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Attendendo a imperativa necessiciade,
o dr. Nerêu Rarnos, governador do Es-
tado, creará, em breves dias, o Juizo de
Menores, nesta capital, onde se abriga
rão sob a egide da Lei os menores de
samparados, que serão os ,moços de:��=

an.anhã

r n
II

Io

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

Faltará com a verdade, por certo, quem pretender
diminuir a collaboração dedicada e effíciente que o líder
da minoria parlamentar, sr, Marcos Konder, vem prestan
do aos trabalhos da elaboração do nosso Estatuto Básico,

Fructos do estudo, da dedicação á causa pública,
da observação acurada e perspicaz, nada extranhaveis,
aliás, num espirita illustrado e operoso qual o de S,S" Accidenles Com o ob- Ampliando, d�
os trabalhos do sr, Marcos Konder muito tem contribui- [ectlvo de modo notavel,
do para a construcção do «arejado edifício» (vá lá a ex- d., "Iraba Iho pertu rbar todo o seu ap'

pressão que está fazendo época) da nossa reorganização parelhameato 50

constitucional. E', mesmo, de inteira justiça que se apre- Nos termos do art. 14 do dê- nóro, java-jornal inaugurou, há
goem essas brilhantes qualidades do illustre constituinte,

ereto 24.637 de IOde junho do dias, suas novas installações, com
muito mais dignas de admiração e de respeito do que I r\.., 4 E B k C· a presença de diversos profissio-
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E
'- - ';i) , o sr. 'rne�to ec e la,

dcertos «desinteresses» menos eX1),ICaVeIS, SI nao W!" D I d P I' naes a imprensa catharinense et communicou a e egacia e o 1-

superiormente comprehendida (o que não acreditamos) �l d _,.-, ,

1 de alguns correspondentes de jor-• c::! â Lapltil , que seu emprega-
sua attitude desinteressada e digna, terá o eminente lider .

W ' Q" k naes da União. A Careta tam-(Li v encesrau uinje- y, ontem 'd

minorista a grande compensação do dever cabalmente
,is 10 horas, foi victima de um

bem compareceu áquelle acto, po-
cumprido. aJcidente d� trabalho causado dendo observar" pormenorizada-

Fulgurante o verso honra a medalha da bancada
, ,,' d f� .end mente, a orgarnzação do [ava-por lima narra e erro, ten o

f ' I
. "

I f II d dopposicionista. sido entregue <\os' cuidados m.e-t-
OIna, pumelro jorna a a 0, e

Yel'amos, agora, o reverso. di d 1 f 't d Ahna. nosso Estado, fundado por Willy.. ICO o ar. I. z e na,
O

'

Anda a estas horas, ta.vez, sorrindo á primavera ld f runer e Lourival Câmara, estecníica cornmunicação, ez o

eterna de Copacabana, na elcgancía dum terno de córte 1 f RI I último militante, ha annos, na'-' sr. Ruoo' rein com re ação ao

apurado ou na leve indumentaria de banhista, dedicando
seu empregado Wenceslau da Sil- imprensa ,quotidiana c� da terra, ção, ao contrario dos sirnila-

á Constituição de Sta. Catharina muito insignificante par-
va por ter soffrido um acciden- O equipamento sonoro- consta- COITADAS DAS LOMBRI- res, que são depressivos,

cela dos seus pensamentos. te
I

de trabalho, ontem ás 12 ho-I támos- é de primeira ordem, tcn- GAS Vende-se em envelopes
Referimo-lias ao deputado Alvaro Catão, verdadei-

d h d do custado alguns bons contos de
S d

.

f d 11 I ou tubos.
ra antithese do seu homonyrno romano, pois qne não ras, caUS8, o p(lr uma c apa e

reis. A discotheca é completa, egun o nos ln orma o t, a
---------,

, d '�d I [erro, gríppe, O seu collega dr. Sylvío Fer- Salão "Commarcial"grita, absoJutamcn1te, nemt pel� destnuçl'ao ed,�u.a quer Fritz Potthart, tambern scienti- prodcessandod"se, quinzenalmente, rar� vae abrir consultório nesta Conselheiro Mafra 9 (Ed Mercado)Carthago, nem PC;3 cons rucçao e qua quer e IdCIO are-, f' , D�I, ia d p," b mu anças e discos, o que per- capital. ' ". • •
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ICOU a '- egacia e o reia, a-" AI- d derul .
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[ado ou sem arejamen o, .um eputa o 111L11, 1110pP.- d decret rmtte a orzamzacão de proGram' em ua mo erurssuna ínstallação ar erro e a e e erro
" ,

bilid Ih f'
sea o no mesmo ecreto, que on"1

,�:> o,
I d ultor: l' d",' Attende chamados a domicílios "1rosa sem consc icncia da responsa i 1 ade q .re e OI, , 13 30 h mas musicaes variados. O servi-

o consut orla o escu apto a qnrrru I 11 pe o
,

,
" , '.r 'f' . d � ti ,,'" b

I tem, as , oras o seu em- .

f
'

, [grande quantidade de drogas e me- Phone n. 1.284.
confenda, enfim, mela igura eL.ora Iva qUe n,�o sa e

d Adi "d f çCInormahvo e co:npleto, querldlc�m"n} t d
" .J t

" -I., J. b f' d d 1 f-' t prega o H:.mar '--'ar 0S0, so -

" ,
'" " .•OS. en' o Ia comprauo res Lauro Mendeshonrar o Sdl maLl!,�l\) nem a an ... él a .1 qua. az par e, i " 'dp t d t b Ih 110 locante as notIcias referent::õs I toneladas de lombágoide.
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. ,- J.t" ., i , o
IrvU um accI �n e e ra a 0, , 'd d d' "

arque a :11;:1" o (I, a ao p!Olnel di �'Ol,_mnem,-n-
d d

' a CI a e, quer no que lZ res· O dr. Ha gnppe e as lomt>TÍ-
A' , \' d

' b' ,'l d 1
causa (' pos uma raspa eua, sen-. .

I 'E' t� d d 1te perante a ssemoJea, e pe, so o eStrepllar as pa -

d -d d d' peIto ao servIço te egraphlco IS gas es ao grau emen e preoccupaaas.,

f
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d o entregue aos cm a os me 1-
,

• ,

mas, desempenhar as s_uas tU,ncçdoesd, cumpnrdo seu ever; cos do dr. Fritz De Ahna. adhl juma synthese da ?rganização -----------,E parece que flao es a an o gran e apreço a o ava-Jornai, que Já se tornou

sua promessa. . Carlos Hoepcke S. A, como
um chá da população citadina. SALDOS

Quão 10nQ'e vão, infelizme"lte, os tempos em que d D I Ainda a:","ora, leooalizando suao

emprega or communicou á ç e- ,.

um Egas Mupiz se apresellh V3 ao inimigo de baraço ao
d P I existencia, a-luelle novo colle-gacia e o lcia, que seu empre- •

pescoço, por não tcr podido cumprir a palavra empe- gado Ary Zaque ontem ás 10 ho- ga falado foi registado, de accordo
,

n'�da... ra�, foi victima de uma accidente com a Lei de Imprensa.
Mas o mui leal e intrepido aio de O, Affonso

d t h Ih t d b
. Tambem agora, acaba de ser

. h
A

d 800'
e [[I a o, '!5 an o 50 os CUl-,

II d
'

d d dHennques morreu a cerca e annos.
d d d" d d A I' R Insta a o, nas proxÍmi a es o

,
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• -' a ° me IC05 o r. ure 10 0-
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E, hOje, os altos sao ollLros, mas ISSO nao 1I!1- tullo, �va- ornai" �m ,alto-falante de
pedena que o deputado-censor, com um pOt�CO de boa vlctrota, sem ohJectIvo algum, qUE
vontade c para demonstrar um resto de dlgl1ldade, com- ESPANCADO não o de perturbar as transmis-
parecesse á Assembléa, d� diploma pendurado ao pesco- sões daquelle. SerÍa o caso de
ço e humildemente renunciasse o seu man.dato, perante nossas autoridades, notadamente O Juizo de Direito de
o cenaculo dos representantes do povo barrIga-verde. JOAO PESSOA, 14 (G)- o sr. Prefeito lVIuni�ipal, tomarem Ur�ssanga está citando, porFoi barbarame Ite espancada, em providencias para evitar a replo' edltal� para se. apre�enta� os

praça púbiica, o age�te do !...loyd ducção e extincção desse abuso, her�elros Santtna Plzzettt e
neste Capital, por officiaes e pra- b I Jose Bucheldtuma vez que se verifica uma á - •

ças do Exercito. b d' I
------------
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d G I
ur la enoIme, principa mente pormUlIstro a Juerra t'Õ egra' '- d 'f d d I

h d d 7 R occaSlao os lO ormes a os pe o

P, ou ao c�mman o a a e- Java, De mais a mais, es�e é um

glão, autorizando que fossem to-
J' rn I 'I I' d

'

d I,

'd'
o , a ega lza o, ampara o pe a

madas energlcas provI enClas con- Lei d I 'I\� M"ff'
, ,

e mprensa. 1 [ ,

hã esses o lClaes e praças.
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Comprae para vos conven'
cer o formidavel e economi
CO SABÃO INDIO.

VERSO E REVERSO
SemPOVOvoz quaesquer
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ligações politicas.

Propri�etario e Director Responsavel ..JAIRO
AN NO I I F!orianopolis, Quarta-feira, 14 de Agosto de 1935

BELEN\, 14 (O)-Na ses

são de hoje, da Camara E�tadual
foi eltita, pela maioria de 16
votos, a seguinte mesa: presidente
Samuel lVIac Dowel; vice-presi
dente, Antonio Facciola; secreta

rio, Borges Leal; 2' secretario,
Aristides Reis.

Os deputados «baratistas»
compareceram, sommando t 4 vo

tos. _Assim, pôde-se considerar so

lidificada a situação politica do
governador José Malcher.
Ao ser empossada a nova

mesa, proromperam acclamações
no recinto e nas galerias da A,,�
sembJéa, fazendo-se ouvir diver�os

A Directoria Regional dos oradores. A sessão terminou áCorreios e Telegraphos com� meia noite .

munica que, em cumprimen-
to á portaria do sr. Dire-
ctorOeral, n' 518, de 2G Preço do ourode março p, findo, transfe-
riu a ,12 de junho último a I RIO, 14 (0)-0 Banco ào
agencia post.al de Jararaca Brasil comprava, hoje, o ouro

para a localIdade de Santa fino ao preço de 20$500 a
Thereza. grarr ma.

ORADOR POPULAR

Ontem, vimos o deputado Emílio
Rítzmann, sahindo da Livrada Entres.
sobraçando volumoso pacóte,

A nossa reportagem conseguiu sa
ber que aquelíe constituinte havia ad
quirído, por atacado, o liV1'0!
Orador popular, contendo uma

série de discursos para baptisados,
chrlsma, casamentos. entêrros etc.

Coaseguímos também saber que o

deputado Rttzmann está preparando
um discurso fúnebre sôbre as victi
mas do artigo 39. ,

Os últimos balancetes das
Prefeituras de Blumenau e

Chap2có apresentam os se

guintes saldos de dinheiro
em caixa, respectivamente,
35:033$735 e 17:677$787.

Herdeil"os

RIO, 14 (O) - Foi encami
nhado pelo Ministro Vicente Ráo
o ante projecto do Codigo de
Processo Penal, ao sr. Presidente
da República.

Contagem de

de agencia postal

tempo
Mudançaparte

no
das que tomaram

nas operações
Contestado
--o. ,

RIO, 14 (0)-0 ministro da Oue_rra baixou �ma
resolução, mandando contar, pelo dobro, para os effeltos

legaes, o tempo de occupação militar, decorrido desde o

"
dia da extincção do destacamento das forças em opera

':,:"çõe_s no Contestado (maio de 1915), aos do regresso das

'tropas aos quarteis de suas sédes (janeiro de 1916), aver
bando-se essa circulTlstancia nos assentamentos de todos

gS que ali prestaram serviço nesse periodo.

MILHAS
PARIS, 14 (G) - Inaugu-

rou a sua primeira viagem o trem

expesso, que alcançou a veloci
dode de 130 milhas por hora.

.
' ,

Cadigo
Penal130
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CALLADO
I NUMERO 293

nalgesina, acetilparalenetidi
na e caléina.

Indicado toda vez que se

deva combater o demento
dôr,
DOR de cabeca, ouvi

dos, dentes; dôre� uterinas,
neoralgtas, resfriados, gripe, 'I
enxaquecas.

Cura ou alivia em poucos
minutos e é tonico do cora-

Eleita
a mesa daAs4
sembléa para

ense
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.... , ...
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis 1 4-8-'193-5, z

c:::4t Ga��lâ As commemorações
Desportiva

Pela nossa historia

"

(Compilação de L. Nazareth)

da "dia do chauffeur" DIA 14 DE AGOSTO-N. S. DA BOA MORTE
------��i,------

1813-Nasce um jurisconsulto-Na Bahia, nasce José
Thomás Nabuco de Araujo, notavel jurisconsulto e estadista do lm

perio. Foi ministro da Justiça, senador, conselheiro de Estado etc.

Falleceu a 19 de Março de 1878. Seu filho Joaquim Nabuco, es

creveu a seu respeito, uma obra em tres volumes.
1817-A administração de S. Catharina-s-Yorna pos

se da administração da Capitania de Santa Catharina, o tenente

coronel João Vieira Tovar e Albuquerque, (por alcunho,-maneta).
1835--Um grande combate-Começa nesse dia e ter

mina na noite de 22, para 23, um dos mais renhidos combates da

guerra civil paraense, conhecida na historia pelo nome de Cabana
DECLARAÇAO DE FIRMAS gemo
INDIVIDUAES E COL

LECTIVAS

"

-0-

A União Beneficente dosCha if- animadissimo baile, que se pro-
fuers commemorou festivamente ôn- longou até á madrugada de hoje.
tem, o dia consagrado aquella
laboriosa elasse.
A's 18 horas, na sua séde so

cial, realizou-se uma sessão so-

==0== lemne para a posse da nova di-

Não ha duvida ser o assum- MIGUEL DA\.JX CONFIA
rectoria da União, comparecendo
a essa sessão os representantes do

pto sportivo principal da semana
sr. Governador do Estado, sr. dr.

id F" Miguel Daux é o novo presi-a parti a entre o igueirense e o Raulino Tavora; do sr. Prefeito
Íris. Este ulti namente vem me-

dente do leis F. C. Sempre que
club se dispõe a jogar, o seu Municipal, sr. !Anaeleto Ribeiro;lhorando a sua collocação e o Fi-

e do sr. dr. Chefe de Policia,"
, , esforçado presidente não o dei- .

gueirense e o team que esta a
sr. Tte. Souza Lima', as repre-f d T xa se apresentar só. Sua delibe-rente o campeonato. eam para sentações da Liga Operaria; Uni-

team o Figueirense é mais com- ração na actual directoria do lris
d C A I

I ibilid d vem dando vida ao elub de Ri- ã(} os arroceiros; cção nte-
p eto, e possue as pOSSi I i a es I' E bai d I h .

d
.,

d d dominao: chter. Elle nos declara com con· gra.lsta; ...�..� a.rxa a ta. yense, De Se d C'a victona, parti d e e. U B f--- O rnar i & ia., para a

I
'

vicção que seu c1ub vencerá o' mão em Icenl.e perana e re-
de Fa- E rOIco Ve r,'ss 0, rnomas o ris é o club das surprezas. d I I exploração do commercio

O b M Figueirense embora com diffi- presentantes a imprensa oca.
d

.

hs ru ros-negres tem em etra-' Ab
. zen as, armann 05, etc., com o

lha em bem keeper. Os backs são culdade. E' esta a. palavra de
d

erta �d �essão °dsr'R-prl�si- capital de rs 50:000$000, na

I b h, d A um esforçado presidente. ente convi ou o sr. r. au l.qo d C
.

d'regu ares so resa 10 o-se ntenor Tavora, representante do Govêr: :p-[a�a e oncor ia.

que, não abusando do jogo vio- AZA NEGRA? no, a presidi-la, sendoo, a .seguir, "f·,r:-"·':i.;,. No. do Regs. 1475lento e fóra mesmo do uso, e um dempossada a nova irectona, que v-:

Data 6-7-935optimo elemento. A linha de Conversavam ôntem os joga- ficou assim constituida:
halfs é o ponto fraco do Iris. O dores Medeiros e Bôo! da Ava- Presidente, Arão Bonifacio
club de Daux não possue centro hy, quando abordamos ao as- de Senna; Vice-presidente. Clemedia, ainda. Castiçal e Natha- sumpto..Bôos e �edeir?s diziam

mente Rovere: 1. secretario,nael esforçados, sendo que o pri- que o.Ins é o mais perIgo�o ad- Modesto Gaivão; 2. secretario,meiro já actou melhor, com mais versano dos clubs da capital. Mario Rovere; 1. thesoureiro,controle. Olympio é um ponta que A esse momento chegou Nar- J ã Cl di dR· 2
-

the-.

b d'd
o o au mo a osa, .

se vem esforçando, não perde trei- CISO que, ,o serva� o : e que se soureiro, Theophilo dos Santos
no. E' jogador de futuro. Seccu- tratava, dISSe: Saibam os senho- B t Ih.

d I N' I
.

fi 1\ T o e o.
ra possue Jogo e c asse. izeta res �ue ? rIS o é

,

za 1 vegra C O n s e Ih o Fi s c al. Santos
está voltando a mania do dribling. daqui. Citou elle diversos casos Maestri, Querino Carmanatti, Ro-Seu jogo é proveitoso com a ín- em que leis venceu c1ubs for- I' S'I R" Ab u

d ma mo I va, ozirmro re

senção esse habito Damata está tes, os quaes nos convenceram T ibi B t Ih O t
.

'B t
d I I un ro o e o, c avio -, o e-

actuan o me hor, Parece que o o acertado o nome dado pelo ex Ih J ã I
.

D'
•

, L d S d f d
.

I
o e o o gn!lCiO las.

»pardinho» está 1105 ouvi o. a- e ensor
.

o
,

tnco ar. Syndicancia. Gercino dos
rará é o mais esforçado jagador Acreditara a turma alve negro S B Ih R I C 'h lli

d
.

do Iri
antos ate o, au ormc o I

rubro-negro. Vemós em Sarará um nessa cre encia o CiS. J é J T" De G. Miranda, para a explo-
hl I J d TREINO

e os oão eixeira.
d dat eta comp eto. oga or que Delegado Geral: Florentino ração o commercio e importa-

nunca desanima no grammado, Carminatti; Orador, Antonio ção e exportação, com o capital
além de possuir qualidades espe- A directoria do Figueirense Vieira Machado. de. rs. 5:000$000, na praça de
ciaes de cavalherismo. Em conju- solicita, por nosso intermedio, o Médico, Dr. Donato Mello; Itajahy.
do o leis sente falta de treino, o comparecimento de todos jogado- Advogado, Dr. Adherbal Sil- CANCELLAMENTO DEque é considerado como impossi- res dos 10. 20. quadros e demais
vel, até este momento, nas hostes reservas, no treino que se realiza

va. FIRMAS COMMERCIAES oo�:&::*��&lrjjm� I C B dos
-

PlOnuncilram expressivos dis- � � • •

dos rubro negros. O Figueirense. amanhã ás 16 horas em ponto. cursos os S1S. dr. Raulino Tavora, Foi cancellada, e� �e,ssão de � Utilidades � Func C·IOnarl"OSPereira é um keeper seguro. Uma FORD X CHEVROLET secretario do sr. dr. Governador 9-7-935, a firma individual de � �bob nas suas mãos está segura Realizou-�e o encontro promo- -

E. d H I P J B d d T' � � dO Thedo sta o; ypo ito ereira; re- O,ão ayer,' a praç,a e ijucas, �"""',:-::""!!�""r::: -=--....._-;:-:� SOU ropara todos eíleitos. vido pelos chauffeurs, na tarde
presentantes da Liga Operaria, da VIsto ter SIdo organizada uma so-

�--.. -..""""� ��:.;,;;:�

Arnaldo e Freed uma parelha de ôntem, tendo jogado os chauf· Acção Integralista, da Embaixa- ciedade anonyma sob a denomi-
com Jleta, a mais destacada da ci- feurs dos carros Ford contra os

nação de lIJoão Bayer SIA.• d:1 Itajahyense e Antonio Vieira
dade. Carlos um dos melhores dos carros Chevrolet. Venceram Machado.halfs da cidade, Achamo�, unica- por 5 x 2 os dos carros Ford, que Na se'de foi inaugurado, comomente, que Carlos schoota a bola se apresentam bem constituidos e

homenagem posthuma, o retrato
para frente, nãl) visando o passe com elementos de destaque. Com- do saudl)50 motorista Olibio Ce-
aos seus companheiros. Achamos pareceu um elevado número d�

sar Cordeiro.Carlos um bom half, mas lhe falta apreciadores, na sua ma,ioria chauf- A's 21 horas teve inicir:, nos
essa parte, aliás importantissima. feurs, que não se cançaram em A estação allemã DJA, onda

amplos salões do Jockey Club, 31 38Não deve r ..bater o couro sempre animar os dois bandos. E' mais , ms., irradiará amanhã o

como faz; Carlos deve adquirir o um passo glorioso que dá o programma abaixo, para a Ame-
couro e conduzil-o si estiver só, sport barriga·verde. DELAMBERT & CIA. rica ?O Sul.

,passando-o com calma e ao joga· Attende rapidamente lenha 7 IA5 sh 23,15 R�orrdesPJond� as

dor que estiver em optimas con- F. C. Do
e toros ' s. no 10 e aneuo e

dições. Suas rebatidas sempre
m .

PHONE 1 100 3,15 às 11,15 hs.
quando está só, prejudicam. Trave Reune-se hoje o Conselho Te-

. 23.05 .. Annuncio DJA (allem!o,
a bola e não esqueça que ahi tem chnico da F. C. D., sendo soli- score de 3x 1. Feitiço repe- portuguez). Canção popular al-
de dar a um dos seus companhei- citado o comparecimento dos re- tiu a mesma façanha do jogo lemã.
ros, ou fazer qualquer outra joga- presentantes dos clubs em geral. anterior. Feitiçu está no car- 23.10 Radio feminino: A mulher
da techníca. Carioca vem se reve- taz como o mais completo eterna. Versos e cantos. (Femi-
lando um centro media de classe. NILO NO FLAMENGOI jogador platino. nidade eterna).
Sua actuação tem merecido os 23.3 5 :;V:oticias sobre a econo-

melhores commentarios. Haroldo Nilo o veterllno jogador do Bo- HESPANHOES X VASCO mia allemã.
nas mesmas condições de Carlos. tafogo e ex-defensor .d� Flumi- Domingo próximo, no Rio 23.40 Entremeio.
Aprigio um elemento esforçado. nense, campeão brasileIro e sul de janeiro os hespanhoes 23.45 Ultimas noticias (em alle-
Paraná o mais completo dianteiro americano, passou-se para o Fla- enfrentarã� O Vasco. O club mão).
da capital, dada a natureza das m�ngo club no qual ?!treará dO-I c.arioca actuará reforçado 24.00 Maximo Pavese: Novida-
suas jogadas. Ivo o centro avante mmgo contra o Amenca. de Poroto e Zarzu recente- des da Allemanha.
que vem se coIlocando para o

Nilo occupará a meia esqu�rda mente contractados.' 00.15 Tarde variada: No restau-

ingresso nas fileiras do combinado formando com Jarbas a ala do
-

rantes In den Zelten de enlão

da cidade. Sabemos que Ivo tem scracht carioca. QUER DISCIPLINA e de agora.
o desejo de ser em poucos dias, No mome.nto a dianteira do Fla- A Liga Paulista de Foot- 1.15 Ultimas noticias (em portu-

.

I menrlO é esta: Sá, Caldeira, AI- 8 II d'
.

I )um ophmo e comp eto centro () a expe lU Clrcu ar aos I guez.
avante. Caldeira elemento cavador. fredo, Nilo e Jarbas. Depois de clubs que a compõem exí- 1,30 Concerto recreativo.
Calico o menino de ouro. Sem- muitos annos Nilo volta a jogar ao gindo rigorosa disciplina por 2.15 40 annos de serviço na me-

pre que falamos no nome de Ca- lado de Alfredo, como antiga- occasião dos jogo� de foot- dicina tropical. Falia professor
lico nos sentimos orgulhosos. Cali- mente no Fluminense. ball e communícou aos jui- Ziemann.
co � uma espe.ranç� do foot-bal}, DE NOVO OS

zes devem exigir o quanto 2.30 Coisas alegres para crian-
barrIga verde. Cahco não é 50 possível a pratica desse acto. ças pequenas e grandes. Com-
um crack como portador de uma URUGUAVOS Prende-se o facto do jogo posição de Lotte Theile.
invejavel educação sportiva. Ahi O combinado uru-guayo do Botafogo do Rio contra 3.00 Actualidades.
esU.u teuni��s as ob�ervações fei- disputou O último prélio re- o Bangú, que victimou o jo� 3.10 Leitura do programma (al-
tas em torno dos dois adversarias vanche contra os hespanhoes, gador Carvalho Leite, quasí lem., port.). Despedida V/fi
de domingo proximo. vencendo-os pelo mesmo de morte. (allemão, portuguez).

Redactor CYPRIANO JOSE'

o proximo plelio Figueiren
se x Iris Junta Com ..

mercial do
Estado

,

Mês de Julho

No. do Regs. 1474
Data 6-7-935

1845-Capitania dos Portos em Pará-Pelo governo
imperial é criada, no porto do Pará, a capitania dos portos do Es
tado, que foi installada em um compartimento annexo ao Arsenal de
Marinha.

Caminhos Cruzados
Edição da Liv. do Globo .. - P. Alegre

No. do 'Regs. 1476
Data 13-7-935

Neste livro o autor de CLARISSA se revela em toda
a sua plenitude de fazedor de ficção. E surpreende a variedade
e quantidade de typos que se agitam em Caminhos Cruzados, -
romance collectivo da vida de hoje. Não ha nelle comas nos elas
sicos romances a personagem central. Não encontramos nesta histo
ria um principio, um auge e um [inale. A historia corre natu

ralmente como a vida.
O autor não revela predilecção por nemhuma das perso

nagens. Temos diante dos olhos ao ler este romance vigoroso mais
de. sete casos independentes em que apparecem como personagens
criaturas as mais diversas. Vidas que se cruzam. Caminhos Ique
se cortam. No fundo, - todos se encontram na morte. Mas não é
esse encontro final e trágico que o autor foca. Elle apanha ape
nas alguns trechos dos muitos caminhos, algumas encruzilhadas.
A acção da história dura cinco dias, Ha perwnagens pobres,
ricos, bons, máus, neturos ... O" ambientes são 03 mais va-

riados. I
Llarissa' popularizou o nome de Erico IVerissimo. Ca�

minhas Cruzados áugmentarão o seu renome de romancista.

..
'"De Reitz & Prazeres, para a

exploração do commercio de Sêc
cos e molhados, com o capital de
rs. 4:000$000, nesta.

De Aggeu da Silva Medeiros,
para a exploração do commercio
de pharmacia, com o capital de
rs. 5:000$000, em Tubarão.

No. do Regs. 1477
Data 20-7-935

O juizo de direito de join
ville decretou a interdicção,
de Francisco Schreiner, para
não reger os seus bens, vis-

_ I to ser constatado que o mes-

SOPA DE CREME COM mo so.ffre de «eschisofrenia

ESPARGOS - Vae ao fo o paranolde», sendo nomeada

I
g curadora a sua esposa d

uma caçarola com duas co he-
M

'

S h
'

•

d
.

I f ana c retner.
res e manteiga, na qua se re-

gem ligairamente umas rodelas de se a panella do fogo antes que
cebola, que se tiram depois, de ferva de novo. Na. occasião de
fritas, tendo-se o maximô cuida- ir para a mesa, accrescenta-�e
do de -não deixar a manteiga uma colher bem cheia de boa
queimar-se. Juntam-se á mantei- manteiga.
ga uma garrafa de leite e o caldo
ja coado por um pano, para ti
rar a gordura e qualquer ossi
nho que possa ter, engros$ando-os
com duas colheres de . maizena,
desmanchada num pOUCu de lei
te, resultando um creme pouco

espesso. Cortam-se os espargos
em pedaços de uns cinco centi
metros e deitam-se no creme,

juntamente com a agua que elles
trouxerem. Desmancham-5e, á

parte, quatro gemmas de ovos

num pouco do creme, juntando
as, depoist ao resto e retirando-

PROCESSO PARA PU- Realiza-se amanhã, ás 17
RIFICAR O OLEO DE TE- horas, em uma das salas do
REBINTHINA - O oleo tere- Thesouro do Estado, a as

binthina serve para tirar as no- sembléa geral da Caixa Be
doas de gorduri\. Actua com a neficente dos Funccionarios
maior efficacia sendo purificado. daquella repartição, para tra

Para isso tomem uma garrafa e
tarem da eleição da sua

a encham pelo meio com um ter- nova directoria e da reforma

ço de oleo de terebinthina e dois dos estatutos.

terços de espirita de vinho a 900.
Vascolejem energicamente por al-
guns minutos (tres minutos no mi- Inlerd icçãanimo), e deixem descançar. As
materias graxas dipositar-se-ão no

fundo. Despejem com precau
ção o oleo purificado e guardem
em vidro hermeticamente arrolha
do.

Irradiação
da Allema

nha

PUDIM DE PAo - ('or
tam-se 200 gras. de miolo de
pão amanhecido, em fatias, des
peja-se �obre elIe 112 litro de
leite fervendo e tampa-se. Pas
sa-se numa peneira e deixa-3e es

friar. Juntam'se 6 ovos batidos,
separados, um pouco de nOl

moscada ralada, canella em pó,
1 calice de vinho do Porto, as

sucar, até adoçar, 50 grs. de
passas. Liga-se bem e assa-se em

fôrma untada de manteiga. Frô-
'

no regular.

-;
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Blurrlenau - .Joinville São Francisco Lagur1a Lages ��
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul t:fKi

��1
Secção de Secção de Secção de ��

FAZENDAS:
MACI-IINAS'. L.t��Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: ����

,Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira ��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �\\1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �ilj
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �\1
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �,.",�1JLinha para coser e -sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de] esplosão, Motores "�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

. electricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material ern geral para transmissões:

eiXOSI�
t�

...

·�
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria- banheiras mancaes, correias de couro e lona �
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Carninsões FORD:Peças, acces- ��
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOOD YER �� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ;tl
� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" rl
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _, Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca" ����SY"A'Z �ÂV�

��I!:�o;;:'"!I ���l���������!:��rv�V"Ã����f�f

.J I
em 39 "' j .SE

Companhia Alliança da Bahia
••• Funõuôc em 1870 •••

5ESU.R09 TERRESTRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r.pltal reallsaOo 9.000:000$000
Reservas mais Oli! 36.000:000$000
Rli!celta em 1933 17.76Z:703�36J
lmmovels 13.47Z:Z99$349
Responl3ablllOaOes assumidas em 1933 Z.369.938:43Z$816
(Estas responsablllàaàes referem-se .sómente aos ramos ae
fasa li! TRAHSPORTE5, que são 05 DOIS utilCOS em que
a Companhia opéru)
Agentes, Sub-Agentes e RegulaOores ae Avarias em toõos os
Estaôos 00 Brasil, no (Iruquc- (Sucrursal) li! nas prtnctpccs :

praças extrcn qelroa
. Agentes em florianopol!s CAmpos LOBO & CIA.

Rua C. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19
Telegr. ALLlAHÇA Teleph, 1.083
,

Escrlplorlos em Laguna.e ltalahy 5ub-Agentes em
Blumennu e Lages

Confeitaria Chiquinho Vende t� eas
casas na rua Conselheiro

-� Mafra n. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na roa Felippe Schrnídt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem
per.

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnesria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARlA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!-il ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-'3€.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da ViJla Balneária é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAUr�ANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

J{UA TRAJANO) Telephone 1.194

Fllomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N 0- P O L I S - S A O J O S E'
,

Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

LlnOa Vista Pcncrcmlcc.
eeplenOiOa praia ele banhos.

Optlma nascente Oe agua potcvel,
Terrenos completamente planos.

R"VILLA Bf'lLHEARIA DISTA o:
-

JOOO metros õc Ponte Hervllio Luz
BOa .õo B"o"Oe Quartel federal, em construeção,
600 ",.. ô'upo Escolar los.z Bolteux.

a séele do Districto loão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
R 90rleOaOe 92 enrarrega da conetrueção Oe PréOlos

05 lótes aàqulrjOos,meülcnte o pnqomento Oe uma entraàa á
'msta IZ o resta te em pagamentos menacee,

informações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

'

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

_ _l._

.�·.ooeo.".(iKt..........o
.

Fabrica de Moveis i
DE G

Pedro Vilali I
ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER • I

.

ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, : I
.eGG••�G••"�••G•••""••

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

P H JiL I P S

,PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cla.-RUA CONS. MAFRA 54

EXPERIMENTE
•

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades r

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

paulo sc�remper
.

DEPosn o E ESCRIPTORIO
Rua Consethelro Mafra, 126 - Esquina Pedro

Teteohone n. 1632

E VERÁ Q,UE É eU'PER_OR

�....: •••<,'. ; .•••.

Tvpographla, ESÍerl?otyp i
Enccúernnção, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc,

Ivo

PASCHOAL SIMONE S. A.

Professora norma
I lsta �-- acccita aftlmnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAr� á Rua Saldanha

Marinho NI 10

LIVRARIA MODERNA •

f'unOaOn em 1886

Rua FeJippe Schmidt 11" 8
Faixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

........ .�....O

I Constructora do lar Ltd. i
'I· Organização nacional de crédito ;

. para a construção da casa própria O
•

•
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOvtRNO FE-

'

DERAL, CONFOR1\tlE 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

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida
b' d

"

que o teras uma ca erneta pela quantia (Je 10$000 com

.

direito a um sorteio pago.
SI a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insignificante quantia de
�
3$000.

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

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

+))
ó

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

•
... _..O�

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado CO"';lti�OIeina
é dar valor ao que é bom, é ecanamicD e rendôsa

,(. ;",

''..,�, ..

'
..

..-
"T'

)o"
"
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lreçes eerrentes na praça de Limpos leves kilo
Fíol'ialiopoUs Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500

PELESS ..rpreza 44 kilos 42$500 G dCruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 atos o m�tto uma 4$000
ndiana 34$000 Lontra.s média uma 30$000

ASSUCAR Graxalm do matto uma 3$000 Dr. Casar Sartori
70$000 Graxaim do campo uma 5$000
69$000 Catetos médios uma 6$000 Clinica círurgica-operações
58$000 Porco do matto uma 5$000
65$000 Largatos grandes uma 3$000
49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

Médicos
1$800 --------
1$300
3$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI- PRI-
MEIRA QUALIDADESacco de 00 kilos 16$500 Taboas de lei est. (3x23) duziaSê.CCO de 45 kilos 1 5$000 38$000Moido de 45 kilos ,I 6$000 Taboas lei larg. 3x3 1 dz. 54$000Enopados 2 kilos 27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ----------

. ,Fôrro de pinho 16$000SAL DE �OSSORO Taooas de qualidade 2x23 dz.�acco ele 60 k�los 15$000 18$000;:'ACCO de 45 kilos 13$500 Sarrafos 1.' 1 x5 a dz 6$000Ivloido de 45 kilos 14$500
. .

SABAO 10INVILLE Mercado do Rio
Caixas pequenas 4$400 FEIJAO
Caixas grandes 5$400 P

(Por sacco de 60 kilos)
reto novo 18$000

DIVEnSOS Branco especial 18$200
Arroz SIlCCO 44$00'0 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO
Vélos de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6.5$000 FARINHA DE MANDIOCACebolas caixa 35$000 (epor sacco de 50 kilos) IVélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000· ---------Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXOFarello sacco 6$500
Fardlinho sacco 8$500 ARROZFi!,'inhõ. de milho Marialina _,caÍ:ll"". (Por sacco de 6C leilos)24$1.-00 A Ih .

.

"01 d A k'l 7$500 I gu a Especial 42$000� elas e cer� I? . Agulha Bom 39$000Grampos p. cera kilo I $600 1'1 E' 1 38$000Cimento Mau?' sacco 16$500 :Japonez B
specia

30$000Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Ba'poneC� ?dm 26$000A d 12 AI 32$50'
tca orn a

sarne larpa o n. TO o U
1

A.rame farpado n. 13 rôlo 36$500 MBI\CADO FROUXO�
I BANHA tVINHO DO RIO GRJ-�NDE (Por caixas de 60 k.ilos) iEm qunitos 145$000 Em latas de 20 kiJos 192$ 000
�rn decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 20(J$000':s.fé em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000'!assouras 5 fios dz. 22$000

Extra
f)íamante
Christa]
Moido
Terceira

c
,
f
'1
F

e
a

p
e

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Advogados

'assomas 3 fios dz.
'arque corxões arroba

'1 b,mquG sortidos arro a

MERCADO �ALMO
--o

XAR\-lUE
(poC' bilo)

.Lv;Pv0v
27$000
25$000

L'iíêrt}iuh, de florlznopoUs Mantas Gw.·das 1$800
ijão preto sacco ,; 1 7 $000 Patos e Manta '1 $500
ijão branco sacco

.

15$000 I
Sortida regular 1 $400

ljão vermelho sacco 15$000 MERCAT"JO FIRME
'ho sacco 14$000.;-
ata sacco 12$.oGO l

endoím sacco, 8$OOP,
I

oz em Cíl-J.ca sacce 9$�OO Cêra
nh� Barreiros sacco 1 0$000 Ceb.o
nha commum sar�co 8$000 .

C..arne de porco
lha de milho sacco 14$000 �Toucinho
bem.\côcp sacca 25$000 CAMBIO
a ki:o $200 Praças 90 drv á vista
a kilo 3$000 51Londres 91�000 93$500
car grosso ;:..n:().b� 6$500« Paris 1 $260
\ho sacco 12�OOO ({ Hamburgo 7$650; de porco kilo 2,1)000 « Italia J $565nho kilo 2$800 « Portugal. .$853:ilo 6$200 « Nova Y�k 19$010
:l abelhaslata 17$000 « Hespanàa 2$605kilo 200

« Suissa 6$225
COUROS « Belgica 3$21 5

« B. Ayres 5$020
t3$000 « Uruguay 7$741
2$000 I «. Hollanda 12$930

rJIVEROss..
(por k.ilo)

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

Phone 1.618

ResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Oinica Geral -- Vias arinarias
Hemonhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

Con.sult.:-R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João PInto, rr 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

s pesados kilo
pesados kilo

lIMENTO DE CEREAES :NO RJ,:O DE JANEIRO
5TOCK em 3-8 erjtra�aBIZ 5ahl�as.

6 a��

(saccos)
( » )

.

» )
caixas]
saccos)
(fardos

66.257
75.515
45.1 13
10.487
6.120

12.00Q,

Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr I sobrado

ITelephone n' 1548

Accacio Mo.!
reira tem seu escrip-

Fechamento de malas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registradas ás �1 9,30 horas

PARA:-ITAJAHY,'" BLUMENAU, JOINVILLE,ICURYTlBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

�dificio La Porta Hotel

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Caixa Postal, 110.

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA�

URUSSANG.l

A SaudeI!!
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e tambem os convalescentes de molestias graves, a
dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os 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 íodo-tann co
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestlas graves, etc. etc.

[)05es: Uma colher õcs ae sopa antes ôos refeições.

Pharmacia Internacional
Phco. Luiz d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção

,

t· ... ��. _' .;, �,"",' .�-�.

Expresos Nordeste "

S éde Porto Algre
eMPREZA DE TRANSPORT '" EM AVIOMOVEIS,OMNI-

BUS E MINHOE

Devidarnen Registrada

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingos•
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

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

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

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

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

RS. IS$OOO
Para informações e reserva de passagens: No'

'

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

Director Proprietar o SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLISaté

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227

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

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

Mais informações: Pensão M ..chado, Rua João Pinto n. 29

Refinação de assucar
------------------ 'J

=de=l
João $elva==

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 164

Deposito: Mercado, 36
FLORIANOP-O-U-S--lrst. de Sta. Catharina
-

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

.�����.

I Attentae bem"
• _, s

�����������
A Agencia Moderna

de Publica9ões, com séde
em ·São Paulo,· e autorizada e fls
calizada pelo Governo .Federal e

p..I�possue a carta patente n. 112 [1.]

�
�
�A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-

.teios são presenciados pelo povo �

����fGld·1

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

EXTRACÇAO com globos' de crystal,

..
.. ,I. ...... -,"'_

1 .'

I

l

I .....

I

r
,
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Coraç�e� I B�" d�--I
car"t"..g._DVOc f I Cred�tQPoC\12. II
- -��·�iI��::�: ���: I'iDEVEIS CÓNTRIBU)R PARA M!�ORL\R OS SOFFRI-11 tá. Cathari na '/MENTOS DA COMPANI-H.:.lt�A DE UM '� � �I quer de pa-POBRE OPERARIO B (Soe. Cooo. Reso. Ltda.) "I" •

�
r 1 �'I ;).am,ento, frac-��'f��� �4 q

�

A S'l
' r�bT'�!l'@��f:: I' ,

f II � Fhm Tr�j:mo !'J. iS

, ! I., I clon",..ano
..

,

.

,

ugusto mvano, o, r o re e 10 e,1Z operano que a' eceu em � ,

C d i
(Edificio propriCl)'consequencia do horrivel desastre occorrido na chata .ottuttün an-

te Souza deixou sua desolada . companheira d. FraDe'cllmil Vieil a
I 'filh I 1 'lI d 'd d

. I� Capital

136:700$000;1e agulIs, oS,em competa po�reza, sOllfe,� o ao, agruras o c'stl-I?l RJesérva 56.:124$498
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dor e de tortura. �

,

: ,� : '-

Bem cornprehendendo I"'�e transe an�;,u"�io"o, porqL!e está, t,! RECEBE DEPOSlTOS
Passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso o,oe- �

PFlBANDO 05 �

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre err- SUé:' colurnnas, U'11d s-r- 1,_,,',SEGUH\lTES JIUROS:; CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,bscripção em favor daguella pauperrima 'T.' lhn, r :t

OS
C

.

d PI (' n T
'

' do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANN
om esse gesto, assim pensamos, FO' tr"mcs 11C minorar os �!'v l.irnitada 5'1. ala.

soffrimentos. ele. Aviso Prevíoô]. ala. RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
Agente e funccionarios do Lloyd Prazo Fixo g·l. ala.

'

JULHO DE 1935
Por alma de Maria (enviado anonymamente) �
A Gazeta

B

� N U tv1 E R O S S O R T E A O O S
Contribuição da Estarão Telegraphica de Floria- � " .,,,,õ·,,,�;:, ali a m c'

li
'I I 11 2 19:t �

27$000 ��." .. ,t;i:Cj" .... ;' Lllig r u ê:!- � 18.130 -- 301 -- 3 ..997- .. 6.0 -- I .9

�:n�!�buiçãO de [unccionarios dos Correios e outros 46�;OOO ����r�Ol��;:/�t�vga���f����: I D. ldariu Cet don Cal, São Salvador, Bahia-contemplada com CAPI·
Tratar 1';0 Largo General I TAL DUPLO Rs .

Osorio 33. � Sr. José Daria Pinho, São Salvador, Bahia - contemplado com Rs.

� Sr. José Pedro Seizano, Mocóca, S. Paulo-contemplado com Fs.
,------- � D. Rosa Machado de Almeida, Santos, S.Paulo-contcmp!ado com 1-{s.

�"'T. '" "

Vende-sé um I D. Maria Appaeciaa Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

�;:'�r.fjl � tf}I$:, �� tf�7 '

W' � ,
Rs.

�-" � (tí'� �� � �tJ;-�!tter in-

�,.II Sr. Adelino Podolpho Diensttnann, Novo Hamburgo, Pio G. do Sul
xetrnan, novo, � -contemplado com Rs.

Tratar nesta 1 edacção. �I D. Luzia Medeiros do Monte, Areia Branca, R. G. do Norte - -con-
Por pr(':ç,) de occasião. i te .nplado com um titulo liberado de Rs.

DELABERT & CíA. I D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo li-

A melhor lenha por igual � berado de Rs.

preço. � Sr. Benedicto de Carvalho Ferrer, Conceição do Rio Verde, Minas

�1�.."""'_'1"",=""""'=tar."e:�"=',

PllONE 1.1 o� i Geraes+contemplado comum titulo liberado de Rs. 6:000$OCO
i�����������-

--------;f' f; O F E S SO R A s ii I nformações com os Correspondentes Regionaes
Machinarios nl0��e�f![1]l��� !�, �h,ri8., Mag��!ena de Moura

Cam pos Lobo & C·I�I i-erro ' Ia.

HFy��i��ne da��?I..�,�a, �!'�!r. � l�: Du1c��:�o3ta I Florianopotls - Laguna - ltajahy - Blumenau - Brusque
Gl.n i ! i ias .� p f L n c li a ,qu ,::.H lI.., I:.tLe : � : "'''�'''''''�.. IT - k'G """",.>=.�������t���m;:ir.'��:'.:.",,;�.,,"!i�,!.i,�,.i,"F;",,?-.a,,�11; I A ceei: I 'i (í'f171'íO� cara as ":',,��J,_�@"l;.�t,;J81.\Wj�� I:],'_ di, . ,,� ,

G
. 1.! �

Lo - L .. ,II 1.: f �) j--'UI j�������'��''í� 'é!��j(�J---------�
. ' .. � , ê".

arantem OS prOCHJC'tOS (i-l,

�,' curs'���!7l::'··i�n!2:�;nd�!���ple-l�
E AGO'STO

i�
i fW:\ u> -G�;AY N' 22

' �; :19'
'

�
� Tr8tar das 14 ás 16 horas'� ,

.

!.:�;. � �

i """TI'E CE
� �

li I � !f; ':, �u "::J': uma pequena ca- �Wl, ..
� i� S-" lia Rll" GFreral Bílt 11- ; � ft L L O S S A 'L S O R T E I O G

II
�

COl!rt n. 67; mais duas pe-
'<li)!) U U ,.

•. , li'

� quP a25 e UM (na gr3D.Oe alua
fi i'\ c'l 12'"

ti LilH,'
·te ,_)l 'L11 , ),

f: A t\ c! ai' rio CAFE' ES
.

-r-T1 l' I ,0.,

i�; I
l' , LL �.

l�:i ---- --- ------

I'�; Dr. Pedro de Moura Ferro
I � l .

.

!� AUvoo',iado.

�
,

l�
I� Rua 1-'Iôja1lo lI.

I�
II fi r.#�

1,':1 �l�
fi ��

i ',NI"ENDE-�,: a quinta cas,a ii'/

I fiI da Vdla Arfonso Ml-

'� cholct, no disíricío João
I Pessôa, Tratar com o pro-A marca píe-f�:;r-id.a I p,lctario Pedro Cardoso.

Morit� & �ail i
Conselheiro 1\1afra, 56 I

-

r-,��-,;r)r#.::!o, i i80 �I ��"'" i�Er"_JDE-SL,'�, em Capoeii 10, ._... � .. ,._... f ,. -�

li m p;..tj C'

::-::;;;jjiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiii.....iiiiiiõiii!.....,_;;;;;;��- "_ .� � \:��:/ ré1S município
1

de uão
.

- �_",,-=e

'JOSe, uma propr,cdaae com

bôa casa de tijolos, e uma r.;:�
area de terreno com 28,55',\ ;;"
meü(;s quadrados, quem pre- �
te!1(lel�, inform�-se com 1\I1a- � �.J�
noel Cardoso Casa Hoepcke. i Hab'III�,tal!l!l"vos! I II, �,

• Inscrevel�VOS. �j
':f!fJ.� �\'::),'!1

� ",.
�� AAAA�..

f.%1
��•••G.----::"------fI,�--------'---_vu��.��

Guia da rlVludança d: Venda de
. saude consultorias casas

I Os Drs. Arthur Pereáa e

I Querendo receber este OHveíra e Cesar Avila muda-
. ram seus consultodos pa:r� á

preclOso livrinho, sem qual- Rua Trajano, 5t. onde (onti-
quer despesa, mande ende- nuarão a attender diaríam�nte
reço certo ao sr.. Oliveira, das J5 horas em'diante.,
para á CAIXA

PosTAL,m'I'123, NICTHEROY-E. DO I
Phone n. 1.618.

RIO.
__ iiiiii__iiõiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiããiiiiiiiiiiiiii�

, GAZETA

•

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TiNTURARIA E

CHAPELARiA CATHARINENSE sita á rua Tr.AJ.�l\Ifj� 12

-PHONE� 1.418.

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

Não esqueçais J rr. do Telcphone la 4· i 8

"i
I

OI

�,
'Alerla

Rua

O teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás colleções nos albuns da Jfamada baia HOL

" LANPE:ZA.
"

'

"O posto CHIC, o preferido pela 2:arotada 1n

telligeqte cl\�tribue cubiçosos premios e de real va
,lor e utilidade:

AIém ce valiosos brindes receberás garoto
,

amigo,' desde que apresentes 100' coupons, uma cai
,xa com 100 balas.

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

POSTO CHIe, porque cada caixa traz p: �'mius es

pIendidos.
-

Não é fc:mfarronada, já para ma's d�, 2ro (CU-

pons premiados foram distnLu,dos em J dias:

-

E'-----------------------------

:\

",nhBnç�) Gln a=:lbia
.��II�ifêi�iz:I@.�iiG. Se AI.

Sortei:s men-I
saes de amor-i

tização, com
reembolso

1 mensal, ao 1-
numero sor- .

teado, do
D U P L O
do capital
nominal.

Compouhio Brcsileii'O poro inc�ntjvo' O des
envolvirr.en ro do Economia

C'aplt ... l gubsc!'lpto' a,OOO:r.:-oo�ooo - Cap!t&) r os...Us.....:1o; 800;0001000
8.,;10 6oclal: D.,;,u,� ;.

12:000$000
6:000$000 J
6:000$000 'I �6:000$000 �
6:000$000 I6:000$000

I.6:000�000

6:000tOOO

NA

ITO UTUO PREDIAL"

(sobrado) Premios el11 mercadorias

00S:S75�
Por 1$000

Com e'sta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO" �jlUTUO PREDIAL!
A CREDITO ML�TUO PRE-

I:) aA.L, destaéa-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada :é accessi_yel á todos-2$000

Exige apenas a c9ntribuiçao de
1$000 póra cada sorteio.

em hasta pública

pARA chamar uma Li�
ill0Uslne é só discar ()

n. e",2�!2 ..
O unico

telepholie das Limousines.

Dr. Ivo d1Aquino
Advogado

BLUMENAU
No dia 19 do corrente, ás

LL horas, serão vendlda3 tiITI
hasta pública as casas Ih'
z" 6, '10, 12 e 14, e um ter
reno, sitas á rua Luiz Delfi
na, nesta capital. .

I
II

Escrip[Qr.'o :-Rua 15 de
Nvvcmbro n. 50

(Eàificio L'oixo

Agric:Dl_Q)ITELEt>HONê, 58

",

,,' .. I' """,'--: _.", ."� ! '
•

�

I.:.'

, ",,:-':-....
;: ",�)..-iJ�'-

:'_, :,.�.;k�!l'.,' ,..�. .�

.•.
.(

..

" .

...".-: ....

"-i),
'
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A DO POVO

Missão com
mercial

B. AYRES, 14 (G)-A Mis
são commercial Irancêza, partiu
hoje para Montividéo, cujo em

barque foi muitissimo concorrido.

11-0 Conde de
Monte Chris..

to"
amanhã nos "Coroa

dos"

Pagamento de
peculio

A Caixa Telegraphica Bene
ficente de Santa Catharina pagou,
ôntem, aos herdeiros de José da
Silva Simas. a quantia de . . .

6: 1 000$000, correspondente ao

peculio instituido por aquelle so

cio f311ecido em beneficio de sua

familia.

voz

ram assignados actos:

-transferindo para o povoa-CR IMEAnniverséria-se hoje a interes- do de 1aquaras, no município
sante m�nina Sylvia Andrade Veio de Palhoça, 0., de Posto Especial �AR�AROga, applicada alumna do collegio de Barração; liiiiiiiI liiiiiiiI
«Sagrado Coração de Jesus». -substituindo' pelo seguinte o -0-

paragrapho unico do artigo B S. PAULO, 14 (G)-A policia recebeu uma denuncia se-

do decreto n. 4, de 3 de íeve- gundo a qual havia sido encontrado o cadaver de uma criança no

reiro de 1932: Os conhecimen- quintal do predio n. 96, da rua Venancio Ayres, em Villa Pom
tos de impostos e 'taxas e as certi- peia. Seguindo para o local indicado, a autoridade policial procedeu
dões negativas a bem de serem á exhumação do corpo, fazendo-o remover para o. necroterio do Ara
transcriptos nas eseinauras ;respecti- çá, onde foi examinado por um medico legista.
vas devem ser archivadas em carto- A policia logrou descobrir a commerciaria Maria Mesquita,
rio pelo serventuario de justiça; de 19 annos, que foi conduzida á Central, em virtude das suspeitas
-fixando em um C! numero contra ella accumuladas. No cartorio da delegacia, inquirida, Maria

de despachantes junto á colleto- Mesquita prestou amplas declarações confessando a autoria do deli
ria de Tres Barras, em Canoi- cto.

nhas;
-nomeando: Francisco Vei-

ga, para exercer o cargo de
adjunto da Escola mixta do Roi
Negrinho, no municipio de Itayo
polis; Eulalia Bittencourt par�
exercer o cargo de professora da
escola mixta de Rio Carvão, em
Nrussange:

-exonerando: a pedido. Ro
bertina Faisca, do cargo de pro
fessora da escola mixta de Paro
bê, em Laguna, por abandono,
Celmira Caldeire, do cargo de
professora da Escola Normal
annexa ao G. E. Lebon Regis,
de Campo Alegre; a bem do.
serviço publico, Anna Maria de
Carvalho, do cargo de profes
sora da escola mixta de Umbú-

"

em Campos Novos;
-nomeando Eduarda Perei

ra, para exercer o cargo de
..

professora do G. E. Padre Schu- ,':

ler, de Cocal, em Urussanga;
-concendendo autorização) pa- A Paramount fez-se' can-

ra a professora Carmen' Bom da Saffre de perda de didata ao "melhor film do
Silva assignar-se Carmen Bom da memor-.a". anno" com a magnifica pro-

Encontra·se nesta capital, vin- Silva Amorim. ducção- "Cleopa tra".
do de Mafra, onde exerce as Iunc- ----------- E' sabido que o homem intel- gismo a um tonico por excellen- E desde o primeiro mo-

ções de Delegado Especial, o nos-
Usar o SABAO INDIO quer lectual, necessita de quando em cia, E esse tonico por excellencia, mento se comprehendeu que

60 distincto conterraneo e brioso dizer, economia sobre todos
vez supprir as energias que o ce- segundo as nossas experiencias, " alta importancia ligava a Pa-

oflicial da Força Publica deste os pontos de vista. .

rebro dispende com excessos de o lnosito Phosphato de Ferro. ramount a essa obra.
Estado, sr. Tte. Duarte Pedra No· ba Ia' 1·0 ha- trabalhos mentaes. Só existe um preparado que Para começar, encarregou
Pires. O abastecimento das energias reune as condições acima, é o da sua direcção Cecil B. De

di nhei ro perdidas, em regra geral é feito nosso INTO-CEREBRAN. Mille, e todos quanto se inte-
pelo repouso absoluto do pacien- O INTO.CEREBRAN é ressam pelo cinema bem"sa·

Queixou, ôntem, à Policia Cen-
te cujo cerebro acha-se exgotado. apresentado em caixas contendo bem que a escolha desse di-

trai, Francisca Ramos. branca, Porém, muitas vezes essa pra- um vidro 50 drageas, bem como rector logo indica a dispo-
com 41 annos de idade, viuva e tica 1-'0r si só não é sufficiente em caixas 10 ampolas. sição de gastar avultadissi- cias historicas, os [dois epíresidente no districto de Sacco

para fazer com que o cérebro dó O Inte-Cerebran é um prepa- ma sornrna na montagem do sodios capitaes da vida roo
dos Limões, de que fôra roubada homem intellectual volte á acti- rado dos grandes Laboratorios filme. "Cleopatra" não fugiu mantica da immortal cereia
em um baláio, contendo 155$000 vidade primttiva. Raul Leite. a regra geral e cêrca de ... do Nilo: os seus amores com

Chegou de Itajahy o sr. Raul em dinheiro. Num caso desses, é necessario 20.000 contos absorveu a Julio Cezar e a sua paixão

I K,*,.ri1li�r·-:Zp':a�ra--a�be·I':"le*z:ae#'e*:s*a:u*d:e�d=ze::·siO!!!ll!ieu"'s!!iHdi':iC1en�t·es!� I um reconstituinte que não seja to· TUFI ISMO sua filmagem. avassaladora por Man::() An-

I '

n talmente chimico, como o são to- O filme é grandioso já pelo tonio, de que resultou a des-

ii use sempre dos os preparados,que até agora RIO, 14 (G)-Durante o mez dssumpto que obriga á re- truição do Egypto e urna no-?

I Pasla 5 U L B I O L appareceram destinados a curar de julho o Rio recebeu 1.014 constituição parallela da va directriz para a historia
IP

o

a perda de memoria e a depres- visitantes Argentinos 900 de Mon' pompa da Roma dQs Ceza- do mundo.
_

p (Formula. do DR. BACHMANN) I são nervosa. tividéo, 40 da Hespanha, IOda res e do luxo exótico da côr- Um filme empolgante, es-

·,1 A 'lenda em todas as pharmacias e casas E' necessario que o celebro Russia, "12 da Inglaterra, 58 da te dos Ptolomeus, já pelo as- plendoroso, e que ficarà para
.

de perfumarias. � seja reconstituido pelos proprios America do Norte, tendo o mo- sumpto em que são illústra- sempre corno um man.:o, á
��..áL�"" ...... � '"

... �:ta'!iIlU lipQides associados em bom syner· vimento de 90 navio�. dos, com as suas consequen- evolução do cinema móderno .

......................................._ � -

RHHIVER5ARI05

Prof. Fernando Machado

Festeja hoje a data do seu an

niversario natalicio o nosso esti
mado conterraneo sr. professor
Fernando Machado, director da
Bibliotheca Pública do Estado.

Faz annos hoje a exma. sia. d.
Francisca Schneider da Fonseca,
viuva do saudoso conterraneo, sr.
dr. Thiago Fonseca.

Faz annos hoje a senhorinha
Maria do Carmo Barbosa, filha
da exrna. sra. viuva d. Maria Lu
cilia de Medeiros Barbosa.

Faz annos hoje o menino Max,
filho do sr. Zezefredo Blashak,
professor da Escola de Artifices:

fAZEm AHH05 HC31E:

o sr. tenente Oliverio J. deCar
valho Costa;

a menina Alma, filha do sr.

Aprigio Silva;
o menino Roberto Schmidt;
a senhorinha Guiomar Lisboa;
o menino José, fill.to do sr. Joa-

quim Lucio de Souza, dedicado
chefe das officinas do 'Diario Of
[letal:

o sr. Rodolpho Lisboa.

HIOVADO

Contractou casamento com a

gentil senhorinha Ondina, filha
do sr. João Felisbjno da Silva,
o sr. Augusto José Heil, graphico
do jornal A CJ?epublica.

CHE6fJm UH5 ...

Tte. Duarte Pires

Pedro Kuss

Acha-se, 'nesta cidade, proce
dente de Mafra, o sr. Pedro
Kruss, influente politico e prefeito
Dllquelle municipio.

-0-

Sem solução de :continui
dade, logo após Yivamos
Hoje, A Batalha e outras

maravilhas'[ do cinema, os -------

Cínes Coroados apresenta- Ponto facu Itativo
rão outro sensacional espe
ctaculo:- O Conde de Monte
Christo, pruduzido pela Reli-
ance e distribuido � pela Uni-

De c I-nemadet Artiste.
O amigo fan que acompa-

nha, á distancia, os grandes Continúa no cartaz do Impa
lançamen�os da Broadway rlal, o seu cinema, o apreciado
n?vayorkma! .através das r�- film MELODrÁ PfWHIBIDA"com
vistas �speclahzadas amen- José Mojica, o idolo dos fans,
canas, jà d.eve estar oa par do que será exhibido, hoje, em ses.
successo inconfundi vel mar- são, ás 7,30.
cado pela performance de " n

Robert Donat (que em 1934 Royal focaliz�. hoje, em duas
nos ap�areceu num papel se- sessões ás 7 e 8 horas, a compli
cund�no de Os f,,!ores de cadessima e interessante comedia
H_ennque �III) e IEh?a Lan- CASADOS DE MENTIRA, com
dI. !lIes sao, resp���lvamen- Jack Haley, Neil Hamilton e

te, .....dmundo Dantes e Mer- Mary Boland. .!.. r o

cêdes, no grande espectacu-
10 que a United, amanh�, te- ATRAÇÃO DOS ARES, com

...

rá em cartaz no Imperial r Richard Barthemess e Sally EilIeo,

�oCiJ'all' t'"
será o programma de �oje do

eopa ra e Odlon, o �eader dos Cinemas,

tão espectacu- ��e7 � 8x���:�. em dua� sessões,

losoquesenos O TEMPO:

afigura uma

visão

GAZETAA
Vida I::e*_:*=*::z�#.!!i!F"j Commemorando depois

de amanha a passagem de
seu primeiro anniversario
A GAZETA circulará no dia
16, em edição especial, de
20 páginas, amplamente il
lustrada. Por esse motivo
este jornal deixará de cir ..

cul.dr amanhã

Em virtude de ser amanhã, dia
santificado, o ponto é facultativo
nas repartições estaduaes.

ESpindola, do alto commercio da'
quella cidade.

Actos affi-
-

claes
Pelo Govêrno de Estado lo-

Allamiro- Guimarães,
o funccionarios postaes

prestaram hoje, ás 13 horas,
significativa homenagem ao

seu collega AItamiro Gui
marães, por motivo da sua

escolha para presidente da
Assernbléa Constituinte.

Fanou, offerecendo um

valioso estojo para escrlpto
rie, o sr. Joel Vieira de Sou
za, que em nome dos seus

companheiros pronunciou ex

pressivo e eloquente dis
curso,

O�"homenageado agrade
ceu em brilhante oração.

PHONE 1.100

São as seguintes as previsões
do tempo até ás 18 horas de
amanhã:
TEMPO: Bom com nebolosi

dade.
TEMPERATURA: Estavel

a noite e em elevação de dia,
VENTOS: Variaveis de nor

deste a sueste fresco.
A's temperaturas extremas de

..

hoje, foram:
MAXIMA
MINIMA

18,0
9.3 �

registradas, respectivamente ás
13,00 e 7,35 horas.

-- �t.�' ..

Os sacerdote�� F

podem assistir
a opera
"I;eci I ia"

RIO, 14 (G)-As autorida
des ecclesiasticas acabam de dar
permissão aos sacerdotes, para
que assistem á audição da opera
«Cecilia», do maestro Refice e

que será representada pela pri
meira vez, nesta capital, na pro
xima 5a' feira. O próprio autor

regerá a orchestra,

A maior montagem em

serraria.
DELAMBERT & CIA Claudette Colbert em "Cleo

patra"

•

via

Lavando-se com o SabãO

"Ujrgem Especialiàaàe"
de Welzel "Ci•• -- Joínville (MARCA REGISTRADA

economisa-se tempo e dinheiro.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




