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Formidavel
moedas falsas

o commercio de Itajahy está inçado com 14
contos dessas moedas, cujas suspeitas de
°êulpabilidade recahem sõbre pessõas de

destaque

MACEIO, 9 (G)-Informa
se que o bando de Lampeão
penetrou no Estado de Alagôas,
travando cerrado titoteio com as

forças policiaes que o perseguem,
na zona de São Francisco, para
onde rumára, morrendo durante a

Íucta o congaceiro Cyrilo,
O bando continúa perseguindo

pelas tropas volantes, reinando
ansiedade em torno do resulta
do.

Ha uma semana, approxirnadarnente, que o commercio de Itajahy vem sen- moedas.
do alarmado por um grande derrame de moedas falsas de mil e de quinhentos réis,
derrame este que sóbe a 14 contos, mais ou menos. das mal

A auctoridade policial, capitão José Athanasio de Freitas está providencian-
do para descobrir os criminosos autores da fabricação, tendo tomado igualmente várias taque.
medidas junto dos comrnerciantes locaes, no sentido de se recusarem a receber taes

A emissão que appareceu, em Itajahy, é pessimamente feita, sendo as rnoe
cunhadas e de espessura menor do que as valiosas.
As suspeitas de responsabilidade desse crime recahem sôbre pessôas de des-

Hoje, affixamos em nosso placard algumas daquellas moedas.

Faculdade de Direito
.

Reune-se, hoje, ás 19 horas I a Congregação da Facuidade
de Direito pata tratar da passivei olficializaçào desse estabelecimen-
to de ensino superior. .

Fundada ha cêrca de cinco annos pela iniciativa da Con- p
.

t
.

gregaç.ãQ do antigo Instituto Polytechnico, por proposta do dr. José rop rie a r10 e

Arthur Boiteux, a.Faculdade de Direito encontrou da parte dos ba- ANNO I I Florianopolis, Sabbado, 10ldeAgosto Ide 1935 I NUMERO
chareis em sciencias juridicas e sociaes, residentes nesta capital, a

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

mais Iavoravel acolhida e, em, breves dias, se iniciava o curso juri
dico e surgiu, a Faculdade installada em magnifico predio situa do á
rua Felippe Schmidt, no centro de mais movimento da cidade, os

tentando a quantos aqui passavam a magestosa inscripção que era um

symbolo de nossa cultura e da nossa capacidade de pioducção.
O que foi tambem a actuação de J05é Boiteux, ajudado por BAHIA, 9 (G)- Informa-

um grupo de heróes, para tornar a Faculdade de Direito conhecida ções de Camamú dizem que foi
.

em todo o Paiz e até fór.a delle n�o carecemos lelemb.rar, mas, onde I assassinado o engenheiro Antonio
se encontrasse um catharinense, ali mandava Jose BOIteux o seu ap- Pereira Carneiro, sobrinho do

� pello pelo enriquecimento e pelo progresso da idéa já em reaisJade. conde Pereira Carneiro e proprie
José Boiteux levantou,· assim, uma bibliotheca e construiu tario de importantes jazidas de

uma Faculdadejde Direito. turfa naquella região,
Infelizmente, esse íllustre c,!,\lhrinfUse não poude continúar a Desconbeceram.-se até agora,

-<
sua última obra e a Facul.lade ainda chora a sua falta. as circunmstacias do crime.

A Congregação da raculdade de Direito vae tratar da sua

possivel officialização por parte do Estado, único meio de salvar es

se estabelecimento de ensir.o da crise que se encontra.
� E' que o Canselho Nacional de Ensino vem de denegar a

fiscalização preliminar pleteada pela Faculdade de Direito e consi
dera mesmo que o nosso Estado não comporta ou não tem neces

sidade de uma escola de direito.
Estado pequeno, sem valor politico e sem força para impõr

perante os maio; fortes, estamos sujeitos a ouvir allirmações iguaes a

esta.

Mas, aqui vae O nosso protesto.
OfficializaJa a Faculdade pelo Estado, amparada pelo gover

Uo que f. a pcrsonanalização de nossa personalidade, outra será a

feição que toma o caso ê o reconhecimento desejado terá de vir com

mais facilidade e venceremos com a argumentação do direito e da
igualdade do n0S50 valor e do nosso direito perante os mais fortes.

O illustre e digno Governador do Estado está no deverlde
não deixar que permaneça por mais iempo lançado sobre o nosso

Estado esse conceito que nos rebaixa e nos prejudica.
No momento de anarchia do pensamento e em que se deba

tem extremistas na conquista de nova éra no conceito da justiça so

cial, momento no campo do direito público, mais necessario se torna

fJ estudo do direito porque só elle prepara a intelligencia e encami
nha as correntes de ídéas para coneeituação mais justa do fim social.

A Congregação da Faculdade tudo fará, estamos certos,
para salvar a obra tão bem iniciada, resguardar o futuro dos jovens
que ali confiaram o seu preparo intelledual e até o sonho muitas Ia
milias almejando a possibilidade de illustrar seus filhos na sua pro
pria terra natal.

A voz DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.
'.

Director Responsavel JAIRO CALLADO
290

Assassin ado
um grande

industrialista
Os Integralistas poderão

camisa verde
usar

-----
Em sessão de ôntern, o Tribunal Regional Eleitoral julgou o p zdido de habeas-

corpus, impetrado) em seu favor, pelo advogado José Ferreira da Silva, delegado-eleitor
pela Acção Integralista Brasileira em Blumcnau,

.

Nessa ordem de habeas-corpus o impetrante solicitava o livre direito de propa
ganda do seu credo politico como o uso da camisa verde e distinctivos integralistas,
prohibldos em recente portaria do dr. chefe de policia.

Relatou a ordem o desembargador Medeiros Filho.
O desembargador Heraclito Carneiro Ribeiro, membro daquelle Tribunal, jus

tificou o seu voto em demorada argu.n .ntação, co TI o brilhantismo e a erudição que
Salão "Commercial" lhe é peculiar, distruindo juridicamente, todas as allegações contidas na informação do
Conselheiro Mafra, 9 (Ed. Mercado) dr. Claribalte Galvão, chefe de policia.

Barbeiro e Cabelleleiro A ordem de habeas-corpus foi concedida ao impetrante, por voto de desernpa-
Attende chamados a domícilíos pelo te do presidente sr. des. Tavares Sobrinho.
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

NOVO COM
BATE

lhe borbulhava na bocca,
multiplicou as dentadas nos

braços, no peito, por todo
o COrpo da mulher, deixan
do-a prostrada} ensanguen
tadissima.

Isabel Campelli ficou em
estado dep!oravel. As cha
gas infeccionaram, declaran
do-se o tetano, e a infeliz

--0-0 falleceu.
B. HORIZONTE, 9 (0)- lho. O criminoso fugiu e a po-

Numa pensão, na visinha ci- Apaixonado pela dona da licia abriu inquerito sõbre o

dade de Nova Lima, um ho- pensão, Isabel Alves Cam- facto.
mem matou a amante a den- pelii, Hygino P. de Souza,

I"'I�����'���tadas. noite alta, num accesso de
Trata-se do hospede Hy- ciume, agarrou-a pelos ca- Mudança de

gino Pacifico de Souza, de bellos, cravando-lhe os d;n- consultorias
40 annos de edade, opera- tes profundamente na íace.
rio das minas de Morro Ve- Allucinado pelo sangue que

Allucinaào!
com o bando de

Lampeão Matou a aman
te a dentadas

o -

oarvaa
brasileira

NEGAOO
Os Drs. Arthur Pereira e

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

'
Augrnentode
vencimentos
aos ferrovia- O
rios do SulMais de quatorze RIO,9 (G)-O ministro da

m i I contos de Viação, reconhecendo a insufli
venda em urn anno! ciencia de vencimentos dos em-

PORTO ALEGRE, 9 (G) pregados da Viação Ferrea Para
-Chegou a esta capital o enge- ná-Santa Catharina, resolveu con

nheiro Wenc.ke, director das Usi- ceder um augmento provisorio
nas Krupp, que visitará as minas áquelles que percebem até 500$
de carvão do Rio Grande do Sul. mensaes. A Inspectoria das Estra
A proposito dessa visita, a que se das foi, assim, autorisada hoje a

attribue grande importancia, lem- providenciar para que se effective
bra-se que a Companhia de Es- desde já a medida, devendo o

trada de Ferro e Minas de São abono ser concedido por mez,

Jeronymo extrahiu em 1934 nada calculado em justas proporções,
menos de 402.320 toneladas de decorrendo as despesas por conta

carvão, tendo exportado 349.086 da taxa de 10',., despesas que
contos de réis. não devem exceder de 100:000$.

mandada

RIO, 9 (G):-O sr. Carlos
Maximiliano, dando parecer sobre
o mandado de segurança impetra
do pela Alliança Nacional Liber
tadora, alude as informações offi
ciaes de que se estabelecera um

quartel geral do communismo, pri
meiramente em São Paulo, que
depois se transferiu para Nicteroy,
conseguindo a collaboração deci
dida da Alliança Nacional Liber
tadora, a qual passou a conside
rar seu chefe o sr. Luiz Carlos
Prestes e, cumprindo suas instruc-

de segurança impetrado
pela A. N. �L.

-

--,-�.:� Erra
ções, preparou uma colossal de- nião pública. E' verdade que està
sordem que deveria irromper em efflicta, desanimada e profunda- nos mapP&S
centenas de lugares em 5 de ju- mente descontente, jà procurava Eleitoraes
lho. E continúa: ansiosa um homem providencial.
'O governo, ao reagir contra que tanto podia ser Cincinato ou RlO. 9 (C) - Apuramos

o extremismo, longe de se mostrar um Julio Cezar", hoje nó Tribunal Superior Eleito-
precipitado e atrabiliario, proce- ral que houve êrros na somma

deu com tal prudencia e longani- Depois de outras considerações dos mappas da apuração do pleito
midade, . que os resconhecedores sobre os elementos de pro\'a apre- fluminense.
da actividade subterranea pertinaz "sentados pelo commandante Her- Os interessados requeream uma
e habil da policia tiveram a im- culino Cascardo bem como pela revisão geral dos resultados, affir
pressão de que as autorid�des to- Policia, o sr, Carlos Maximiliano

I
mando-se que a differença em �.

maram posição contra a desordem conclúe pela não concessão do preço abrange mais de setecentos
e a violencia tangidas pela opi- mandado de segurança.

.

votos.

Phone n. 1.618. _j

, iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TREINO

CASA
Florianopolis -

S·UCI-I ..

Rua ConselheiraMafra, 78
de Guilherme, Buch

Sta. Catharina-

E,�pec; a' II-sta em
Semente de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,

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

A GAZETA florianopolis 10-8-1935 2
-------,

Ft�:d=l c;;Ãt. 6a��-htE
l_.... .."..,�Desportivano PARA OS CABELLOS Redactor CYPRIANO JOSE'
CRESPOS- Pdra os cabellos _I��������������

crespos, feitos com ondulação per·
• manente, querendo tel-os sempre Finalmente a hora está

uma cocalnomana bonitos, é sufficiente, de manhã, se approxirnando
quando se faz a toilette, ao pen- --------�--------

RIO, 9 (G)--A protago- videncia a assumir pela As. deu então a bosa-carteira de real-os, deitar na agua um pOlico Dentro de 24 horas.teremos íren- cidade. tLCarlos que tão heroica-
nista das a venturas e des- sistencia, e sim pelos bom- Fueguita, ou [essy e dali foi de gomma arabica liquida e per- te á frente as adextradas equipes mente enfrentou o Athletico, de
venturas de que nos vamos beiras. Nelly ainda se equi- retirado, entre documentos fumada. do Athletico Catharineses e Ava- São Francisco, jogando pela r(:;

occupar, participa, na sua librava sobre as telhas e diversos, inclusive o seu pas- ERVILHAS SECCAS COM
hy, disputando collocação na ta- presentação da F. C. D., abre

paradoxal psychologia, das parecia prêsa de uma crise sa-porte, dando-a como �a- PRESUNTO-Toma-se um Ii-
bella do campeonato.de foot·ball. duas lacunas: uma no seu club e

heroínas das "Scenas ..da Vi- de ioucura. tural de Paraná Republica Mesmo com as observações outra no combinado da Capital.
,

.
� ,

.
tro de ervilhas, lavam-se e deixam- f' d E d Ada ale Bohernia" de M-urzer Mas d

.

d d A t d 2 d eitas urante a semana, ainda ntretanto a o vahy é mais sen-
,
'b , ,epols a que a, ou rgen lna., e nascI. a a � se de môlho em agua fria durante

e das figuras de "Dor de melhor do It [d N II f' O b d 1902 não nos sentimos satisfeitos, em sivel, por não possuir -o club de
... c ,I:., a o e e y, OI ezem.1 o ,e _

'

' um mi- algumas horas,' vão depois cosinhar
Amor e da VI'CI'O" fixadas ella c d id P t C fr .,

virtude da importancia do J'ÔgO Walter, no momento, um elemento
\.., "" 0\1 UZI a ao os o en- croscopio asco.jem que res-

com agua fria e, quando macias,
�

como borboletas por alfine- trai de Assistencia e ahi re· tavam alguns grãos de co- d
de amanhã. Os dois contendo- prompto para aquelle posto. Ca»

..,r�'J
-

retiram-se o fogo. Deita -se de- h- Ad I I f II d
.

tes, pela penna de Gomez cebida pelo Dr. Rocha Maia, caina. Outros papeis sugges-
res que aman a, no campo o - os, eomo a am os esportistas.j, .'

(' I pois em uma cacarola uma colher h L d d f ' • d S I

.arri lo no seu livro famoso, que apesar de sua preoccu- tivos da estranha psycholo-
'% P o rvon er, se e rontarão, por não e encontra o. era que o

cheia de gordura, deixa-se derre- t
' , bli dmi

.

d f d A hNa sua desorganização ne- pação em não sensibilisar agia dajgalantejcreatura foram d
cer o perante numerosos, pu ICO, a rmravel e ensor o va y sus-

•. ter e quan o quente põem-se umas d t d d d
.

vrotica e na sua sensibilida- curiosa enferma foi pela mes- rapidamente entrevistos pela
emons ran o o seu esta o e tente a sua ausencia num mo-

fatias de presunto que se deixam l
. ..

I b
.

de affectiva, essa estra- ma de certo modo aggredido. reportagem, em :.'mãos da b
remo, merecem muito mais que mento em que o seu cu necessr-

corar em e que se tiram depois .

f
.

f ' .

d dnha creatura faz ainda pen- Nelly invectivava o "facul- autoridade que os arrecadou. d d
as nossas apreciações eitas ora ta, mais o que nunca, o seu

iii e cora as para um prato, deitam-dI' , . .

) O d dsar nos modelos doentios e tativo e atirava-lhe mesmo Uma conta de restaurante,
e qua quer paixão e tão somen prestigioso concurso. n e an a

se na gordura rodellas de cebola, t
. .

'd d f C I h 1

elegantes de Maurice Deko- com os rolos de gaze desti- de São Paulo, carimbada de e com o cnteno I e tu o aze- ar os que não escuta o c amano

b ! t h tasi d t d 8 d N
tomates, cheiros, sal, juntando-se mos para a maior gloria do SpOI- dos seus companheiros de lucta)ra ejnos ypos que p an asia na os a a auras. 2 e ovembro de 1934, então as ervilhas e mexendo-se

Pitigrilli. E', a um tempo, Mas, não "tardou a accor- mostrava como Jessy ou Fre- te catharinense.
• com uma colher de pau; accres- A h A hleti doi

.

pittoresca e dolorosa a sua rer ao Hospital de Prompto guita despendêra com uma I
va y e t etico, OIS nvaes

centa-se- hes em seguida um pau- d t d t b
.

individualidade. Soccorro onde INelly fôra refeição 239$700! e o os os empos, sa erão, mais

P d fi '1
. co de agua em que foram cosi- uma vez, demonstrar a sua inve-

'

ara .. e nu -a com mais internada, o delegado Dr. Depois, foi sabido que a das. Deixa-se cosinhar lentamente
'

propriedade, uma vez que Dulcidioflouçalves .4e veiu a estranha joven se encontra- javel disciplina e a sua combativi-] Bôos é o nome do momento.
e J'unta-se-lhes, novamente, o pre· d d t h' O doi I _l S

.

d
.

d I bnasceu numa provincia ar- ser reconhecida pela autori- va no Brasil desde 1931 e
a e ec mca. SOIS eões OI': eus aprecia ores e SOCIOS e c u

gentina, é ainda cabivel evo- dade [essy como ;sendo certa que frequentou desde sem- sunto que se tirou. amanhã, que praticam o sport pe- lançam um appello a Bôos, para
car Juan José de Soiza Reil- Fueguita Mackenzie, indicada pre os clubs nocturnos de São ARROZ COM CAMA- lo sport, não medirão esforços duplicar os seus esforços, na tarde

ey, r:as suas "Crónicas de á attenção da policia como Paulo e os CABARETS ca- RAO-Põe-se ao fog'l uma ca- para que sua empolgante peleja, de amanhã, afim de que uma

Amor, de Miseria y de San-I uma viciada dos entorpeceu- riocas, gastando muito, e en- çarola com duas collheres de rnan-
sirva de ponto principal para os quéda iminente não sacrifique o

gre".... teso tregando-se ao vicio dos to- teiga fresca e, quando estiver commentarios da Imprensa, quer seu dub. Os associados do Avahy,
'1/ ..

Na tarde fna e chuvosa O Dr. Dulcidio apprehen- xicos. quente, juntam-se-lhe umas rodas de Fiorianopolis, quer das nossas por nosso intermédio. lançam esse

de 30 de julho último, um au- de cebolas, tomates, sal e nisto
visinhas cidades, como ainda está appello a Bôos, o consagrado .ar-

to de praça parou à porta S D IVIDAS .

) I refoga-se o meio litro de arroz;
sendo, a grande lide entre o club queiro da cidade. '"

d HOTEL GJ OBO a' rua d de Walter e o Figueirense F. C.O L., junta-se a agua e eixa-se cosi-
dos Andradas, e�uma jovem nhar lentamente. Quando estiver

Os nossos presados collegas de PROMPTO IlARA A LUTA
vestida com fino gosto, acom- EXTERNAS quasi cosido, deitam-se os cama-

nA Noticia" de Joinville constan- O Athletico, mais do que nun·"N

panhada do iajudante de rões que já devem estar cosidos. temente fazem lembrar aquella ca, se acha prompto para a luta.·�' );�r."
chauffeur e sobraçando pe- tarde magnifica em que alve ne- Seus dois quadros se encontram' ,

queria mala de viagem e uma �I---- DELAMBERT & CIA. gros e azues fizeram lembrar os em optimo estado de treino e con-

lnformaçães optimistas do tici d -
.

t Faz entrega COlTI caminhão I' d dA'
..

Qchapeleira, dirigiu -se ao em-
a no reia e que nao se proJec a- g onosos tempos o passa O. victos na victona uer o lo. quer

.. "Financial Times" h d I h dpregado da portaria, apreçou
va nen uma suspensão os paga· en a serra a. manhã, então, os tricolores procu- o 20, teams possuem confiança

um quarto, e lançou no livro LONDRES, 9 (G) _ O
mentes das dividas estrangeiras. PHONE 1100 rarão repetir esse bello feito, pois propria. Aguardemos pois o resul-

de hospedes com calligra Os titulas do funding a juros de ------------ sua equipe actualmente, é uma das tado final da lide da amanhã.t: I , I -

«Financial Ti'lles» declara que MORREUh, d cinco por cento subiram rapida- melhores constl'tul'das que po u'p Ia nervosa, um nome e
nos meios bem informados se diz

ss l-

I a'
. mente de tres pontos, passando a mo!'. Ipersunagem (,e rama Cll1e-

que "o não pagamento das divi-
matographico: Jessie Nelly das" foi um Lmma popular no s_e_ss_e_nt_a_e_se_t_e. O ministro

Não queremos comparar o nos- Na proxima semana treinarão
Mackenzie. Brasil durante mezes consecutivos, Fiscaliza- Razza

50 querido Athletico com o Flu- os seguintes quadros: Dia 13-

Ontem, a original e galante mas o ministro da Fazenda, não min�nse, do Rio de Janeiro, nem TamanJaré; 14-Iris 15 -FI-
creaturadeixou O seu quarto obstante isso, spmpre desmentiu ção Ban- ROMA, 8 (G)-O minis- o Avahy, com o Andarahy da gueirense, 16-Avahy:-18A·
mais cedo do que até então. qualguer proposito de abandono • tro das Obras Publicas, sr.

carioca, cuias camisas são total- thletico e 18 jogarão Iris x Fi-
Mas não se demorou na rua d I d .L d"d carla Luigi Razza, que partiu esta

mente iguaes. Entretanto, Flumi- gueirense.,
'- o p ano e resgate oas IV! as, .

A d h ----------_

e regressou para casa em de 1934, accrescentando que o A Fiscalisação Bancaria a car- manhã desta, capitallem um
mmense e. n ara y,. em certo,

seguida, primeiro escanda- unico receio neste momento, ante go do Banco do Brasil nesta Capital aeroplano militar, chegou t7mpos, disputavam Jogos sensa- J unta Com ..

lisar e logo inquietar e LPor o clamor popular em fazer do nãO acabade receber de sua séde, por sem novidade no Cairo, onde �lOnaes, arrasta��o p�ra as suas

mercl·al doofim alarmar o pessoal e os pagamento das dividas, é se o telegramma, commllnic.ação de tet O apparelho tomou combus- lIdes uma. mullldao I�calculavel;
hospedes do Hotel Globo. Brasil tenciona satisfazer os seus sido expedida aos exportadores tivel, proseguiudo a viagem agora, .dlspersados, vivem: um EstadO
Nelly .,appareceu, subi ta- compromissos financeiros, e assig- do Rio de Janeiro a seguinte á Eritrea numa Liga e o outro em outra;

mente, equilibrando-se no te- nalando que internamente o paiz circular, que é extensiva aos de Desde 'a partida do Cairo �as aqui 'essas duas cores vivem'
Ihado do l' andar do predio, offerece uma situa)-ão de grande todas as praças do Paiz _ «Le- não se recebeu ,nenhuma no- umanadas, e �t�ntro de poucas
e após esse curioso entrete- pro3peridade,» vamos ao seu conhecimento ql,le ticia do titular das Obras horas propoTCI.onarão a? nosso

nimento despenhava-se da- o Cambio referente ás vendas Publicas. pov� u�a pa�hda techmca, en-

quelle telhado ao pateo in- Firmam-se os titulos declaradas. cujo prazo já se acha O sr. Razza viaja acom- thuslashca, e fmalmente, caracteri-

terno da tinturaria que func- brasileiros vencido, deverá ser negociado panhado do conhecido ex-
zada d� todos os a�tos qu� dão

ciolla no número 26 da rua dentro do prazo de dez dias plorador litaliano Raymondo authencldade a especI�1 pratIca do
da Conceição I LONDRES, 9 (G) - Hoje, inprorogaveis.1 Franchetti e tenciona inspec- e�porte. E, com esta ul!,ma chro-

Uma ambulancia de assis· na Bolsa, os titulas brasileiros fir- Decorrido esse tempo, não cionar OS importantes traba-, llIc.a da sem�na, desejamos aos

tencia veiu em seu soccorro maram-se consideravelmsnte, após mais serão por este departamento lhos iniciados naquella colo- dOIS adversanos de amanhã uma

e o medico Ique viajou no P f
. visadas as guias de embarque nia. ...ictoria licita, uma derrota hon·

auto constatou qüe a hospede
re Iram sempre o megua-

para novas operações. dos que MORTOSI rosa ou um empate justo.
singular do Hotel Globo sof- lavei SASÃO, deixarem de cumprir as ,presen'
frêra fractura do collo cirur� IND IOde Curityba. tes determinações. Outrosim, pa- ROMA, 8 (0-0 mmls- PERDA SENSIVEL E IR-
gico do femur direito. E' de ra sciencia dos senhores expor- tro das Obras Publicas, sr. REPARAVELI
registar-se que um chamado á Está tadores, communicamos que as Luigi Razza e o explorado,
Assistencia fôra feito antes d t" suas vendas de cambio par!l fu· italiano sr. Raymondo Fran-
de que:Nelly se precipitasse aan e. turo deverão ser feitas dentro de chetti· morreram em conse-
do alto do l' andar do e110tel Mande nome, çdade e al- cinco dias uteis, a contar da da- quencia de um desastre de
ao pateo dos fundos da tinlu- guns symptomag, com enve- ta em que fizeram as declarações aviação occorrdo a 15 kilo·
rada, e que uma outra am- loppe sellado para respostas de vendas, e, o prazo da liqui- metros do Cairo. O avião
bulanda e�tivera á porta do ao sr. Guimarães, á CAIXA dação dos contractos deverá ser militar em que ambos viaja
hotel ümomentos antes, mas POS í AL N. 23-Nictheroy o mesmo das referidas dedara· vam cahiu ao só lo por moti-
até ahi não se tratava de pro- E. DO RIO. ções ou vendas no extel'Íor.- vos ainda ignorados. c

USE
A formosa dama passeava
telhado do hotel!

Estranha psychologla de

.

-0-

DUPLICOU-SE A ACTUA
ÇAO DE BOOS

Mês de Julho

O Avahy F. C., nesses últi·
mos dias, vem soffrendo uma série
de injustiças.

Ora, o club de Walter vê-se

privado de commodidade, ora o

tempo lhe impéde de :treinar, fi
nalmente, acaba de perder o seu

back C3.rlos, o:_mais completo da

ALTERAÇOES
\

No. do Regs. 1471 I!
..

Data 13-7-935

De Ernesto Wetzel e Julio
Wetzel, brasileiros, casados, com
merciantes e industriaes, residentes
na cidade de Joinville. socios com

ponentes da firma «Wetzel & Cia"
r('solvem alterar e modificar o con

tracto soci,,1 pela maneira seguinte:
a) ficam alteradas as clausulas

19 até 20 do contracto primitivo
de 191 O e as alterações do mes

mo de março de 1933; e) a fir
ma continúa a mesma de «Wet
zel & Cia», e o' capital social secá
de rs. 400:00$000, contribuin
do cada socio a quantia de rs.

200:000$000, por tempo inde
terminado.

,

" .:,�. (::. _", .-..
..

'
..

\
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-'·Irradiação
Banco de- da Allema-
CréditoPo- nha
pu-lar e Agri-
c-ola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Corações
"

carítativos!

Pela nossa historia

136:700$000
56:424$498

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 10 DE AGOSTO-S. LOURENÇO

A estação allemã DJA, onda
1632 r:::' ll.

�OJi
S' . .

31 38
.

d' á hã -ra tece Martim de a-No RIO de Janeuo, fal-
, ms., Irra lar aman o

IM' d S'
, -,

d d
"

"

b
'

A ece artim e a, capitão-mór e governa or essa capitania, na

�rogrdammSal a aixo, para a me-
qual nascêra, tendo prestado relevantes serviços na cathechese denca ou. ,

diA' 23 15 d' 10 rosa.

7 15 sh ' R�orrdesPJon � as

1784-Desembarque de forças em Pernambuco-
, s. no 10 e aneiro e

U d de jnari h
'

I' ld d d I' h3 15' 11 15 h
m estacamento e mann erros, vo untanos e 50 a os e In a,

23' 05asA '
. 'oITA (1113'

sob 'o commando do 2' tenente Fernando Gomes Ferreira da Veiga,
. nnune to J, a emao, d b d f d f d (i') b 'C

'

t ) C - l I
esem arca e rente a azen a remam uco, no no apim e é

por uguez. ançao popu ar a -

d d I b h' f 'fi dlemã. estroça o pe os ea an?s, que se av�am ortI, ca o. naquelle legar.
23 I O CD t ã ·.e ut. 1823-NasClmcnto de Gonçalves DiaS-Nasce em

. �\epresen ae o IOJan r. C
'

M h insoirad b 'I' A
.

G I«"" a» Si d't ./, t
axias, aran ão, o msplra o poeta rasi erro ntomo onça ves

RECEBE DEPOSITOS .ute r.ljremer a must ean em. D'
,

'f 'd 'f Vill _1 B 1

Fabula musical com mestceMar- lads, modrtodno nau raglO o navio rancez y r eae otuogne na

PA6AHDO 05 t' "R Ib j"
ma ruga a e 2 para 3 de Novembro de 1864. '

23 '4nOe Ea t
ass: an e .

1894- - E' morto Gurmecinda Saraiva.s-S« Estado doSEGUINTES JUROS: . n remeto. R' G d d S I d 'd d b ' d23.45 Ultimas noticias (em alle- 10d
ran e ou, epols o gran e e sangrento com, ate, e er-

CIC Limitada 5'1· ala. ã )
rota o e morto pelas forças legaes em operações, o famIgerado Gu-

CIC. Aviso Previoô'j. ala. 24mOOo � 1 d mercindo Saraiva, um dos generaes da revolução da esquadra, em

1 00$000 F· 9 . rara o crepuscuto o
1893 O I b d 'Prazo IXO 'I· ala. I 1) . . va ente ca o e guerra que esteve neste Estado, daqui se-

20$000 ����������� 00 1 �momgo. I guiu á frente de forte contingente e reforçando-se no Estado do Pa-
I 0$000

=
. J nosso eoneer o para o I b b d inio d I h' f d1) . cana, tam em so o ormmo os revo tosos, marc ou a rente e

I 15°�:lnt�0. u ( t
uma columna para evadir o Estado de S. Paulo. Não podendo pe-• v, rmas no reras em por u- I' id f 'd'

.

)
netrar em tarare, que estava guarneci o, ez sua retira a precipita-

I JOezR' l .

ã d B I da, voltando, perseguido das forças legaes, até os campos do Rio
'". J

e

rants.mlss
o e res aus Grande do Sul onde foi então vencido e morto.

.I arae na roa.

2.15 Noticias sobre actualidades: Edgar Wallace
Industria e paisagem allemã. iiiiiiiiii�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Falia: Kurt Mattusch. Ga,'ngeslers .'2.30 musiea popular.
3.00 Eeo do sport.
3. 1 O Leitura do programma (a 1-

lem., port.). Despedida 1)1.11
(allemão, portuguez).

DEVEIS -

CONTRIBUIR PARA MINOR i\R OS SOFFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�h(f�.��
���.{s-=:

Augusto Silvano, o F obre e infeliz operario que falleceu em

consequencia do ho i vel desastre occorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Frapcellma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem cornprehendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
rario Augusto Silvémo, A Gazeta abre em suas columnas, uma su

bscripção em favor daquella pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

sofhimentos.
Agente e Iunccionarios do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

Contribuição da Estação Telegraphica de FIoria-
nopolis, 27$000

Capital
Reserva

Precisa-sI alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

,.'

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

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

P'
Vende-se um

IanOZeitter Win-
kelman, novo.

Tratar nesta redacção,
Por pre�o de occasião.

Edição da Liv. do .Glebo-P. Alegre,
, -0-

Wallace é o campeão dos contadores de historias
de aventuras policiaes.

U ma� vlctorla Sua bagagem é enorme. Sua fama corre mundo. Seus
livros se vendernjaos milhões.

PHONE 1.100 ,

Esse nota�el novellista inglez, que já não se conta
-----------

A Carl Hoepcke S[A., agen- no numero dos VIVOS, pouco 'antes de morrer escreveu um -

'

I���������������������� Maria Magdalena de Moura te da Condor, nesta praça, re- livro que, pela actualidade de seu thema, pelo movimento
Ferro cebeu do Syndicato Condor Ltda que a narrativa possue, apaixona e interessa. Trata-se de

DUlc�osta Rio, o seguinte telegramma: GANGSTERSI que a historia da invasão c'e Londres pelos
MARIMBA', hydro-avião Cor- gangsters americanos que vieram inaugurar na capital in

Acceitam alumnos para os reio nocturno, rumo Norte, bateu gleza O mesmo systema de negocio. O barulho começou.
cursos preliminar, cemple- num obtlaculo não illuminado, Appareciam homens de caras suspeitas nas lojas, offere-

mentar e secundario perdendo um fluctuador. Não obs- cendo a sua organização de protectores do commercío con-

RUA URUGUAY N' 22 tante continuou voando mais de tra roubos, damnos, etc. Si o proprietario da casa se ne-

Tratar das 14 ás 16 horas uma hora,' posando em boas con- gava a acceitar a proposta, via pouco depois estourar uma

dicõ�s na Bahia próxima, escala bomba (nem sempre tinha tempo' de ver ...) �dentro de sua

prevista. Não houve o mais leve loja ou de seu restaurante. Na nova visita do mysterioso

VENDE-SE uma pequena ca-' ac?idente pessoal. O correio se- individuo, já o seu rosto era mais amavel e a sua resposta,
sa na Rua General Bitt-en- guru em outro hydro da Condor, favorável.

..

court n. 67· mais duas pe-
devendo alcançar destino sem Wallace nos narra a .luta dos agentes da famosa

quenas e um chalet grande á rua
atrazo. Fa�to comprova

.

capaci- Scotland Ya�d co� os �ovos, bandidos de Londres. O r�su;-
Duarte Schutel 25. dade do piloto e a qualIdade do tado é um lJvro divertido, SI é que Si;: pode chamar dlver-
A tratar no

•

CAFE' ES excellente material da Condor. ti.do a uma história em que ha mortes e tropelias.
TRELLA. Co�manda',a o dito hydro'avi- João Souza traduziu GANGSTERS ,com muito acer-

ão o piloto B.yer. to,

�....... �� ��AA••�Dr. Pedro de Moura Ferro &)
.--------�� v____ UI

�
, O

RuaT<aj::v:�a�o(,obrado) 119 O E AGOSTO· i
. :

VENDE-SE a quinta casa ! •
da Villa Affonso Mi- .. C O L L O S S A L 50 R T E I O .,

cholet, no districto João
Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

I DELABERT & CIA. t '

A melhor 'lenha por igual
preço.

Não esqueçais o n, do Telephone 1.41B

Machinar'iasmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os productos da

,NAA marca pre'ferida
Moritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180
"CREDITO MUTUO PREDIAL"

VENDE-SE em CapQei
ras município de São

José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno cQm 28.55t�
metros quadrados, quem pre
tender, informe-se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke.

Premios em mercadorias

5:575$000-
Por 1$000

Alerla petizada!
IO teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos aIbuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in
telligente distribue cubiçosos premios e de real va-
lor e Utilidade. -

Além de valiosos brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que mbmento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz (premios es

pIendidos.
Não é fgnfarronada, já para mais ne 200 cou

j PUli:.': lHei1iiados foram dis,ribuidos em 3 dias!

..

Com esta insignificante quantffi podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!
A OREDI-r:-O. MUYUC!) PRE-·

DIAL, destaca-se das mais sénas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á to.QoS-2$ODO.

Exige apenas a contribuição- de
1·$000 para cada sorteio. '

,

PARA chamar uma Li ..
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Habilitai-vos! Inscrevei-vos! I
........-----..-�--

.......I.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I (Eõificio Caixa Agricola) I
L_ TELEPHOHE. 58__]

�--------------------�----

:;""-;'';-:'. v
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Matriz:" FL.O-RI'ANO·POL.IS
Blumenau - ..Joinville São Franei·seo �. Laguna

Mostruario permanente en'\'\ Cruzeiro do Sul

Secção de Seeçao de

MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
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.

m�'Fogões e Camas Locomoveis, Motores de� esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �res Material em geral para transmissões: :eixos, ;,

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes 1-"Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço rnechanico
..

Conservas nacional e extrangeiras 'j' Pneumaticos e camaras de ar GOODYER ��
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electri.co em geral

. �
Nave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "A nna' e "Max" �
Maria -- Fabrica de Gelo ""Rita Maria" .. - Estaleiro "Arataca"_ . >�. c. �••

�������������� ��i�H�i�����i���"A�����

V
.

d'
as casas mi rua Conselheiro

en e-SeMafra n. 126, 130, e 71a e
o

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 Schlern
per.

é dar valor ao que ., 'bant,.: (I 'eCo�Djrlí'lbâ e

�PERIMENTE

>. Fj·liaeS em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e Imperrneavels
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
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMANN.

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

o rn p a n h i a A II i a n ç 'a d a
••• funôada IZm 1870 •••

Sç:BUR05 TERRE5TRES E rnaamrnoe
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

pltal reaUsado 9.000:0005000
!seruas maIs Or 36.000:0005000
«celta em 1933 17.76Z:7035361
mmcuets 13.47Z:Z995349
2sponsablllôaôes assumidas em 1933

o
Z.369.938:43Zi81El

(Estas responsabilidades rererem-se sómente aos ramos dIZ
OBO IZ TRAHSPORTE5, que são 05 DOIS UHIC05 em 'que
CompanhIa opéra)
gentes, 5ub·Rgentes e Reguladores de AvarIas em todos os
stados 130 Brasil, no Urugud" (Surcursal) li! nas prlnclpara

praças extrangelras
Agentes em Florlanopolis CRmpOS LOBO & CIR.

Rua r. mafra n' 35 (sobroõo) Caixa postal 19
Telegr. RLLIRHÇR Teleph. 1.083

EscrlptarloB em Laguna e Italahy 5ub-Rgentes em
Blumcnou e [.ages

Sociedade lmmobiliaria Cailzarinense Limitada

Vill,a Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!1i ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta ,te urbanismo moderno devidamente approvada
pela Preft'itura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de ccmpra de terreno da VilJa Balneária é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linda VIsta Pancramlca.

EsphmOida praia Oe banhos.
Optlma nascente de agua potnuel,

Terrenos completamente planos.
ffUILLR BRLHERRIA DISTR u:

1000 metros da Ponte Hl.!ro_llio Luz,
SOO 00 6�o"de Quartel feôeral, em ronstrucçllo.

(;00 �,. 6rupo Esrolar losé Bolteux,"
o

a séôe 00 Dlstricto loão PessOa.

Servida pelas Linhas de Omnibu� de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 308000
A SocledaOe se encarrega da construcçlio ôe PréOlos

oa Iótes aôqulrjOos, rneõlcnte o pagar,H!nto ae uma eritraOa ó
unsta IZ o resta te em pagamentos mensais.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
OE

Paul'o Sbhlemper
DEPOSI1 o E

o

ESCRIPt0RIO
Rua Conselheiro Mafra, ·126 -' Esquina Pedro Ivo

Tetephone n. 1632

I referir o Sabão

............:,...

FERRAGENS:

Lages

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so-

cial ou commercial, o espirita mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais 'inprescin
divel das necessidades I

Confeitaria

PASCHOAL SIMONE S. A.

. Professora norma
iista "-- acccita alumnos.
CURSO PRIMARIO

.

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho Nilo

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RE�TAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

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

RUA TRAJANO) Telephone 1.194
'

I.

Fllome.no & Cia.
End. Te-l. ;FILOMENO

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

Agentes autorizados da

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

LIVRARIA MODERNA

E'unôaôn em lBSEI

Rua Felippe Schmidt rr 8
CaIxa pO!ltallZt;l Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tllpogrêl;Jh!a, Eshmwtyp I
Encadernação, Pautação, 'Pra

, bolhas em Alta REleuo �tc.

(

....... oés...o
· �

:I Const.ructora do \ l.ar Ltd. :
: Organização nacional' de crédtto I
• para a construção da casa proprta �
• •

AUTORIZADA E fiSCALIZADA PELO COV�RNO FE

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,

SOB N. 12.475

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

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

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar LIdaR O
que obterás uma caderneta pela quànt;a {Je 108000 com �

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

uma casa pela insignificante quantia de
..3$OOo.

·· G 'o{� O

Fabrica de Moveis-I
DE ,

a
Pedra Vil_li I

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER .1
ESTYLO-Rua João Pinto, ,: I B_-,Telep��ne, .' o

' II
. .

PARA ACQUISIÇÁO DE UM BOM RADIO
r

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio'

P H I!I .. I .rP S

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, 'nestaCapital, sr.
J<Oi� M�noal. o .�ascim.ntDJ

. que se ácha ínstàllado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15., .

PEÇAM CATALOGOS,
o PRE'ÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA �54

o
•

I
I.· �

':t.�.:,.:.Ro�.'Ao o .>.11 ÚE AOdS1'O 25 A (sob.) ,S: ,,,Iui! I• .
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A GAZETA .

Commercio, Industria H Gazeta

e Agr cultura Médicos

Indica:

Advogados
1$800 --------------- ---------�--------

1$300
3$000

Jreçol correntes na praça de Limpos leves kilo
FlorlanopoUI Limpos refugos kilo

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

.

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

ruzeiro e I os
L 'do 30$0ndia na 34$000
ontras me la uma 00 •

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000 Dr. Cesar Sartorl

70$000 Graxaim do campo uma 5$000
-

69$000
Catetos médios uma 6$000 Clinica cirúrgica-operações

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 'Largatos grandes uma 3$000

49$000
Veados mateiros kilo 1 0$000

FRIO MADEIRA DE LEI- PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 T�boas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$OQO ------------

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos '- 1 x5 a dz, 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 00 kilos
Saeco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

Mercado do Rio
FEIJAO

(P01 sccco de 60 kilos)
Preto novo 18$000

DIVERSOS Branco especial 18$200
Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacce 6$500
Farellinho saeco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por sacco de 60 k 'los)

24$�vO A I E
.

Vélas de cêra kilo 7$500 gu ha special 42$000

G k'l i $600 Agulha Bom 39$000
�ampos p. e�ra 10 Japonez Especíal 38$000

Cimento Maua saeco 16$500 I-. - . B 30$000
P·

.

I 22'$000 Japontz Dom

Phosphoros inheiro a;a U BiCá Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rolo 32$500
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

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

MERCADO FROUXO,

BANHA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
Em deeimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$0001.,Vassouras 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO
Vassouras 3 fic·s dz. .GV;)lvvv --

Xarque corXGCS arroba 27$000 XARQUE
Xaique sortidos arroba 25$000 (por kilo)

Mercado do FI"r�anepon8 Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto saeco I 7 $000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco saeco 15$000 Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho saeco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco
: ) 4$000 .

Batata saeeo 12$000
Amendoim saeco 8$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Baireiros saeeo 1 0$000 Cebo

Farinha eommum saeeo 8$000 Carne de porco

Farinha de milho saceo 14$000 Toucinho

Càfé em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
A�suear, grosso arroba 6$500 c Paris
Polvilho saeeo 12$000 «Hamburgo
Carne de'porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Ora kilo 6$200 « Nova York
Mél, de abelhaslata 17$000 « H�spanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgiea
« B. Ayres

13$000 « Uruguay
2$000 1« Hollanda

DIVEROSS
(por kilo)

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Ex-assistente do

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

Residenela:-R. Esleves Ju
nior,179-Phone. 1.285

Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias firmarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira @ Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Accacio Mo.!
relra tem seu escrip-

COUROS

CAMBIO
90 d{v á vista

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

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Fe(;hamento de malas
l TERÇAS e QUINTAS-FEI.RAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, Bl.UMENAU, jOINVILLE,ICURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

�dificio La Porta Hotel

- ....

n. 70. - Phone: 1277. -

Caixa Postal, 110.

Refugos pewlos kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
STOCK em 3-8 entraôaslZ 5ahlôas

e a 14-&

Feijlo (saccos)
Arroz ( J) )
Farinha ( li> )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
X,uquc (fardol

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000 .

A Saude!!!
Ler com attenção

Para conduzir phJ;:sicos fracos para a Saude,
e tambem os convàlescerifês de moléstias graves, (f,;.

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

Xarope tede-tann co
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
ceneias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher CIos õe sopa antes CIos refeIções.

Pharmacia Internacional
Phco. Luiz d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas"da
Imperatriz

Todos as domingos:
Um passeio ideaI-Optima estrada de rodagem

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

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

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: lneluindo passagem de ida' e volta. almoço
no restaurant do .Hotel e direito a um BA·
NHO THERMAL. por

_.

pessôa.
RS. 1!5$OOQ

-

. Par� informações e reserva de passagens: No
escnptorío da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

"

Expresos Nordeste "

séde Po rto Algre
r:MPREZA DE TRANSPORT "" EM Al" OMOVEIS,OMNI-

DUS E MINHOE

Devídamen Registrada
Director Propriet3.1 SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
.

vice-versa
Slhlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA�

URUSSANGtORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

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

PASSAGEIROS, CARGl-\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: l>éde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopúlis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado. Rua João Pinto N' 29

Agente em Arnranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIMOES-Hotel La Porta

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

Refinação de assucar
�------------- ----------------�

=de=i

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

FLORIANOPO-LI-S-�t. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

Attentae - bem'
.: i.

.-
_'-

. A Ai�te.nci.a Mode,rna
de Publics9ões, com séde
em São Paulo, e autorizada é fis
calizada pelo Governo Federal e

possue' a carta patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes! por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACçAO com globos de crystal.
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �

teios são presenciados pelo povo �
��mt����f§
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Caso de be
•

xrg a em Florianopolis
Um dos integralistas de Campo Alegre, prêsos na Penitenciaria, está atacado da conta"
glosa molestia bexiga. As autoridades sanitarias tomaram as providencias que o caso
exigia.

,

SO, OU

qua"(._;rilha?A voz DO POVO

'�":"''''-'='''''''''''''''''''__

''''''�''''='''''"'_''''''._W'''''''''''''''''''����I�o""":II�'-'_��""",","-
......�=--...",","".-..,..,.�..-..·z..t.����._�

� "o "

� Nossa Vida �Jt�::�J������� �:s:�������
AHHIVER5ARI05

Festeja hoje a data do se u

anniversario natalício o sr, dr,
João David Collaço Cabral de
Lima, procurador da Fazenc!a do
Estado.

Anniversaria-se hoje a gentil
senhorinha Noemia, filha do sr.

professor Altino F lores, director
do nosso confrade O GsladfJ.

Occorre hoje a data anniversa
ria da exma. sra. d. Maria An
tonieta Sepetiba Abdú,

o

esposa
do sr. Antonio Abdú, do com

mercio desta praça.

margo.

fAZEm AHH05 H01E:

a senhorinha Zulmira de Oli-
verra:

a senhorinha Ena Gomes;
o sr. Pedro Gonçalves Bruno;
o jovem Abelardo Arantes.

fHE6Am UHS ...

Cap. Mimoso Ruiz
Encontra-se nesta cidade, vin

do de Joinville, o sr. capitão Mi
moso Ruiz, deIigente delegado
naquella cidade com jurisdicção
ernJaraguá.

polis Joinville, chegaram ontem,
a esta capital, os seguintes pas
sageiros: Dion Santussi, Carlos
M. Lacerda, A. Pereira e O.
Galauda.

PEL05 rLUBE5

Club 6 de Janeiro
Realiza-se, amanhã, no "Club

Recreativo 6 de Janeiro", do
districto de João Pessoa, uma

animada domingueira.

Club 15 de Outubro

Outubro", o popular bloco carna

valesco "Bando da Noite" levará
a effeito, hoje, uma soirée dan-
sante.

Club Primavera

h I O Club Recreativo Primave-Da região serrana, c egou o d S d L"-I S h bil ci
. ra, o acco os imoes, tam-

sr. guaracy antos, a I clrurgl- b r I'
.

d
ão dentista. em, rea Izar 10Je uma amma a

reunião social.
o Precedente de BIumenau

Pelo omnibus da Empreza Au
to VIação Catharinense chegaram
ontem, de Tubarão. os seguintes
passageiros: Ado Faraco, Silvino
Rovaris, Olavo Duarte, RUQens
Vaz, Maria C. Carvalho, Miguê
Vaz, Tte. Ruy S. de Souza e

Paulo Buss.

TE

en-

Grande e animação reinante
em nossa soceidade para a reunião
de segunda-feira, que por certo,
alcançará inconfundivel exito.
mIs5A

O Syndicato dos Traba
�����oo�:>.C*.: Ihadores em Armazens e Tra

� ". _ H piches, fez publicar um aviso

� Re II g Ia o ij a todos os sr.s. Commercian-
� � tes e Industnaes, desta pra-
� o � ça, que a partir do dia l:
����,� ��.....� d t d..._�----- e :1gos o o corrente anno,

ás suas tabellas de preçosFestividade de S. para pagamento de salarios
Bom Jesus aos trabalhadores, occupa-

Deverá realizar-se, ama- dos nos serviços atinentes
nhã, no districto de João á classe, foram majorados
Pessôa, a tradicional festivi- em 10 0[0, afim de que as
dade do Senhor Bom Jesus sim possamos fazer face ãs
dos Afflictos. despesas com o risco sôbre
A solemnidade que cons- accidentes no trabalho, que

tará de missa festiva, ás IOde accordo com o rr 24.637
horas, e procissão ás 16 ho- de l: de julho de 1934, pas
ras, será abrilhantada pela saram a ser de responsabi
banda musical da Força PÚ- !idade desta organização.
blica.

em

o ministro da
Agricultura

RIO, 9 (G) _ Com destino
a Buenos Ayes, vae onde assistir á
inauguração da Exposição de
Palermo, embarca, hoje, o dr.
Odilon Braga, ministro da A·
gricultura.

Aproveitàndo a opportunidade
que se lhe oflerece, o dr: Odi
lon Braga visitará, em caracter

official, a Republica Oriental do
Uruguay e o Estado do Rio
Grande do Sul.

Acompanharão o',o, mi�istro da
Agricultura, na excursão, repre
sentante oíficiaes dos Estados de
Minas, São, Paulo, Pernambuco
e Bahia, além do .representante
do Estado do Rio Grande do
Sul. Tambem seguirão Ipara as

Republica do Prata numerosos
cridores e industriaes,

'"

interessa
dos em conhecer o desenvolvi-

----------�------------

menta da .pecuaria e organiza-
ções de estancias, frigorificos e

matadores lplatinos.

Melhor informados prestare
m03, nesta edição, aos nossos lei
tores mais algum detalhes sobre
as alarmantes actividades dos la
rapios no districto de João Pes-
A

soa.

Hoje esteve em nossa redae
ção o sr, Francisco Bilcke, sub
delegado daquelle districto, que
nos prestou interessante. declara
ções sobre as occorrencias.

Disse-nos o referido sr., que o

montante dos furtos attinge a uma

juantia bastante apreciavel, quer
pela quantidade como qualidade
.:los mesmos. Na busca effectuada
na casa do preto Boaventura Gon
çalves-que lhe parece ser o che
fe de uma terrivel quadrilha de
ratos-apprehendeu entre cousa

de pequeno valor, relogios, sendo:
um de ouro no valor de 600$,
um de pulso, um dispertador e

outro para algibeira de nickel;
apparelhos para chá e café de fi
na louça; taças e pratos, calices
de crystal; gránde porção de li
nhas de diversas côres e marcas;

estojos de alto preço; muitas esco

vas para roupa; maços de pregos,
cigarros etc ...

Boaventura, diz ser catharinen
se, embora, haja residido em va

rias cidades brasileiras, usando

Usar o SABAO lNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Lavando-se com o SabãO

uVirgem 'Especialiàaàe"
de Welzel & Oi•• -,. Jainville (MARCA REGISTRADA

criminosamente de varios nome-s.

Foi aberto rigoroso inquerito,
proseguindo as autoridades poli-
ciaes em deligencias.

'

Seguiu para
o Prata

Lyra Tennis Club
Com o brilhantismo peculiar

as suas hebituaes reuniões sociaes,
o "Lyra Tennis" abrirá, hoje, ás
2 2 horas, os seus elegantes salõ
es para uma soirée,

Escusado e dizer-se do compa
recimento hoje, á noite dançante,
da fina sociedade fIorianopolitana,
que sempre destingue o querido
cercle da colina com a sua pre-Passa hoje a data anmversa-

ria da gentil senhorita Rosa Ca- sença.

AGUERRA
ITALO-ETHIOPE

NAPOLES, 9 (G) _o Parti- LONDRES, _ (G) o Forei-
ram com destino a Capital em gn Olfice enviou ao embaixa
transito para a Africa Oriental os dor italiano em Londres um ener�
vapores <Avantino» e o «Cclom- gico protesto contra a violencia
bo>, conduzindo doze officiaes e anti-britanica na imprensa italia-
124 soldados o primeiro e 1 57 na, fazendo ver que taes ataques
officiaes e 1.960 soldados o se- infundados poderiam affetar as

gundo além de numerosos traba- bôas relações nglo-italianas ne

Ihadores especializados. cessarias para a solução de ou

O principe Humberto herdei- tros problemas importantes da
ro do trono foi desejar boa via- politica internacional.

Nos salões do "Club 15 de gem as forças expedicionarias.
O dois navios completarão li LONDRES, 9 (G) - Infor

carga no porto de Cagliari.
I

marn de Addis Abeba á Agen-
LONDRES, 9 (G)--Osope- cia Reuter que a Legação Bri- "Não quei- Box

rarios organizados da Europa e tanica naquelIa capital aconselhou ••

dos Estados Unidos unem-se pa- os missionarios inglezes e cidadãos marel mi- Fulminante
ra impedir uma guerra italo-ethio- extrangeiros collocados sob a pro" i�has ma-Ds'pica. tecção da Inglaterra _ dinamar- CHICAGO, 10 (O) _ O

Um dos directores da Cana- queyes e suecos - a retirar da I pugilista �gro Joe Louis conhr-
dian Paciíic, em palestra com um Abzssinia, no momento apropria- pegando nesse mou seu já lormidavel prestigio
dos redactores da United Press, do, suas mulheres e filhos. di n h e iro" de chalIenger ao campeonato mun-

declarou que a companhia fizera Foram escolhidos os pontos de dial de todos os pesos, derrotan-
a transação, por se tratar dena- cencentrcação dos subditos brita- RECIFE, 9 (G)-A pro- do o experimentado peso-pesado
vios obsoletos e e accrescentou: I nicos caso a situação se agra- posito do augmento dos ven- King Levisky, de forma absolu
«Encontram-se ambos actualmen- ve. cimentos aos militares, o tamente esmagadora, apenas ha
te em Genova e não sabiamos ------------------ general Manoel Rabello, en- viam decorrido dois minutos d?

.

d Comprae para vos conven- trevistado, assim se exter- assalto inicial.que senam emprega os no tians-
cer O formidavel e economi-

porte de tropas».
. 'co SABÃO INDIO. "�

nou: «Disse que não queria Os criticas lembram que a his-
Calcula-se que a ltalia possua

" pegar nesse dinheiro e cum- toria dos box regista, entre pesos

act�a�mente navios em quantidade A situação prirei minha palavra. Não maximos, pouquissimas luctas tão

sulliciente para transportar em blo- quero, como já disse, queí- impressionantes, entre ellas a inol-
co á Africa Oriental, um effecti- paranaense mar as minhas mãos. Pare- vidavel victoria de Georges Car-
vo de 20 mil hemens. ce incrivel que uma parte pentier, em Londres, sob o in-

WASHINGNTON,9 (G)- BELEM, 9 (G) _ O sr.
do Exercito, no momento glez Joe Beckett, obtida de forma

O secretario de Estado sr. Cor- I em que o paiz se contorce por tal maneira fulminante, que oMario Chermont, logo que chegouTerra-feira, ás 7,30 horas, dell HulI declarou hoje 'que o I f' di na mais forte de suas crises príncipe de GalIes, convidado es-:t a esta capital, OI i nme lata-
será celebrada uma missa na Ca- governo dos Estado 'Unidos con- d

.

d J financeiras, haJ'a imposto es- pecial, não tinha acabado de se
mente á resi encm o sr _ oão o

Pelo omnibus da mesma Em- thedral,'· em intenção a alma de, tinua a conceder aos negocian; tes S te sacrifido á Nação, sacri- accommodar llG camarote imperi-á, impedindo-o de comparecer á
preza, que faz o linha Floriano .. José da Silva Simas. completa liberdade 'para a expor- Assemblea, onde só se encontra-

ficio prejudicial ao próprio ai, e já o arbitro levantava o

/ 'it��rt�������������-=�����"I tação de armas e munições com vam quinze deputados, todos po- Exercito, pois a verba des- braço direito do incomparavel es-

� Para a belleza e saude de seus dentes � destino á ltalia e a Abyssinia, não (Julistas, fracassando, assi'll, mais tinada a material béllico vai murrador francez.

18�
use sempre

'

� pretendendo nem modificar Reu uma vez, a tentativa de eleição ser toda absorvida nesse Joe Louis. d� accordo com a

� Pasta SUL B I O L � programma a esse respeito nem da mesa. augmento, para tornar me- tactica directa que está levando os

r ;
, � adoptar qualquer medida tenden- nos pesado o «deticit», e o chronistas a classifical'o de Demp.@ "(Formula do DR. BACHMANN) I te a impedir as remessas. DELAMBERT & CIA. próprio effectivo das tropas sey de raça negra, rompeu de

� A venda em todas as pharmacias e casas � Lembrou o sr. CordeU HuIl Attende rapidamente lenha está sendo reduzido, para inicio tremenda offensiva, desfe-

I � .

de perfumarias. 00 � I que nenhuma lei vrohibe as expor- em toros. que, com os córtes, seja em rindo uma chuva de direitos e

���������t#i.t,:�:s=*1-��OO���H tações de material beUíco' PHONE 1.100 parte attendida a majoração. esquerdos ao rosto de Levinsky.
o�------------------------_.......----..........--------_·----------..------------�

Club 12 de Agosto
conti aos � nesta capital li nosso ";1

distincto conterraneo sr. Alberto Commemor ando, no proximo

Stein, do commercio daquella proso, dia 12 do corrente, o 63' anni·

pera cidade." versario da fundacão, o "Club
1 2 de Agosto" realiza um elegan
te baile.

r F _I
economisa-se tempo e dinheiro.

,$,10
!
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