tres ,;ezesipar ��Il
I� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras v,)�

r� EXTRACçi\O com globos de crystal. �:�j

I (� A MAXIMA liSLlía e hon�siidôdc, pois, os sor- �'J
� � teias s50 presenciados p:::l0 povo \� <

, l�'��,�l��p�;.��,,�:!���;A����.'i�i�:";�r.;,_, "'��"".' .I!:.�"c::e:�� �r..,;._�...,

�

�
�'
�

I
! Feciic1n-ler1to de r�nalas

I iTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
� Na Agência ás 19 horas

11
No Correio ás 20 horas

.'. Registrados ás :19,30 horas

PAf<A:-ITAJAHY,·1 BLUMENAtT, JO;NVILLE,�CURYTIBj\,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

,i
� Agência no

li <::difi.-: io La Porta Hotel
, _;;;";�=.::;:;:;;_iiiiIiiii '"_a;;;;;;;;;_;;;;;;__,;o;;a&i"'_;;;_iõiiil_ôiiii_iiiiiiQió,__

51\L CE íVOSSORO'
Sacco de 60 Llcs 1 %,C'OO

50.556
73,111
25.324
12.577
6.120

14.(1(,0

(Faltam as sahidas dos

4�:�t;SCO
42·i:500
5$500

34$.000

1-'r.,'I ..F'-;
do n.alto umaGp.lOS 4�.�,C J(J

30$OGO
3$OSO
�\iOOO

.r-

;�l'é�Sf)1r

Loionlr:�: r 'i':(!ia E: !�\

Gr,,�·:?;l ! do matto uma

r. Fulvio Aducci
Advogado

ExpreSDS Nori!l.�este "

séde Porto Algn3
�MPREZA DE TRANSPORT

BUS E

Devidamen
--------------------------------

Director Proprietar S,l.\NTIAGO BORBA

'" FM Al ! JNlOVEIS,OMNI
MINHOE

Registrada

f=:lJ�''''�-rr! do CGH""�'0 11I"'l1·'

r1i. tL-:, 7' /(� os urr .

69�i�QOO
69�.�G j{)
58S000
(:5�jCOC
49 ..!-;OU;)

13�;;J50Q
1 Lj�500

.'

"·-.l,�ra��i5 \.

Ex-assistente do
f�ua T -

P' 1joao imo,
(sobrado)

Linha Porto Alegre - Plcríanopotls e

vice-versa
Sahrndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA:

URUSSANGI-ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZGPOLIS
FLORIANOPOUSaté

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florial1opolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCO;\1E[\;DAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVFS, 159--227
em Florianopolis: Portaria elo Hotel La Porta
ou Pc:nsão I'vhchódo, Rua João Pinto N' 29

Agente em Arannguá-PEDRO AGUIAR
.

C
. 1 I pr' ÃOS C""Õ '�c, I i 1 L P« ap.tal: I\. .vil'). JUVl �"-'-

-

otel a urra«

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

1 r,'� . (/;
?�3�Uno

44t,[)OO
4ctOOO
52

.

('CO
iB$'vOC
60$000
3S::'OC:J
45�?OtjO
sosoco

, ' .

v: I!f:!j.�!.:;f)

!\ ,.L.t,:Cl\ Dr�
,

T-�I<\)Lrxo

Refinacão de aSSlJCar
.;,>

-------' --------------------�

I

( .L "'or r: #'"';.:0 de 50 I�il(),'j)
12���OO
� 1 �:,():jO

l/"üXIJ

Das I O ás 12 (' das 14 ás
17 horas

=da=1

João Selvá==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

,"" .; i· !)O
'\.�. i"' _...-,

.;. .. �;._ t ... 't ...... "; �_,' j

Fabrica Rua Bocayuva, 154

De�-OGlto: f<ií�rcado. 36
----�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sra. Catharina

COMPRA-SE BAC/�S DE NOZES

55�OOO
6:�5QO
8$5(;0

4D��jC:GO
3- 7�;J()(J

145-�_�0C�-

Advogado

ii
(.

� Visconde de Ouro Preto

j
� n. 70, --- Pho»> 1277.
I
� Caixa Postal, 110.
�
�.
==========-============

! '
"

•

;o'.

cc :'-:""::3 de é;J
, A ' .�

C,__ u �Cl�u,:;

75$CCO
20$000
22$000

E.m laras de Z Ltos

MEí�CADO CAU/O
kV.j)VVV

LnC100
25t,OOO

1 iI â' n l-� '�
l-i, ·_vv
1 GitOOO
9f,OCO Cêra

.r
....... L

i ü_;-'OOO ��t. UO

8�;OOO CÔ.mc dê
r' . I

1 CHClr"'o

DIVERCSS
f;.-or refIo)

14:';,000
26�;OGO

<i!:"iOO'Te,.:..,

1$900
7$000

15�,OCO
I �.500
1�,500
6$500
17$000
et,OOO

11.298
i6.8?6
11.179
8.645 62J8

I

deposito5 particulares;

Iicnu;Tí-lloi(:i': . .;s: - 'l'fEJamento
sem c[:crac_ 10 e S(�i�1 dôr

i Accaclo
y
il •

:.' ""Qg í'�-
ii fi ,�� i·;;_t tem seu escrip-
�

1: tório de advocacia á rua

Consdl.:--R. lüâo P;'lto, J 3
'r I '

11':."1:i erepn. J':)]

Consultas:
d'l5 1 5 á:; horas 18

, , ,
I II II

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e '13:1:0(:111 os convalescentes de moléstias .gravcs, a

d�l:l)s llH crianças de ambos os sexos, oUerecemos
20 resoeitavel publico, sem exacerar os seus benefi-

I 1· o

cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien-
tes da Capital, a fO rrnu I a simples 'ou compostas C011-

forme o estado C(J paciente o

".

d
. ! .

d hcspecrarrn-nte prepara o no laboratório a P arma-

c.a Ir·rlETNACIUNAL. Indicado com grande proveito
pc'as sumrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulricnar e poderoso reconstituinte nas convales
CU:Ci;:1S de molestias graves, etc. etc.

__?'cS[s: Uma colher oos oz sopa _�nj-es àos refeições.

F��'h a :�';j) c:: ,:::- i�:') i n i:e rnac iona I

,
PhC0. Lui� drAcnrnpora

E:3TRCITO STA. CATHARINA

;:;;::s3c10 ideal-Optima estrada de rodaO'em
ExCc]Jenle refeição no Hotel das Caldà'hs. '

Salutare' S Banha, S TherIuaes na telflP"
'

'tura
de ?!l. 0'[ /..111 '''''''c.'''' .

.

, ,Iod ii. ... .I. ,', f .... i (.;.. ;u ..

,. .

I�
_..

"
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Edipo e· a. Esphinge
OEVEIS� CONTRIBUIR PARA MINOR -\R OS SOFFRI

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO

, IS••�
.

f 11Augusto Silvano, o pobre e infeliz operano que a eceu em

cOllliequencia do horrivel desastre occorrido. na chata Comman�a�
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vleu.a
e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti

no, que lhes reservou dias de tristeza, de dôr e de .tortura. ,

Bem comprehendendo esse transe ang�shoso, porque esta

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

rario Augusto Silvano, A Gazeta a?re em suas columnas, uma su

bscripção em favor daquella paupernma mulher.
�

, d mos lhe minorar os

I
Com esse gesto, assim pensamos, po ere

soffrimentos.
$Agente e funccionarios do L10yd 1 00 000

Por alma de Maria (enviado anonymamente) 20$000
A Gazeta

.,

1 0$000
Contribuição da Estaçao Telegraphica de Floria- pUClaa.SI alugar um ca-

27$000 sa com relativo conforto,nopolis,�.

para casal de tratamento.
Tratar no Largo General

----------------'------ Osorio 38.

'.

CoraçêSe�
tt; ti , ,carl e 'IVOS I

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu um novo mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

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

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

Não esqueçais J TI. do Telephone 1.41B

Com esta 'insignificante quanta podeis habilitaI':'vos á felicidade na

OiRE��TO DIIUTUO PÁECIAL!
A,. O,RI;:D,�O" M,UY�Q�"'t)",FI.E;�DIAL, ':d�S1a.ca..;�e das mais. sérias

.

e 'vantajosas soclêdades �que;;_.
a joia de entrada é accesstvel á tnQus-.Soa0

•. •
, • J

'I'
. E(xige apenàs s. contri:bUI<;:ão' de

, 1$0.00 para c,ada sorteio.
-

_." _.

,

I
"

, '

'. :I HabUitâi-vos!. Inscrevei-vos! IG .
'

'��.�...... -'
,,-,

��.. ..- .•_....
"

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Direcção de Rodolpho �o!Sa (URANO)

PALAVAS CRUZADASA
I

'TOR.NIEIO N-� I.
Enigma n. 5

OHAVES:

.Machinariasmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os productos da

Ar
II

'
..

�i::"
wf!.��é:t:·�;:· ,.

marca preferida
Maritz & eia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

A,lerta petizada'!

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
e{e Limitada 5'{. ala.
CIC. Aviso Previoõj. ala.
Prazo Fixo g·I· ala. II r

HORIZONTAES VERTICAES

o teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL·
LANDEZA.

t d'
•

O posto CHIC, o preferido pela garo a a 10-

telligente distribue cubiçosos prerntos e de real va
lor e utilidade.

,

'

7Além êe valiosos brindes receberás garot?
amigo, desde, que apresentes 100 coupons, uma cai

xa com 100 balas.
QU(! momento de satistacção,

.

.Dê preferencia em comprar .suas cat�as no
,

POSTO CHIe, porque cada' caixa traz �premlOs es-

plendidos. .

Não é fanfarronada, já para mais de �OO cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias I

2 antiga medida de com

primento
4 anel que se faz no ca

bello
5 navio de tres mastros
7 até
8 de maneira nenhuma
9 não

11 isso sim
13 ensejo
15 cessão

16 enfezado
17 lamento
1 8 antiga moeda romana de
cobre

P
, Vende-se um 19 cutis
IanOZeitter Win- 20 consoantes

kelman, novo. 21 enferrujadoTratar nesta redacção, 24 insistencia
Por preço de occasião. 25 vogaes=-�'::':_------:--.,,-,----------"'"':"';:;:O;:;-EL;-A:;-:M:;;:;BERT &: CIA.

Vol'ta, a, ag' itar-se Attende rapidamente kIllrI
_

em toros.
PHONE 1.100

t oxalá
2 ant�mente. Côrte. Palco
3 destemidamense
4 grande
5 a poesia
6 contigente, incerto
7 burra

����..:;.;;.,;���:;.y.,+'�"""'f:"'""'T.'�3 'O relativo a asno
B I I manto de beduino

) 2 nome proprio masculiro
13 agora
14 nome proprja f••

(invertido)
19 qualquer mulher
19a retaguarda
22 titulo do soberano na

Penia
23 mantilha

• l'URANO-Florlanopo:IS

I DELASERT & CIA. '

A melhor lenha por igual
preço.

a nolltíca. paraense PHQNE 1.tOOMaria Magdalena de Moura
Ferro
E

Dulce Costa SELeM, 7 (G)-A maio- nal quelvinha atacando vi-
Acceitam alumnos para os ria d� Assembl�a ILegisl�fí- va�ente a situação nesses

cursos preliminar, cemple- va retirou-se, hoje, do recin- últimos tempos.
mentar e secundaria to, não da�do posse aolpa-

, .
dre Clotarío, [supplente IdoRUA URJGUAY N 22 Partido Liberal, e que ia �s,- _ SELEM,. 7.(G)-A policiaTratar das 14 ás 16 horas
sumir o logar do sr. Arnal- tomou qualquer tentativa de
do Matta. perturbação da ordem. A

O presidente da Assem- cidade está policiada. O [or- RIO, 7 (G)-Pelo "Neptenia"VENDE-SE uma

pequesn�
ca- bléa, entretanto, empassou o nal O Imparcial foi suspenso seguiu, hoje, para a EU,ropa� emsa na Rua Gen�ral itten- padre Clotario, apesar do pelo governo.

.

g050 de férias D. Aloysio Ma!etcourt n. 67; mais duas pe- enérgico protestokía maioria. Apezar dos boatos que la, nuncio apostd1fco. O ministroquenas e um chalet grande á lua Mais uma vez foi adiada circulam não se verificou Macedo Soares mandou apresen-Duarte Schutel. 25.. a eleição da mesa. qualquer anormalidade da vi- tar cumprimentos de boa viagemr(\ tratar no CAFE ES A policia impediu, hoje, a da cidade. a s. excia,TR l:.LLA. circulação do Imparcial, jpr-
�••3e...-----�. ".....�Dr. Pedro de Moura Ferro • fi

Advo '"do ,! 1'9 D 'E A',"G'O··.5'T'OS��,,,,,:Rua T"jan: n. i (sobrado) I �
. .!�

� e

VENDE-SE a quinta cas.a I C O L! IL,Q S S A L S O'Rn t E I O :da VilIa Affonso MI-
I •cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

0-
_

Seguiu para
-a Europao

nunclo apos
tolólico

NA

"CREDITO' MUTUO PflEDIAL"
VENDE-SE em Capoei

ras municipio de São
José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.55t� ii
metrôs quadrados, quem pre- !ttender, informe-se com Ma- z"

noel Cardoso Casa Hoepcke.

,

Premios em mercado-tas

5:575$000
Por I$�óoo'

pARA chamar uma Li·
mousine é só discar o

n. 1.22S. O unico
telephone das Limousines.

..

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU· -

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

"1',_
(Eôlficio ral)(a Agrlcola)

- TELEPHOHE. 58

-,
"

:.:,.'::���. '� �"�"'�',:' t�,:·,�::�;ti�<:: �"':� ':' '-';:, ,�
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AHHIVER5ARIOS

Jayme Cardoso

* *
* ....

i de costume, contará com o valio-
so concurso do "[azz-Qrchestra
KUENZER", que executará
um moderno repertorio de musi

cas dansantes.

pelo governo provisorio

RIO, 9 (G)- O Governo

Nomeado Pela nossa historia

\
,

nomeou o sr. Alceu Carneiro da
DIA 9 DE AGOSTO--S. ,ROMÃO

Cunha trabalhador das Capata- �<Oi, .

zias da Alfandega de Flcriano- '--1634':_;:_:_: Tropas hollandezas em Perntf1izbuao-Che�
polis; gam ao porto de Recife, quatro navios hollandezes, 'procedentes da

���"����=",,,*",,
...=---.v-�"'-3''"3���.lt.�� ---, _ ..

_
..

P ••
• _

Europa, trazendo. a bordo, 470 s:>Idados,soh 9,ç.QlD�àtido de Ar-�""""'�"".""�""""'"""""'�.."",.""'"""""'� _. .

' ,
......

'

'�I" /I!!T �-�'
.

4!!f __" tischoísky, nomeado commandáàte em' 'chefe ';:'dáii ti-�pá's hollandezas

�,';.,!--�,�,: O", 8 ..
S"·-'" -a'

..

·. V'II d a '�r.�•••
'

_�,'�. = . �\a� e!!Je no BrasiL
,

, � ,� ,,� ..... " - 1784-"Nascimento de um notavel orador sacro-

���������,� "

.

'���!�::.�=��� D_BS1'p'.,'O r,.tiva, .'

.",
Nasce no Rio' �e Janeiro, frei F;ancisco de Mont'Alverne, o grande

.. ' escriptór e orador sacro e anteriormente chamado Francisco José de
_,,="""'"""-

-14:-11 fi gravidabe de que se reveste RedaCtor CYPRIANO JOSE;
. ,

Carvalho, Mont'Alverne Ialleceu em Nicteroy, em dois de D.ezembro

'I 2'21 A�imto "I presenlemenldo problema da im- de I 858.
.

r migração no paiz, está prendendo Só dexarei O grammado, Em S. Paulo nasce o celebre estadista padre Diogo Anto
fortemente�a atiençãodo govemp, de posse da victoria do

nio Feijó, ministro da Justiça, e depois regente do Imperio, um dos
federal, .

em vis"ta da seocta cri- .. chefes da revolução liberal do 1842, senador pela provincia do Rio
fica que em iodos os circulosina- m·eu club ..diz Periquito de Janeiro. '

cionaes se óbsê'rlXÍ-' contra. o texto . . �I-";__------' 1884-Nomeado presidente da Provincia-O gover-
ccnstitucional teferenie do mesmo.

.

Ápproxima-se a tarde em que e logo respondeu-nos: no imperial nomeia presidente da província de Santa Cáthanna, o

E' nolorio queainda o Brasil jlthlelico e .flvahy despotarão os -O Avahy não é mais aquelle dr. José Lustoso da Cunha Paranaguá:
não se Eenconlfa em situação de louros da victoria. Não ha dú- quadro que pensávamos. Sua equi
dispensar e, muiie .menos, limitar vid� que será a batalha mais im- pe é bôa, mas precisa' treino,
o auxilio de brc;ço;, para desbra- portante do returno, dada a per· o que lhe tem sido impossivel,

oar o seu immenso "hinlerland", o 'que o problema da immigração lomance '. actual do .}1thle!_ico e Até São iPedro rivalisou-se com

em grande parte resolve, de accordo com os interesses'superiores' da a invejavel collocacão do Avahy. Walter, pois no dia do Iseu treino'
. Não podemos, Icomo . no turno, '-chove. Não ;viram ôntem, Atar·
adiantar victoria para esse ou de era nossa, [o Walter trocou'

aqudle club;, pois ambos se ri- comnosco, e o resultado :foi S,ão
valizam. O .}1tMelic.o de' h�J'e é Pedro aguar o campo para nas

-0-
aquelle sonhado.':' pelo distincto ter as gramm�s. R�O, 7 (G)-O ministro Bento

. de Faria confirmou :.-�--
'

tenente Apparicio Correia. Por -E o score? tino u nof d fa um vesper 100 a noticia e que ôra escolhido para pre-
sua ,.vez o club de Walter não --Servirá mesmo Um empate,. e sidir a commissão revisora que a Constituição mandou
..está disposto a perder a sua actuo se vencermos é por 2 x 1. '

crear e que se d zstina a apreciar as reclamações dos func-
àl collocação, de segundo col-

FEZA ..
cionarios demittidos, em t •.ido o paiz, pelo governo provi..'

locado na tabella do campeonato, sorio.
.

E a seguir damos 'as palavras A �
.

t d
.

,"

-Os srs. vêm sempre �me criti- ccrescentou esse magis ra o que a cornmíssão vae
de Penquito e de alguns ele- f '. d d

.

t'
-

di d dcando, .mas sou desportista e não unccionar como uma ver a eira repar rçao, ispon o 'e
mentos ao .}1thletico, sobre a im-] '

tarí t 11 t I lt d
.

Ih'

me contrarÍo com isso; é um pas.
secre ana e pro oco o, a o vu o os serviços que e

p�rtante, pugna de domingo;
sá-tempo como outro qualquer; competem,

. , -.:
"

PERIQUITO. antes isso do, que' nada. Innumeras são as reclamações relativas ao objecto
-E ojogo perguntamos. da cornrnissão, e a acção desta terà que estender-se a tod.i

Vindo d�e São Bento encontra- Segunda-feira proximo, ás 7,30 E' ali no Me�cad6,.' que sem- -'O Avahy não resistirá a n05-
G" territorio nacional, visto, como, em todos os Estados,

.� I d Ed h 'I b d
. pre se encontra/diáriãmente, o ex- sa dianteira, 'q'ue vae entrar. em

são numerosas as demissões feitas em nome do governose nesta capl.a o sr. r. uar-j oras, sera ce e ra a uma missa .. .

,
" •

t Itio Virmound.

I n.
a Calhed.ral Metropolitan,a em

cellente dianteíro do' Athlelfco, campo :di�posta a :�_Vencer. Meu cen ra

'Alé d'" . _

:
,

-

Intenção a alma de d. Judith Pe- que possue diciplina.e esportiva club não cahirâ mais,-no actual, ",
m ISSO, a c�mmlssao �erá que estudar, exam.-

Acompanhado de sua gentil I
reira,

,.

e um cavalheirismo de . registro. campeonato para nenhum ou.tro.·
nar e Julgar todos QS [casos OCCOI rentes.

sobrinha, senhorinha Nice Selva, P�riqpito" como o appellidaram, Precisamosve.ncer para colloca�- Tragica ; '--'I-O--e---c-·I-n-e-n-''-.-a-'__"�;�;lCOl1lra!-'sc,
.

nesta Cidade, vindo ,----.-'.--- .

qüíz' fúgir de qualquer palpite ou. mos o Athletlco no seu verdad'�I.· .' .

de Blumenau o sr. Alberto Brug" � n:aIor montagem em entrevista, fazendo ver qualquer ro lugar•. ,"
'. '..

ann iversarío de ���������.

:;;mann, funccionario do.•Telegra- se�lana. mal interpretação, no momento, _''E o scorel'�' Casamento Com um progfamma va�

pho Nacional. DELAMBERT & CIA motivo porque expuzemos ao esfor· -� Athleti�o,. será victorioso. �õ CORITYBA, 9 (G) _ No- ri�do, o,CINE ODEON, re-
,PHONE I. t 00 çado tricolor que se tratava uni- dommgo pIOXlnlO, por score rmm� ticias de Paran:lguá informâm pnsa hOJe, ás 7 horas, o

'"------------ camente do' nosso' interesse de mo. Avise aos meus adversarios que Nemesio Ferreira retalhou o film brasileiro, da Cinedia,lhe ouvir a respeito do iôgo, O ' fI'>. d
. ,

Ca I d 1935 C", que estou com o pe na orma, corpo e sua esposa 110 dia em
_- rnava e

�
"

...

na �-
rapaz pensou e nos levou para desde quarta-,feira... 'que completava anniversario de dade Maravilhosa,

,

qúe nos !N-um lugar ·bem reservado, mesmo
casamento, usando uma chibata mostra_, além de lindo deta- ;')�\�assim dizendo· matto, tem olhos LEAL f d Ih 'd 'lt'

.

d d
,_"

'eita e arame; es O U Imo rema o o �
e parede tem ouvidos.

.

.

Populares indignados,'arrebata- Momo, as' fjguras maximas
'

-.O que os srs. querem. Moço modesto, sympathlco, h'b t d d N da «broadcasting» brasilei-.

-..

d' ,,= ' ,ram a c I a a, pren en o eme- .

"':'_!:)omente as impressões, o s�mpre calmo. uesporh;;ta contr�, ziG, 'ra: Carmen e Aurora Miran.
prelio. .

.

no ao escandalo. Leal esta ,>em· ". t' f' I" 'd
..'

h 'da MesquI'tl'nha e Cesar La
d " d

,'�\ VIC Ima OI reCOlhi o ao os· "
-

Sempre que entro em campo para pre ampara o por uma sene c! ',.,1 t d '- deirá' ,

l'd d
"

S PUd. em es a o grave.
. .

enfrentar o Figueirense ou o .}1va· qua I a es apreClavelS. empre .-'
'

'

hy, tenho a esperança de sahir- dizendo que não sabe jogar em· Usar o SABAd INDIO quer Novamente o IMPERIAL,
me bem, dada a classe de j6go quanto outros não se cançam de dizer, economia sóbre todos o seu cinema, terá na tela
que se rivaliza com a que pqmos em considera-lo crack. Leal pediu'nos os pontos de vista. hoje ás 7,30 horas, o es-
pratl'ca Sua ll'nha )'oga com ra· não insistíssemos na previsão do I d'd f'l d M' t L'.

color nos deram. e,S'le grande pra-
p_en I O I m a e ro lJC�pidez; offt!receremos lances sensa- score do jogo, porque não era do
çao ao Mundo t b Ih

cionaes. Possue uma defesa com- seu feitio adiantar victorias. En� zer de registrarmos aqui as suas . "

ra a ,o oe
. palavras.· techmca arrOjada e com os

posta de rapazes fortes, que não trará em campo para pelejar e I perfeitos interpretes da vida:
abusam seu do physiç,(). vencer, tambem s! conformando .

Di W d L
.

St
E com a derrota. E assl'm CARLOS NAo, JOGARA' ? ana.. ynyar, eWls 0-

- o score? o eXimio
F

.

f d' d ne Thllhps Holms.
-Confio nos meus :companhei player sahiu rindo. o�os ln orm_a os ,e que Ca�- O CINE ROYAL f r _los, nao actuara domIngo prOXI�,

' oca Iza
ros e por isso acredito que ven·

mo no team do Avahy'
,

•

rá hOJe, em duas sessões,
ceremos. PRAZERES

tude de estar ausente. 'Es:� :�_ ás 7 e 8,30 horas., o film:
-Já chega? Quem não conhece Pr.a,z.eres" t"

,

fI
.

,

f I -No Portal da Vida'
-Mas digam no seu jornal, que

ICla ln Ulra, por certo, avm ave·
' '

.

d d d t>or certo, encontrarà difficuldade mente ao tricolor, mas a torcida Cong·regaça-O de
-

,
só eixarei· o' gramma o e pOSo de uma approximarão. Sua ,phy- h d d
te da victoria do meu club. ::s ava yense per e um pouco e es· 'Nosso Senhora do&ionomia sempre cerrada; mas nós perança, porque Carlos é optimo

com um geitinho batemos nos elemento. Em todó caso amànhã Oeste iro
hombros do back do tricolor. daremoi informes mais positivos. A Congregação de Nossa,Se�
Olhou-nos dizendo em seguida. nhora 'do Desterro realizará no

-Só vou a campo para vencer, JUIZES E BANDERINHAS pcoximo domingo, .na . CathearaJ
nessa lide, por 2xO. Conheço em Metropolitana, na missa das 6 ho
B60s um completo arqueiro, mas

'. Servirã_o como juizes: dos pri- ras sua communhào geral relativa
no domingo vamos encaixar mais meirjls quadr�s, Tet. Aldo Fer- a este mês.
de perto, que nem o seu mergu- néln'des e dos secundos quadros- Sabbado á noite, haverá occa.�
lho valerá. E com essas palavras �gapito Velloso. Os bandeirinhas eião

.

para confissÕes· na � me�rrl�
os elementos sympathicos do trio serão fornecidos pelo Figueirense. Cathedral.

(Compilação de L. Nazareth)
-

voz DO POVO

Lavando-se com ó SabãO

"Virgem Especidlià·oà.e"
,de Wetzel "ela.·· Joinville (MARCA REGISTRADA

('HEBAm UHS .... mrsan

Os funccíonarios. de ..

mlttldcsnação.

Faz annos hoje o jovem Fran- Seguiu hoje para Blumenau a

cisco Eduardo Mira, alumno do serviço desse jornal o nosso com-

Gymnasio Catharinense. panheiro sr. Nery Moura.

OUTR05 PARTEm:

Nery Moura

Decorre hoje a data anniversa
ria do nosso' distincto patrício sr,

Jaym'e Cardoso; 'agente da Com

panhia Nacional de Navegação
Costeira, nesta capital.

1

, :

Pelo auto'-omnibus da Empre-
7;a . Auto Viação Catharinense,
chegaram ontem os seguintes pas

sageiros: Adolpho Talbor, José
Veiga, Péricles, Virmond, Rosa
Slndiert. Frd F elisberto, José Ri·
l·S 1'< 1,,: __ 01""L� r,.. ,..,_:_--

r,S-j
POr haver confessa-Ud.., .11l.) y til) t.h.v.l.:;:;.,�" . .i 1>. O' ....�\..,.í�\...u JLJ c _,... _

pindola, Amalio Pernetto, Tar- do ter distribuido
qUiW1' R':1!n0s;julia Chaves, Ame· boletins subver..
rico de Almeida e Feliciano Gon· sivos
çalv<=is,

,',l'
'._,

. RIO, 8 (C) - Causou a
PEL05 CLUBE5 melhor impresBão em todos

os meios a attitude do ge
.

neral João Gomes, ministro
Depois do brilhante successo da Guerra, prendendo por

da fe�ta de segunda-feira ultima, trinta. dias o cap. Rolemberg,
o Lyra Tenllis Club abrirá ama· depoIs de sua confissão de
nhãl sabbado, novamente os seus haver sido o autor da distri
elegantes salões para um soirée buição de boletins subver
dansante, que, como as demais sivos na cidade.
realizações dQ querido ceTcle Sabe-se que o ministro
da collina, constituirá sem dúvida pretende agir com energia
mais uma reunião social da alta em casos semelhantes, pu
distincção e cordiahdade familiar. nindo todos os elementos
A festa de amanhã terá inicio filiados á corrente �olem

ás 21 horas em ponto ,e,. 'como

Prêsa a cap.
Rolemberg

GATO

Soirée, 110 Lyra

i��oo�:;:��.:I:�:::::=:::�liill� use sempre II O half esqueldó dQ combinado

� Pasta SUL B I O L 1 da F. C. D., sempre prompto a

� .

1 d B i ser interrogado, por isso não es-
� (Formu a o DR. ACHMANN)
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