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arrancar 3 mil
cofres púbtico

dós

para seu

A Cia. Força e Luz Catharinense quer obrigar
o Governo Estadual a .dispender _

m��hares de
contos de réis na instaUação de
usina, que será explorada por
pregou capital algum.

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

gaúdio e se locupletar retasteladamente

urna

q·uem não
nova
em-

Excedendo-se em desconsideração para com o povo, que

já começa a se irritar e a se revoltar deante de tanto escarneo, a

Cia . Força e Luz Ca�haríneme entrou sabbado último com um pro
testo, em Juizo, tentando forçar I) governo a gastar a importencia
de 3 mil contos de réis na installação de uma nova usina, que seria

explorada pela concessionaria.
O governo do Estado, em defesa dos seus governados, não

póde perrnittir, de maneira alguma, a realização desse pernicioso
intento, que vem ferir a fundo os direitos dos barriga-verdes.

Todos nós sebemos que o contracto da antiga concessiona
ria merecia uma revisão, por ser prejudicial. Mas tambem não de
vemos relegar ao esquecimento as constantes investidas daquella com

panhia para harmonizar os interesses. do povo, e por conseguinte
do governo, com da contractante.

Reconhecendo a necessidade de reformar a usina de Maroim,
a Companhia Tracção, Força e Luz queria sómente a devi-la auto

rização da lntevertoria para reforma-Ia, a sua C llS tà, comprometten
do-se a fornecer óptima luz.

Mas o ceI. Aristiliano que arquitetara mardosamente um pla
i no, previamente preconcebido de parceria' com o seu secretario da

Fazenda dr. Juca Moellrnann, não attendeu a concessionaría, porque
tinha que favorecer amigos em sacriíicio dos catharinenses.

Que importava a s. s. sangrar os cofres públicos, lançando
.J mão -inconscientemeríte do dinheiro do povo, si mais tarde para seu

jubilo e contentamento aquella importancia iria beneficiar amIgos e

servir correligionarios.
Não comprehendia s. s. que devia administrar com superio

idade, porque todos que aqui residem contribuem directa ou indi
��;;J'

rectamente para os cofres públicos, e o dinheiro arrecadado pelo
Thesouro não é só contribuído pelos seus amigos e correligionarios.
Portanto, acima de tudo tinha obrigação de collocar os interesses
conectivos.

Mas, assim, não fez.
Procuremos analysar dessas columnas o protesto da actual

concesionana.

Para hoje sómente resaltamos, como inicio da nossa critica,
que a Componhia Força e Luz Catharinense diz em seu protesto
ter causado sérios vexames ás populações do continente.

Ora, està evidente e sobejamente comprovada qu- lhe re

cahe a culpabilidade da falta de luz em São José, Estreiro e Biguas-l O Governo do Estado recebeu telegramma hojesú, porque assim ena propria o reconhece, affirmando ter causado do sr dr. Antonio Bottini, delegado de Santa Catharisérios vexa_mes a9ue�las populações.
.

na n� Exposição Farroupilha, co.nrnunicando estar con-

,N�o 5atJ�feIta em pretender arra�car os t.res m�l contos dos cIuido O pavilhão, onde serão expostos os productos cacofres públicos, afim de formar o seu capital, anseia, felizmente sem I tharinenses.base, em escorchar o dinheiro do povo, querendo responsabilizar o i -----------------------------------
Estado por quaisquer damnos, inclusii e lucros cessantes. j

A It IIIReconhece que causou sérios vexames ás populações do a Ia e aEstreito. São Jasé e Biguassú e quer que o Govêrno pague o que
ella deixou de receber pelo fornecimento aos moradores daquellas lo-
calidades.

I ng Iate rraSó mesmo rindo.

._;} .
Afiança a sctual concessionaria que seu contracto póde ser-

, vir de padrão... .

Aconselhamos a mandar uma cópia para o inspector do
quarteirão de Goyo-en. Talvez possa ser acceito sem protesto po-
pular. .

Para Iinalisar, por hoje, temos a accrescentar haver a Com
panhia Força e Luz Catharinense declarado em seu protesto, depois

" de considerar desde já imprestavel a usina, que si dentro do prazo
de t 8 mezes, acontecesse algum accidente, uma vez que procedendo
de harmonia e com leal entendimento, ambas as partes contractantes,
Iaci! seria manter o serviço em condições de permanente
segurança.

Isto é, a usina é impréstavel desde já, mas desde que o governo
faça as pazes com o sr. João Accacio tudo será resolvido e haverá
segurança.

Cremos que o actual concessionario dissesse aquillo como

gracejo. pois, nunca vimos maior incoherencia.
2

•

De nada vale a usina, está sobrecarregada, é impossível
(arnerer bôa luz, mas ... si o governo guizer ser amigo tudo sf! re

solverá ...
.. Fica, pois, provado com exbuberancia que o sr. João Ac-
cacio não fornt::ce bôa luz, porque está de m,al com o governo.
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do preço da
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DOIS ARTIGOS "p,�ft�1iU sexo

Preparam ..se para a guerra
---------Cl�--------

PARIS, 18 (G)-iCA Itália e a Inglaterra estão se

preparando"-escreve o correspondente do E'co de Paris
em Londres. E acrescenta:

1I0.S mei�s. inglezes salientam que a Italia procede
a preparativos militares no Dodecaneso, onde a população
está subrnettida á lei marcial ou ao mais rigoroso bloqueio;'
Leras, Rhodes e outras ilhas estão transformadas em ba- Dep·ulados ·federaes pro-ses fortificadas. .A. t .IL

Por sua vez, o governo de Londres faz os mes-
..es am CDn i.l"a a a-esolu-

mos preparativos em Malta, onde organiza a defesa aérea çãa da .na�oria, ��a �e.ordena a execução de obras importantes, toma medida� !iii

de pro�ecção da população contra os gazes asphixiantes e presenfação classista
de�erml�a. que os lança-minas, auxiliados por dois torpe- ��i

.

deiros, uucrern as manobras. O d R 'J'
� ��

s srs. r. upp umor, almirante Dorval Melchiades de
Souza, e ceI. José Eugenio Muller, enviaram a Assembléa Consti
tuinte um protesto contra a aai!ude da maioria projectando em tres
o número de representantes classistas ao legislaitvo Catharinense.

Os artigos O CAPITA
LISMO NÃO MORRERA' e

O BRASIL E AS ECONO-
RIO. 18 (C) -. O Instituto MIAS ESTRANGEIRAS NE-

de Te ...nelogia do Minislerio de LE INVESTIDAS, publica- A octogenária nedinte era umaTrabalho, mandado ouvir pelo das em Secção Livre, neste ;

ministro manifestou-se contrario a diario, são transcriptos, res- pseudO-mena iga, Emprestava
�::���:odedo:lev��p:r;r���es d�� be������tede ���7J�r�a� di nhei ro a juros. e ti n ha gran-
quelle producto, JORNAL, de 6-7-35, ambos de somma na CaixaEssa opinião foi cornmunicada da Capital da Republica. •

em oHicio ao Conselho Federal Econom IcaSalão "Commercial" ,

.de Commcrcio Exterior. Conselheiro Mafia. 9 (Ed. Mercado .. RIO,! 8 (C)-O delegado Jayme Praça, do 11' districto

5
Barbeiro e Cabelleleiro policial, ha muito recebeu denuncia de que entre os pobres beneh-

anta Attende chamados a domicílios pelo I cia�os .

pelo Sy�dicato dos Lojistas havia uma velhinha, de nome
Phone n. 1.284. QUltena Carneiro, que, além· de possuir 18:000$000 em dinheiroLauro Mendes na Caixa Economica, emprestava dinheiro, cobrando juros.

•

C tharl
Sabedor de que a velhinha em questão compareceria, ontem,.

a ar Ina
á delegacia, afim de receber a esmola do Syndicato, o delegado

. .

Praça aguardou a inquirição de Quiteria, preferindo-a a uma ind
cancia que poderia resultar contraproducente,

Effectivamente, ontem, logo que se iniciou a distribuição,
mais ou menos de tres contos, quantia angariada com os commer
ciantes desta praça, estabelecidos no centro da cidade, a 'apontada
co.mo pseudo-mendig�, appareceu, como de costume, maltrapilha,
sUJa, tremendo de fno.

.

.

O delegado, que, antes se havia entendido com os directc ..
res do Syndicato dos Lojistas, tomou Quiteria a seu cargo, interre•.
gando-a habilmente.

.

'.

A ve.lhinha. que pede esmolas e que de ha longo tempo.
vem, systematicamente, receber a sua esmola do Syndicato dos Lc
jistas, que, para um pobre de 'facto, melhoraria. por alguns momen
tos, a situação de privações, era credora por emprestimos, algunsdelles tomadas em lettras promissorias, das seguintes pessôas.

Carvoeiro Carlos Pinto da Rocha, residente á rua Esco
bar. n' 57,3:000$000; d. Albertina, portugueza, residente á rua

Argentina, 2:000$000; um guarda municipal, 1 :800$; um sub-offi.
cial da Armada, 9:000$; um alfaiate, cuja quantia não quiz revelar
e que lhe paga t 1 $000 de juros mensaes.

Estes os credores cujos nomes e quantias Quiteria Carneiro
pôde recordar, jà agora mais tremula e mais nervosa quando com

prehendeu que tinha caído nas malhas da policia.
QlIiteria não vai ser processada como falsa mendiga porque

os seus 8� annos não o permutem, Vai ser officiado ao juiz com.

petente alim de l�e ser dado um asylamento condigno. uma vez que
tem. posses para Isso.

na Exposição Farroupilha

E o povo que pague e se sacrifique pelos melindres do sr.

Jo.ão Accaçio. - "-->'. •
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A estação allemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame
rica do Sul.
A's 23,15 corresponde às RIO, 18 (G)-A senhorita

7,15 hs. no Rio de Janeiro t: Edmea Mello de 18 annos
3,15 às 11, 1 5 hs: de idade está' sendo consí

_

23.05 Annuncio DJA (alle- derada como a campeã do
mao, portuguez). Canção popular suicídio, pois, ontem, pela
allemã. decima vez tentou contra a
23.10 Radio fenJi�ino: O cê- existencia, �ortando as veias

ro de mulheres de Ehsabeth Kuy- dos pulsos. Como das
.

nove
per, canta canções populares de vezes anteriores, os medicos
todos os povos. da Assistencia chegaram a

23.25 Noticias sobre actuali- tempo, pondo-a fóra de pe-
dades. rigo.

23.35 Noticias sobre a econ� ---------.......-

mia allemã.
23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias (em ai

lemão).
24.00 Grande concerto recrea

tivo C0m entremeias.
1 . 1 5 Ultimas noticias (em por-

tuguez]. ,.

1,30 Contemporaneos. Urna A Directoria de Hygiene den
palestra musical de Gertrud Rung. Eslado está publicando edital pro-

2.00 Musica ligeira. hibindo a entrada de pessoas
2.15 O aspecto da nova politi- estranhas nos I\çougues do Mer
ca de arte allemã. Poder consti- cado Publico.
tuçã� e cultura. Falia: dr. Friedri- Os infratores ficarão sujeitos
eh Bie e Guenther Mann. ás penalidades previstas no Re-

2.30 Concerto de orgão da guIamento de Hygiene.
igreja de guarnição de

Potsdam'llProfessor OUo Becker.
3.00 Actualidades. I
3,10 Leitura do programma

(aliem" port.}, Despedida bJA
(allemão, portuguez).

A GAZETA' FlotianopoUs
--

f9--3-mS
L''',

Irradiação
da Allema

nha De suicidios
'(

"Record"Pela nossa historia cAt Gazela
Desportiva

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 16 DE AGOSTO-S. ROQUE

150 I-O cabo de S. Roque-Uma frota, sob o com-

mando de Gonçalo Coelho, descobre o Cabo de São Roque situa- Redactor CYPRIANO JOSE'
do no Rio Grande do Norte.

' �����������������������
1567-Parte para a Bahia-O governador geral do

Brasil. Mem de Sá, depois de expulsar os francezes e de fundar a

cidade do Rio de Janeiro, sob a invocação de 510 Sebastião, parte
com destino á Bahia séde do governo.

1852-,0 theatro S. Pedro-joio Caetano, auxiliado
pelo marquez de Paraná. reabre o theatro São Pedro de Alcantara
no Rio de Janeiro, que Iôra devorado por um incendio a 8 de Agos
to do anno anterior.

185�-O pharol da barra cio SUL-Por aviso imperial
desta data fOI autonsada a construcção de um pharol na barra do
sul do porto de Santa Cetharina,

1877-0 governo do Paraná--No edificio da municio
palidade de Curity�a, presta juramento e assume o governó da Pro
VIDCla, o dr. Joaquim Bento de Oliveira Junior.

-0-··
DIA 17 DE AGOSTO-S. MAMEDE

Uma senhorita já
tentou morrer por
dez mezes

JURANDYR NO VASCO apresentando um quadro de for·

ças dispares, O Fluminense, com o

seu conjuncto completo e homo

geneo de athletas de todas as es

pecialidades, dominou bem a com

petição, ganhando I 2 dos 13 ti
tulos disputados e sommando 2 1 2

pontos contra 74 do Flamengo,
Que fez apenas, um campeão
Bento Teixeira, aliás um verda
deiro novato, sahido das provas
de rua, com poesibilidedes magni
ficas.

Foram estes os primeiros resul
tados: Salto com vala: Paulo Aze
redo (Flu) 3,20; Salto em altura:

1784.-Baptismo de Feijó-Na igreja da Sé. em S. Quando Ministrinho regressou Jarbas Barbosa (Flu) 1 m69; Salto

Paulo, é baptisado Di\1go Antonio Feijó. filho de paes incogaitos. da Italia, onde integrára o conju- em extensão; JO'lé Tolentino (Flu)
exposto em casa do reverendissimo Fernando Lopes de Cam�go. cto do [uventus, os dirigentes do 6m 15; Peso: Antonio Marques
segundo reza a certidão. Ignora-se o dia exacto do nascimento do Palestra Italia, de São Paulo, (Flu) I I m06; Dardo: Levy M.

grande brasileiro. trataram de obter o seu concurso, Mello (Flu) 47m80; Disco: An-

1839-0 marechal Soares de Andréa-Tendo lido seguindo que o veloz ponteiro tonio Marques (Flu) 36m33; Re
nomeado pelo governo imperial, assume a PNlidencia da provincia firmasse um contracto com bôas vesamento-4x 100 metros: Tur

de Santa Catharina, e o commando em chefe das forças era opera- condições. Surgiu, entretanto, um ma do Fluminense---45.4; 4",400
ções contra os farrapos (Republica Juliana) o marechal Fr.ncilcP José desentendimento entre as duas par- metros: Turma do Fluminense

Soares de Andréa, depois barão de Caçapava. O povo alcunhou-o tes interessadas e Ministrinho le- 3,41. S,
de Tio Chico. vantou uma questão judicial, exi-

/, 1841-Nascimenfo de Fagundes Varella--Na viHa de gindo do club dos "Periquitos! Box
RlO Claro! �a então provincia do Rio de Janeiro, nasce o festejado uma i�demnização de, 15 contos

poeta brasileiro Fagundea Varella, fallecido em Nictheroy. a 18 de de réIs. Quem vencera a questão?
Fevereiro de 1875.

1861-0 mestre do pincel-Chega ao Rio de Janeiro,
de volta d� Europ�, p�ra onde seguir� afim �e a�rfeiçqar s,eu. .es

tudos de pintura histonca, o distincto catharinense Victor Meirelles
de Lima.

1864-Fallecimentos-Em Londres onde até hoje estio Em São Paulo a PºJtugYeza
os se�s ossos, htllece o iIIustre poeta e escriptor maranhense. Manoel empatou com o Santos por 2x2.
Odonco Mendes, nascido em S. Luiz. a 24 de Janeiro de 1799.

I�67-No Rio de Janeiro fallece o senador marqael de
Etanhaen (Manoel Ígnacio de Andrade Soutc-Maior Pinto Coelho).
que fOI tutor de D. Pedro II e suas irmAs até 1840, apól a renun

cia de José Bonifacio.

Zarzur, que presentemente in

tegra o quadro do Vasco da Ga
ma, está se interessando pela ida
de jurandyr para o seu novo ciub.
Os directores do Vasco da Ga
ma já se manifestaram favoravel
a acquisição desse arqueiro, ex
defensor do scratch paulista, que,
por certo, mandará Rey para a

reserva.

MINlSTRINHO AGINDO
JUDICIALMENTE Prohibidas

de entrar

nos açougues do
Mercado

EM LISBOA

EpilepsiallPerante enorme assistencia, rea
lizou-se o encontro entre os bo
xeurs Wouters, belga, e Horacio
Velha, nacional. Wouters con

seguiu vencer nitidamente a Ho
racio por pontos.

O Vasco da Gama venceu

ontem os .hespanhoes, num prelio
renhido, no Rio, por 4 x O.

Pedidos:

I

\

Comprae para vos conven-

A MO'DA PEGOU cer o formidavel e econorni-
No jogo Figueirense x Iris, que SABÃO INOIO.

foi brilhantemente disputado hou- Tamb-m organizou a sua jun- C
•

Rve empate por l x l e 2x2, respe- Ine ex
I ta governativa no sport, a Aca- "

ctivamente, nos 20s. e cs. qu�- d
.

C' d B I P d "

d A h- f erma anoca e ox, a qua roce eu-se, 'ontem, com tres

REQUERIMENTO: _- Do .ros. man. aI ;remos
uma apre- está assim constituida: Presidenle- sessões concorridissimas, a inau-

sr. G, «Mira'nda-, da praça de ciação eS(Jecla o endcontrdo que J. Corrêa.ISeaetario- Waldemar guração dos salões do moderno

I h d d
mereceu a attenção os espor- L Th

.

A
.

S' e coníortavel C,'ne Rex.
taja I' pe I'n o para regl'strar a' fi' lit emos; esoureiro+ ntomo I- " ...

, bstas onanopo 1 anos. .' P d A Q O f'l' I f
.

li d
sua firma, nesta Junta: inscreva- I queira. rocura or-- maro ua- um mauguia OI a n a

se. Dito do ar. «Joaquim 00- F. C. D. rBesmu)a: Dr�edct?r Geral Dd� Sporlsd-- operetadUma ::A{jGoile dMe Amôr, ifn-,

Ca' J
.

d ra 10 \0 ngues e irector e terpreta a por race oore, a a-

Resumo das actas "'Q'S 17.5 mmgues meiro ors , SOCIO a
UI f' C' J ... C' Publicidade+Ary Caradyba da mosa prima dona do Metropo-

e 176a ses
- ", J t

uma c arneiro ar, "" Ia». Haverá hoje assembléa geral,
. soes ua un a d di d 'f' Silva. Cerno se vê nos outros lu- litan House de New York, e 'OU-

Commercial do Estadc " reü-
esta pr�ça, pe 10 o para c�rtl 1- afim de ser discuüda e approva-

.. , , 'h gares se procura abster manda- tros astros de fama.
lizadas em 27 de fui/lO e 3

car se a mesma se ac � .reglstra� da a reforma dos Estatutos.

de Arrosto de 1936 d� nesta Junta: certifique-se. tos,.. :0 Cine �ex tJ�ssue amplo salão
o' • DIto do sr. «Armando _Ferraz,- G ID NTE NUMAS X BASILIO para projecções, acomodando gran-

socio da firma -Amaro da Cos-
CHE OU O PRES EI

Já vem se tor"ando irritantes aos de número de espectadores e contan

Presidencia do sr, MaJior Edu- ta & Cia-, do distrl'cto de' S. nossos leitores a propalada lucta

I
do com um perfeito serviço de Bar,

d O 1-1 P Já se acha entre nós o nosso S bb d Iar o
1

tto orno rest :ntes o.s Antonio (F'polis), pedindo certi- entre os boxeurs Numas, filho a a o rea izou-se uma ses·

E d O H P apreciado rlesIJOi'tista Jorge Pro- IHS. duar o Uo orn, resl- ficar a bem de seus direitos o d d 'd d F C D deste Estada e Basilio, pertencen- i sã? experimenta para a impren-
dente João Octavio d, C t . .

h d d
' ença, . . presl ente a • • "

b
.

A' - N I I d FI' r

A 'II' J ' F .

1 os a lDt�lro ,t. ,eor .0, contra�to a re- cuja sessão hoje pre�idirá,
te a nossa �lOsa vlaçao. ava, Si! e . onanopo IS, com o com-

VI a, ose . Glavam, Rober- fenda firma' idem. Dito do sr
I Constantemente ambos os boxeurs· parecimento de representaot �s de

to Oliveira, Alvaro Selares de Guilh�me Rena�x residente em' th I t.
se preparam Ipara depois esmou- todos os jor'naes.

OI" d d J T
' , .. A e ISmo A f A

l�eIra, eputa os ,e (,ão o- 8rusqte. pedindo certidlo do recer, já nas vesperas do encontro. pós essa uncção, o sr. r-

lentlOo Jor, Secretano, é aberta contracto da Soe. Madeireira Presentemente Numas vem pro- no Brincas, proprietario do excelen-
a sessão e .approvada. a acta da Ltda», reiJistrado nest,a, Junta;

A VOLTA DE S. CHRIS- curando se restabelecer e já nos te Bar offereceu aos presentes tinis

sessão antenor. EXPf::r>IENTE: idem, ,Ditô de d. ROdolphina
TOVAo declarou luctará brévemente com simas bebidas.

-Memorandum da '''Soc Coo- T I b·...I.1- S d tyl' h F' b d' seu rival--Basilio; entretanto este,
, . .. o en n� aUla, ac osrap a OI co erta e eXlto a inICia-

perativa Agncola MI xta de Res- desta Junta _ pedindo 15 dias t' d D A d F M D F confórme certos boatos, já desis- A maior

ponsabjlidad� LtdaR 'pelo· seu ge- d fé' d di'
Iva o ...

a . . . ..

tiu da lucta, '::allegando o longo serraria,

J L'·
J e nas ,e acor o com a CI. que se orgaDlzou com a coopera- -

rente osé oreszom, com séde como reauer. Dito do da «Emp. "d J I d S t- tempo que tem perdido. DELAMBERT & CIA
tlp' h' P " d d

.

. ÇC10 e «orna os por oi», o
dem

'f' JOd euo reto" pe !n o um Cine Theatro Kersten Lt4a�; o inicio da federação oe ssa espe-
Não acha'llos justa esta i eia PHONE 1.100

cerh lca o com a datu e numero desta pr,,"a pedindo para r..ms� 'I'd d dp boxeur visitante, pois nunca se
------------__;------------

doreg�strodareferida.\Soc.Coop. trár aalt:ràçiode seu�oDtr��t� claFaho: uma cooperação dos perde por esperar,�comojádecla- f'e·r·nan'do O�orl·oArchlve-sC9 Carta do sr. dr. social. registre�se qrc{zive·se. dubs filiados, como falta aqui rou Numas, e isso só ;.poderá in- .,

MaxRT. dD'Se Amaral) advogado Dito do sr. Accacio M()I�{�. �â- entre nós mas o enthusiasmo de fluir as suas qualidades technicas,

dO d
o uI, acc.usaudo e �gra- vogado de�ta cidade, i>edíndo pa� uma p�p�lação nurn�rOS3 não de- devido o maior preparo. M hecen ,o os doc�mentos·" enVlad�1 ra finl 'de direito. cer,tiheM le o sapareceu, 82 participantes dessa Deixamos aqui a nossa obser- U I eres Farroup i lfiâ li

�or esta ReparlJç��, Id,�m. Ofh� sr. Hermann' &;ck é commerci' prova concluiram Q percurso de vação aos dois boxeurs esperando
clo}ln �o. sr. JoalCJ.u'im E.:nes Tor· ante matriculado e se o mesmo é "I kilom6tros, chegando o ui- que, dentre de poucos dias, su

��Ts . Offhlcl�,1 de> f{egl stro de socio da antiga firma Ernesto, timo conocado no tempo de 21 bam ao IÍnk para contentar a po-

r.lUmp o • com séd� .e�n Bom Beck & Cia. desta praça; certi� minut9s, 50" e 6110. A coll� pulação barriga�velde. Sua lucta Neste anno em quê se commemora o primeiro
Retno daquelle "nm IC p·'o para fi' Di d G'

',.'b
. • d' t é centenarl'o da G er d F 't ã I'.,

•

'A. n I II> , ,Ique-se. to o sr. enellO cação· principal foi a seguil;l�e: a ma prece encla a ou ros, oura 'Os' arrapos, mm os s o os lVroS

serem ar�hlvad�s nesta. Junta! Lins, Dir,�to!-G�rente dp, B�9� lo) Mario Alvim (Vasco) Zí'50 que temos certeza. que em prosa e verso com:nentam as proezas dos revo-

NIdem'FI?lt�,do ·sr
•..DomlQi·os �alco Indullria � COJ:plpcrc:jo de 6110; Zo) N,elson Pachecl) (Vas- ����������� htcionarios de 35, Revelando fína sensibilidade, Fernando

ova I�ho, 'OfhCJal �o Regls. Santa Catharina, da pr.�� de, cQ) e 30) Jpse Domillgues (8a- Osorio escolheu para theftla de seu novo livro as d,e-
tro �e Tltu!os ·da comarca de Con- Itajâliy. 'peainao para registrar e tafogo).' A clas�ificaçao dos!clubs Waldemar Plautz, tem monstrações de coragem, atnôr, patriotismo e outras vir-

cor�la. enVlao do
.

documentos da archivar OI documentol c:Ll. orla- foi s-lIinte: lo lugar: Vasco
o pl'azer de cQmtnunicar aos tudes domesticas reveladas por algumas damas gaúchas

Caixa Rural U ão Pular de ,.. d' _l'd B
• -til.. seus parentes e pessôas conhe- fiO decorrer d'l Grande Revol

-

•

DI op msaçlo o rcrerl o lOCO; reglS- com Z-40 pontos; 20 S. Chriltovão "das, o contracto de casa-' '.. uçao. .

&Ia-Vlsta, f!aqueUa comarca. para tre.se.. arç,h!�e�se. cqm 193 pontos. mento de sua filha MUda, Foi feliz no pintar o retrato das mulheres farrou-
serem ard.uvados nesta Junta; Nada mail havendo a tratar o com o Dr. José Miranda. pilhas. Conseguiu apresentar vivas diante dos olhos do
Idem. M{!morandum do sr. Gui� sr. Presidente emcerrou'a Ielslo. José Torres de Miranda

leitor aquellas caricaturas que em 35 se distinguiram co-

l�erme � ,�naux, de Brusque, pe- Secret�ria da Junta Comme�- VENCEU O FLUMINENSE _ e _
mo verdadeiras heroinas.

dUldo C(';pla do contracto da Soe. cial' do Estado em 3�8-935. Milda Plautz ' MULHERES FARROUPILHAS é livro que vae

MadCITe,ira Ltda", Idem uito dos O certame de novos, um dos commuuicam. com prazer, o interessar a toda a gente porque tem o encanto do ro-

srs. "Henjamím Zilli & Cia", da Joêlo To/enlino Jor. aspectos mais interessantes dos ca- seu contracto de cas;une.J.to. mance, um perfume de poesia do passado.
praça dI: Joinville, accusando 11m lendarios a(hleticos do Rio, não Rio do Sul, 10-8, '�J35 O volume é uma bella brochura sahida das offiei·
menrorandum desta Junta; Idem� .5=get.rio �e!� � �e��� �s.Fc!�, es!e anno, _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ nas da Livraria do Globo.

Junta Com
mercial do

Estado- CAMILLO MALlCE corri
24 annos, casado, resident,{a/
á rua Machado Coelho, 44 'r
RIO DE JANEIRO, soffren- .� "

do ha. mais de quinze an

nos de Efortissimos ataques
epilepticos, dc:.c1ara achar-se
ha oito mezes, radicalmente
curad0 de todas as 'mani
festações de epilepsia. depois
de fazer uso de seis vi·drós
grandes do

Antiepi leptico
Barasch

Nas farmacias e droga
rias, em vidros grandes e pe
quenos.- Cuidado com si

II milar e nome parecid".
montagem em

EdiçãO da Liv. do Globo--P. Alegre

-� t

'. iif·
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,; ..
' :���/:" '.'.' "�!c..,,�,� r'·!V ,f"'j�i,�r..,(:����::�.-�:���";;�r., '�:':i
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<�:::�<y<�:,,·,.,�
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,
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A CAZETA.
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IDarlos Boe c e I .1
- �

Matriz: FL.ORIANOPOL.I �
F,111·aes em.·

Blurrâenau � �oinvilje Seo Francisco - Laguna Lages gj
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul g:j

Secção de Secção de Secção de ���
FAZENDAS: i • �Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

r.;�.I.,\�Morins e Algodões Machinas de 'beneficiar 'madeira ��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas t�,:\lTapetes e trilhos Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ��

SLêt'ndhaaS para coser e serglr
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

��\��.
.l

Fogões e Camas Locomoveis, "Motores de.: esplosão, Motores ��.�
Lã em nove lIas e meadas Louça. esmaltada - apparelhos de jantar - talhe: . eléctricos' ;�
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,

�í.-�,,'�lAlcoIchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ·1
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

'

�Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �,",Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico l!

��
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER

L�:7��,',.���,-.'�� Charutos eDANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras M�;terial electrico em geral ��J
� Empreza Nacional de Nave(?,ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"

� Fabrica de Pontas "Rita Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleir ·"Arataca" �=��FAVA'qI'>t���miSD_tG#�,����l@1�������ÂVAV6����
_.

C om p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
-

:Y d
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as casas na rua Conselheiro

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

.-- funOaõa em JB70 --. Confeitaria Chiquinho. . rua Felippe Schrnidt 41, rua

SEBUROS TERRESTRES E rnnamrnoe Pedro Ivo n ..3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em' caramellos, bonbons, empadas; duas casinhas, e á fabrica de moveis na rua Conselheiro
cpltal rlZallsaOo 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc. Mafra. para informações com o proprietario Paulo Schlern-
ReslZrvas mais OI 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca- per.Rl!cRlta em 1Q33 17.762:703$36J sarnentos, baptisados e bailes. -;;;;::=�=::::===:;;;;::;--;:;-__--'--;--:-__�-:;:-:�'lA1movlds J3.472:299$349 - N d I d dRlZsponeablllOaOlZs ossumlOas Em 1933 2.369.93B:432'BJ6 RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar "

PASCHOAl SIMONE s.

A'I
as gran es uctas ��e es o-

(Estas responscbtllõcõee re:firrlzm-slZ sórnente aos ramos 011: .

/ bram no campo da actividade so-

:·���p�nTh�A��:'a�RTES. que: sflo 05 DOIS UHlrOS em que T H E O O O R O F E R R A R I LIVRARIA MODERNA cial ou commercial, o espirita mo·

"'g�ntlZlI. Sub-Rglmh!s 2 RIZgulaOorlZ8 01Z RuClt'lae em tcõos os RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINADA., demo e bem equilibrado utilisa o

) � unõcõn em 18136
I h

...

�8ta&o. Co Brasil. no Urugua" (Succursal e: nas prlnclpaczliI RUA TRAJANO) Telephone 1.194 R F I' c h idt 8
te ep one como a mais mprescm-

praças IZxtranglZlráil ua. e ippe oc 1111 U' divel das necessidades I
RglmtlllS em florlanopolls rAmpas LOBO a riR.

Rua r. mafra n' 35 (ecbrcõo) ralxa postal JQ
TRllZgr. ALLlAHÇR TlZllI:ph. 1.0B3

ralxo postal ]29 Tel. aut, 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Professora norma

ltsta �-- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

escrlptorlos IZm Laguna IZ Italahy
Blumenau II: Lagrs

Sub-AglZntlZs em

Fllemene & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

.

c

Agentes, autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.
"
•

'-

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

SOB;"N. 12.475 •

Tvpographia. Esiereotyp I
Em;oOernaçZló, Pautação, Tra
balhos IZm Alto Releuo t!tc.

........................

Fabrica de Moveis I
DE •

·

Pedro Vil.li I
·

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER
: -i·

ESTYLO-Rua João Pinto, II B-TeIephone, I
. .

Sociedade Immobiliaria Cathprinense Limitada
Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais. �

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filho,.
LlnOa Vista Panoramlca.

ElSpllZnOIOa praia 01Z banhos.
Optlma ncscente Oe agua potaue:l.

TlZrrlZnos cornpletcmente planos.

A;UILLR BRLHERRIA DISTA a:

1000 metroa Oa Ponte Hervlllo Luz,
800 00 fj"anOIZ Quartel flZOeral, em ccnstrucçelo.
600 ",.. S"upo Escolar 'José Bolteux.�

a séOIZ 00 Dlstrlcto 'Joêio PlZssOa.

Servida pelas Linhas de Omníbus de Florianopolis á joio
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
R SocllZOa02 SIZ e:ncarrll:ga 00 construcçtlo Oe PréOlos

oa IOtRs aOqulrjOos, rneõtante o pcqcmento 01Z uma IZntraOa d
unsta R o r�sta tR em pagamRntos menecee,

["'ormações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521
OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

.......-----.......
•

Constructora do Lar Ltd. I
flt
o

I

. -

i Organização nacional de crédito
para a construção da casa propri a

('
,

E' a uníca que garante os seus associados e of
. Ierece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
.

, CARTA PATENTE N. 115

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida
que obterás uma caderneta pela quantia ,le 10$000 com

. direito a um sorteio pago,
Si a sorte )he proteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela' insignificante quantia de�3$oOo.

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

tracção será realizada -pela Loteria Federal do BrasilPARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

, Essas somente são encontradas
nos novos tYP05 de radio

P:H .XL I P S

peçAM CATALOGOS, ,PREÇOS, ETC.

COSTA & Cia.-RUA CONS. MAFRA 54

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

.,
•
G
•
.,

I MATRIZ: RIJA II DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Pa�lo :Ih..... . eo.....

F.abrica de Moveis Catharinense
CE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
,

Teteonone n. 1632

Prefertr O Sabão IND lO de (Curitiba) fabricado CGm Olein;
é dar valor ao que é bom, é eCDnomicD e rendôsa

EXPERIMENTE E VERA QUE É SUPERIOR
, '.'4.,,!}

,
- _. - _�� ..!,. ....._'",OO!,,,,�"«;_.,,.�

•• 'c

" _.\
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Commercio, Industria A Gazeta

Agricultura
1$800 -------- ----
1$300
3$000

1l!'e�cs eerrentes na praça da Limpos leves kilo
FloriallQPoll1 '�1:::" "��,"' ::..: Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 d 4$000Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Gatos o m�tto uma

i' 34$000 Lontras média uma 30$000
nruan a

Graxaim do matto uma 3$000ASSUCAR .

70$000 Graxaim do campo uma 5$000

69$000 Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

FRIO MADEIRA DE LEI -; PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
j 6$000 Taboas lei largo 3x31 ds. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000

Fôrro de pinho 16�000
SAL DE MOSSORO' Taboes 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

SAL DE CABO

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Ennpados 2 kilos

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

-

Meroado do Mo
FEIJAO

(Por sacco de 60 �Ilos)
Preto novo 18$000

DIVEnSOS 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$000 -

-

-

Soda Pyramide caixa 6J$OdO FARINI-iA"'DE MÁNt>lbCA
-Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 1(110'3)'''
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 !<'ROUXO
FarelIo sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24$�tlO A Ih' E .

I 42$000
7$500 gu a. speclaVélas de cêra kilo

. • Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1$600 Japonez Especial 38$000
Cimento f."lauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500

MERCADO FROUXO'
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500 -

BANHA

, vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 l(i10s)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000,
Em 'decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000 :
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 IVassotir�s 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L,,,;PVvv __'

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
XaJ que sortidos arroba 25$000 (por I(ilo)

�liereado de Florlanopolll l\1antas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco sacco 15$000 I
Sortida regular ,1 $400

reijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco ) 4$000 r

Batata sacco l2$000
: DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por I(tlo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 5{ Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 «�HallJburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
';'oucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo " ' 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

�3$000 « Urugusy
2$000 1« Hollanda

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 93$5QO
1$260
7$6510
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
'1$741
12$930

(

Refugds pesedos 'kilo
Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE eEREAES NO-RIO DE JANEIRO
5TOfK em 3-8 EntraOaS2 5ahlOas

e a 14-5

Feijão (saccos) 66.257
Arroz ( ») 75.515
Farinha ( ») 45.113
Banha (caixas) 1 0.487

6.120
1 :l.UOO

i\, "li I . ,,'" .'

l':'!u .. l(; \b.-.\ ....... I...�,' /

Xarque ('fardos

·'c_·,,· ... ··.; � .:.,.....;:..;: :.:'l-
.

.,._.•�::-
-

_ �:_::'
.

_ _,�,- -_
.. '-.

......

I\lIédicos

Dr. Casar Avila

Rua Trajano, rr 1 sobrado �_;;;;__;,;;;;;m;;;;,""""""",o;;:w;;;;."im".......;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__-iiiiiiiSõ;;;m;__o;;;"'õiãiiiãiiiiiiiiiiiE iiiiiiiiiiiiiia·.,iãiii·_·.

( Telephone rr 1548 I'. EXDreSOS NOi�deste "
:ii

séde Porto Algre

""

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr '18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

Phone 1.618 Dr.' P,cfro de Mo!!ra Ferro'
,Residencía:-R. Esteves Ju

nior, 179-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1 353

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

Consultas:
das 15 ás horas l B,

Advogado

s ,

Fechamento de malas

�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás ,�l 9,30 horas

PARA:-ITA]AHY,
�

BLUMENAU, ]OINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE ]Al..JEIRO.

Accacio Mo ...

•

re I ra tem seu escrlp-

tório de "advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon-: 1277. -
,

Caixa Postai I 110.
"

'====='���="==========

Agência no

�difit'""io La Por-ta Hotel

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de rnolestías graves, a

dultds lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos !

ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien- Ites da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope íode-tannlcc
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
cencias de molestias graves, etc. etc.

D05es: Uma colher õcs �e sopa antes ôus refeições.

-=

Ler com attenção

,

ORLEANS
TUBARAO

"','

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS "

THEREZOP-OLIS
até FLÔRIANOPOLIS

Viagens scmanaes em 36 horas
.

Pafte de Porto Alegre aos Sabbados ás '4 e meia horas
J5�rte de Flmianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas '

PASSAGEIROS" CARGJI.S, ENÇOMENDAS E VALORES
�- _ \

_ _

.

lnlormações em Po�to Alegre: séde RUA A. NEVES, 159-::227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Age�'te em Araranguá-.PEDRO AGUIAR
�

« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

Pharrnacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

Calda's da
Imperªtriz

Tâdôs ..s'd'omingosl
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

ExceIlente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura

.. de 24 ou 40 gráos
Parte desta Ga,�ital, do' largo da" Alfandega, ás 9 e

regressando ás �6 112 horas, um confortável
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 pess8a.

RS.YI5$OOO

toM,PREZA DE TRANSPORT .... EM AV' OMOVEIS,OMNI-
BUS E -"M1NHÕE

Devidamen Registrada

Para informações e reserva de passagens: No

1 escriptorjo ,da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
- :,I[ouréi Hlltel ou pelo TELEPHONE 1.521

j i
----.�����������

,

<� ';: ?-
�

Director ProprietarT, S.t\NTIAGO BORBA

"Linha Porto Alegre - Flortanopclls e

vice-versa
Sahinda da
PORTO", ALEGRE
e passando por ,_

OSORIO "' ,

_;;t Ó, iC_TORRES " ;

'/ 'ARARANGUA: "f

CRItSClUl\tA� "
"

; "'. J '!I- ,_

URUSSANGI

. . � '-

c-
,.�: .. :-

Refinação de assuear
-=-�-�------:---------'-

=de�1

João' Selwá�
Telephone 1411 Caixa Postal 105

fabrIca Rúa a�cayuva;' 154
Cep0slta: Mercado, 36,

--_",,(�,---
FLORIANOPOLlS Est, de Sta. Catharina

,

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES
, .

$�,'� AttentatLbemt -. -,

� �.�."
..... \,.1.. J.'

�', "'_."

Ar Ag$Jictã', ,lVIoê:fEH�l')a

�,- de PúbHcâ(!:;Õés�:_,com sede ..

em São Páu10,t é autorízàda ê' fis- '

�
calizada pelo Governo Federal e

�f
possue a carta patente n. 112

_ �

FORMIDAVEIS sorteios' proprios, tres v�zêsl por '�
semana, todas as segundas, terças e sextas·feiras fi]

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

teias são presenciados pelo povo
, ,�

�'����������,

r c
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A GAZETA

Corações
cs rítativos !

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

POBRE OPERARIO
����.--����......

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operario que falleceu em

consequencia do horrivel desastre oecorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti
no, que lhes reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
raria Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas columnas, uma S�J

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

soffrimentos.
Agente e Iunccionarios do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazela

Contribuição da Estação Telegraphica de Floria

nopolis.
Contribuição de funccionarios dos Correios e outros

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

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

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

Não esqueçais J ri. do Telephone 1.418

27$000
46$000

PROFESSORAS
Maria Magdalena de Moura

Ferro
E

Dulce Costa

Acceitam alumnos para os
cursos preliminar, comple-

mentar e secundaria 0-------------00.------,---------0
RUA URJGUAY N' 22 �

Tratar das 14 ás 16 horas

m
VENDE-SE uma pequena ca- �

sa na Rua General Bitten- �
court n. 67; mais duas pé- � �

q�:::teeS��u���1�5�randeálua � • ULTIMA palavra em radio �
A tratar no CAFE' ES �

TRELLA.

Banco de
CréditoPo
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

n----'

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previofr]. ala.

100$000 Prazo Fixo g·l. ala.
20$000 ��������
10$000

PUClla.s, alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
--------------------

Osorio 38.

Machlnarlos modernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os productos da

'I

I

RECEBE DEPOSITOS

Combinações
_

Sorteios men-

inteiramente
�"� saes de amor-

nin�:ê�"��:O i I � II ",f' 0 Am�mç;a Ih, Ilalaià ti:::!bol.:m
de titules de I 1 ., I}_' mensal. ao r
capitalização, \.� I '__'�I .. �. '�nl,if;Jli.zuçã•• s. ,,�.l numero sor-

quer saldados � ........�., .. _ .. teado do
d -

� Companhlc Broslteiro pera incentivaI o des- i '

quer e pa- --", envolvimento da Economia

I
D U P L O

gamento Irac- capll&l lIubllcrlpto;' a.OOO:ooO$OOO - Caplt&l rfl ..... l�o; eoo.oocsooo t do ca ital
. -
_ .,,' Sede Social: aalúa t� . PIclOnano. nomma .

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do lO' anno em diante. TODOS OS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
JULHO DE 1935

· NUMEROS SORTEADOS

18.130 -- 301 -- 3.997 _.. 16.011 -- 12.919
D. Maria Cet don Cal, São Salvador, Bahia-contemplada com CAPI·

TAL DUPLO Rs.
Sr. José Daria Pinho, São Salvador, Bahia - contemplado com Rs.
Sr. José Pedro Seizano, Mocóca, s. Paulo-contemplado com Rs.
D. RosaMachado de-Almeida, Santos, S.Paulo-contemplado com Rs.
D. Maria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

Rs.
Sr. Adelino Rodolpho Dienstmann, Novo Hamburgo, Rio G. do Sul

-contemplado com
. Rs.

D. Luzia Medeiros do Monte, Areia Branca, R. G. do Norte - -- con-

te.nplado com um titulo liberado de Rs.
D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo li-

berado de Rs.
Sr. Benedicto de Carvalho Ferrer, Conceição do Rio Verde, Minas

Geraes-contemplado comum titulo liberado de. Rs. 6:000$000

Info-rmações com os Correspondentes .Regionaes

Campos Lobo

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

& Cia.

A marca preTerida
Moritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., LISO

P
" Vende-se um

Ian OZeitter Win- Ikelman, novo.

Tratar nesta I edacção.
Por pre!r0 de occasião,

I DELABERT & CIA. �

A melhor lenha por igual
preço.

PHONE 1.100

Florianopolis .. Laguna - Itajahy - Blumenau - Brusque I

-Alerta
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albuns 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
armgo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

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

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premias es

pIendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de 200 CCiU

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

I Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado)

MA�AV'LHA DE BOM GOSTO
Produção sonora

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

IVENDE-SE
em Capoei

ras municipio de São
José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.SSe
metros quadrados, quem pre
tender, informe -se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke.

� O radio IMPElRATOR scientificamente evoluido que i
�

vai monopolisar o mercado

�
I.' Circuito especialmente estudado e esperimentados para o Brasil, adaptando-se �ás condições de recepção locaes, com apparelhos de alta preci- •

I são da General Radio e Weston, composição total -Anti-íadíng- I
com dispositivos de syntonização visual por sombra. Apparelho

pARA chamar uma Li
mousine � só discar o

n. 1.&2a. O unico
telephone das Limousines.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado
BLUMENAU

de laboratorio e não de fabricação em serie.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I (Eôiflclo Caixa Agricola) ITELEPHOHE, 58
- -

Musicalidade avelludada, fiel e natural, sensibilidade INEXCEDIVEL, selecti- I
� vidade ABSOLUTA, evitando estações que se .encontram em �

� ,linhas adjacentes etc., etc. �
(I �_. - �
� SOM OE ',,' �
� .. -_ VELL.-UOO �
ImPERATOR-

I Preços reduzidos'�
� Õ

�
;JI INFORMAÇ ES �

� EDUARDO HORN m
• ,--"8--�----.---.

I

/'
,- I

I
I

I

- .

,J

I

I

E

r,
"
;
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� Nos s a Vi d a H �Utilidades � A imprensa local, confra-f lo que reclama, que péde e em breves palavras, o dire-
i H

'" � ternizando-se com as com- que interpreta-o homem- ctor deste diario.
,��&..:��� ,��!;C ���� me�oraçõ�s do, nosso . �ri- e, se n�o fôra a expontanea Corno .demonstração de

melro anrnversano, noticiou tolerancia, sem quebra de cordialidade � prova' de Zes-
� I

Creou-se ha pouco, em Londres, PARA LIMPAR A TAPE- bondasamente a passagem principias, com empenho ob- tima a direcção deste offcre-
I 231 Agaalo 134 a "Liga Aérea do Imperio {Bri- ÇARIA DAS CADEIRAS- dessa data, fazendo referen- servados, haveria sem dúvi- ceu. aos seus auxiliares e ope

tannico": Tem .

por fim pôr a Prepara-se num t:_alde agua das elogiosas a nossa actua- da alguma uma atmosphera ranos um lauto jantar regado

19
aviação ao alcance de todas, se-

bem quente e sabão; esíre- ção. desagradável. de finas bebidas.
(, gundo a formula inglesa muito, guem-se os asse�tos e en- -O sr. dr. Nerêu Ramos, A sympathía dã alento; a Expressando "O . sentir 'de

em voga:-"Um avião, para o I costas com uma fina escova illust�e. governador �o Esta- :nthip�thia perturba as bôas seus companheiros agrade
homem da rua". de dentes. De modo ·algum do visitou-nos, por mterme- intenções, de quem nem os ceu a gentileza da direcção
-Para isso a Liga está fazeti- se deve. empregar escova dia do sr. dr. Raulino Ta- .uáus estão insenptos de pos- de A Gazeta ° dedicado
do construir em grande serie, afim grande. e Das�a. Para, as �ar- vora, apresentando cumpri- suir. E esta individualidade operaria sr. Jairo Vaz.
de serem vendidos a baixo preço,

tes m�lto sUJa_s se pode jun- mentos.
.

pertence aos jornalistas da A' todos a gratidão de A
pequenos �apparelhos de 20 ce- tarf po ce sabalo1 na hora de Recebemos felicitações e tempera do inconfundivel sr. Gazeta.
oallos-oapor, denominados gaiata-

es regar, reco lendo com a visitas de cumprimentos das Jairo Callado, qUE' não ha -�-T--,------'---
mente "Piolho-volante". Esses aoiõesinhos desenvolvem a oeloci- m�s.ma escova como se fosse seguintes pessõas: dr. Ma- dúvida, é um elemento de DELAMBERT & CIA.

dade de /20 kilometros e o peso total de 230 kilos. Para ex- po ue dentes: .
Esfregue-se no noel Pedro da Silveira, se- relevante valôr, desse espiri-] Faz entrega com caminhão,

ploração da empresa e distribuição dos apparelhos, a Liga fundou mesn�o sentico desde a par- cretario do Interior e Justiça; to-de equilibrada harmonia lenha serrada.

um club, com o nome pitoresco de "<Piolho-Club". te baIxa. do. encosto at� o dr. Celso Fausto de Souza, existente na imprensa desta PHONE 1100

----O. bordo dianteiro da cadeira. secretario da Fazenda; ma-I maravilhosa e encantadora Dr. Fernel-r.·RHHIVER5ARI05 Dr. Texeira de Freitas Para .clareaI-as, prepara-se jor alivio Amorim, prefeito ilha. III
.

sra. dr. Henrique Fontes agua II�pa quente que se der- da Capital; dr. José Rseha O modo com que o sr. [ai- Bastos
Encontra-se, nesta cidade, pro- ram� dlr�ctamel1te so�re a F. Bastos, sub-procurador do: ro encara o serviço no jor-

cedente de Concordia, o sr. dr. cadeira ate que. o sabao te- Estado; dr. Armando Sirno- nal que dirige, sempre com
Texeira de Freitas, juiz daquella nha. desapparecld.o. E' con- ne Pereira, Lupercio Lopes. desprendimento pessoal, é a

comarca. veniente, antes, limpar ?em contador da Delegacia Fis- noção exacta, perfeita e in
com �m panno to�o' o po da cal; Barreto Costa, Jayme tegral do potencial inexhau
madeira das cadeiras. Faça- Carreirão, prof. Clementina rivel que se condensa no
se a operação íóra da casa, Britto, deputado Domingos proposito altamente creador
em 10ga� onde :a agua possa Rocha, jornalista [aú Gue- de conciliar a harmonia com
correr livremente.

. _
des, João 'Gonçalves, tte. o bom exito de que o en

Quando as cadeiras estao Albano de S. Lucia: João T. carregam- como divisa o

secca�, pode-se passar na de Souza, Aristides Mello, seu evangelho.
madeira uma camada de ver- dr. Achilles Balsini, jorna- De intellígencla culta de
niz. lista Cassio Abreu, Lindol- normas de proceder, de' uma
XUXU' COM MOLHO pho, 50uz.a, W�Idir Grisard, captivante gentileza no tra-

BRANCO-.Descasca-se, ti. J?se F�etta�, Ed;mun?o Fa- to e u� apurdd.o prumo de

ra-se-lhe o centro e corta-se f1�S, Nilo NocetÍl,. �l.th�r R. educ�çao, possLl�ndo um ca

em pedaços' o xuxú, que de- Fllh?, <Iscar �brahao,. P�n. bedal de conhecimentos ale

ve ser aferventado em agua
taleão Ath�naslo, C,IOV!S Vie vantados; esses predicados

e sal; depois de cosido, col- gas, Natalmo Lop,es: Ra�J o' tOl�nam o companhei�o que
loca-se em uma travessa e �o�oscky, . Zury CU�11a, Li- d.esejamos para o engl ande

cobre-se com malho branco. Cll110 Fon�eca e muitas aLI cr�ento da imprensa brasi-
" tras pessoas. • leira, neste Estado.

. �ecebemos tambem os se-' Ninguém desconhece que
guírrtes telegrammas:. .

a imprensa, hoje em dia, é o

«!ela �assagem pn.metro melhor instrumento para im
anmversan? �ua laborI�sa e pôr idéas e formar opiniões
fecunda a,ctIvldade, el1VlO A nas camadas sociaes. E, em

��zet� md1has coloros,;s fe- consequencias d'isso, o�ld<::;
IIclta90e� (a) Mano�l f edro quer qLle vejamos surgirem e
da .Stlvelra, .secretano do In- espalharem-se rapidamente,
tenor e Ju.sttça». novas idéas, novas doutrinas

«Peço licença para tomar novos partidos ali éncontra�
qu.inhã.o colIega da justa ale-. remos.em uso,' a poderosa
gna director � pe�soal de A 'arma que é o Jornal.

Concurso de Gazeta (a) Jau Guedes». A respeito do snr. Jairo
• _ H omenagem dos

Callado muito se t�m a di�er
Sexta-feira conS'Orciou-se, na ci- Por motivo da passagem do escr.vaes .' sobre a SUd tenaCIdade e ln-

dade de São José, a senh�rinha 2 anniversarie do fallecimentodo maruJos telligenciacomo jornalistâ e

Macia das Neves de Almeida, sr. \1anoel Lucio da Silva Bra- Tendo sido devolvido à De- Recebemos desvanecidos como batalhador incansanl
professora, com O sr. Manoel Pro- sinha, hOJ'e, a sua familia mandcu I

.

F' I d h t d á A das caunas J'ustasegacla Isca o processo e con- a OlTIellagem pres a a ",'. ,

copio Fe1ix, funccI'onarl'o do The- rezar, ás. 8 horas, na Cathedral .

d C II G t I t d I T' dcurso para escnvães e \) ecto- aze a por e emen os a a- ermman o, meu caro Snr.
uma mlS3a em intenção a sua d

.

I b' d t'd J
'

alma.
rias e qUInta c asse, para pre- onosa e es emI a maru- alro, augLlro-VOS prospedda:- SÃO PAULO, 18 (G)-
henchimento de formalidades, es- ja de Guerra, que serve na· de pessoal bem como ao jor- O consul geral da Italia, a
tão sendo chamados á Secretaria Base de Aviaçã? Naval.

.

nal q.ue com Um t� _ a?:1egação proposito dos boatos de que
da mesma Delegacia, os seguin- Sau10u este Jornal em no- e cal'ltlho vem dlrJgll1cb, for-o se estaria formando uma
tes candidato3 inscriptos 110 mes- l1�e _dOS seu� cOI1?panheiros o �ulando íamJeJl os m�us legião de camisas pretas,
mo concurbO: dls.tl�1cto e Il1telllgent.e sub- Sl11ceros votos para que to- constituidas de 4 batalhões

PHONE 1.100 Wilmar Salomé Peceira, Hum- offlclal da nossa Mannha sr. dos desta tenda de trabalho, de l.GOO homens cada um
___________ berto Herme3 Hoffamann, Ha- Barreto Costa, que lêu o se- desde o apredíz até os vos� disse-nos:

'

• .. .

roido Schipman?, Hans Cerm.a- guinte di�curso: �

sos a��xiliares tuais prm{imos, -«�ão recebi, por em-

Asso,claçao Cathan- no Bona,�lbalYOltaca�es dos. ReIS, «AtrevI-�e a es�rever e?- trabalh,:m sempre Juntos, r:a quanto, qualquer communica.- ,

nense de I mprensa Victor La:It, OrlandIn� Sllvelr�, tas de.sata�ladas lInhas com tQ�pesLade e na .Qoqança, d� ção official a respeitá. Pos-

. ,
Orland� Motto Espezlm, .Mano o IntUlto tao sÓI?ente de sau- maos dadas na �az .e. ho01- so aHirm2r, porém, que,

Reune-se ho)e, as 19 horas, a Gottardl, Alpheu. TolentIno de dar o �eader aa I�prensa bro a hombro na .guelra em com o conhecimento deste
Associação Catharineme de Im- Souza Junior, Almlío .Carval�o, Cathar.mense. Ha na Impren- defeza dos, sacral'.10S .nacio- consulado, nada se está;�Ja-

Acha-se nesta capital proce- prensa, para tratar do assumptos Emmanuel José ,Perelfa., VItal sa mUlto tra?alho e comple- naes.»
_ ."'.. zendo nem org1!1iz-ando 'Ie-

dente de Curityban05, o sr. dr, relévantes. Mondes. Bernardmo GUlmaraec, X?, de ma�1Ifesta responsa- E.ss.a ora!;aO-l0I mUlto ap- gião de camisas pretas com

Ivo Guilhon, Juiz de Direito da- Em seguida haverá uma reu� Eulino José Maria Pettermann e blhdc:de, a�tentando que te.m plaudida... elementos residentes no es-

quella comarca. nião dos redactores de jornaes. Antonio de Souza Cunha. relaçoes d1rectas com aqllll.., Reconheci'lo agracl�ceJ, trallgeiro».
!Ii .I IÍII___ fil!§!!9&4! !U1UI�; b;PW '*' _Me tt

SEGUNDA-FEIRA

f,AZEm ANH05 HOJE:

Festeja hoje a data do anniver
sario nata licio a exma. sra, d.
Clotilde da Luz Fontes, esposa
do sr. dr. Henrique da Silva Fon
tes, Procurador Geral do Estado.

Estamos inlorrnad. 5, que por
recente acto do Chefe da Nação,
foi nomeado para membro effecti
vo do Tribunal Regional de San
ta Catharina o dr. José Ferreira
Bastos, actual Sub-Procurador do
Estado.

Cei. Marcos Konder

Legião
.' de ca

m isas p'retas
em S. 'Paulo

Procedente de Itajahy t chegou
a esta Capital, o sr. ceI. Malcos
Konder, leader da minoria parla
mentar.

Anniversariou-se ontem o sr'

professor Anacleto Damiani, ien
te do Ínstituto de Educação e do
Cymnasio Catharinense.

o nomeando que se acha ra

dicado á terra barriga-verde por
laços de! familia e amizade, aqui
vive ha muitos, devotando aos

serviços públicos d� Sa:lta Catha
rina, .0 melhor d03 seu; eclorços.

Dotado de desmedid J. capaci
dad� de trabalho, intelli,;,·ncia e

cultivo da sciencia de D.rerto, s.

s., tem occupado cargo;' públicos
de .reL van cia e degra 'lde respon-
sabilidade,

.'

Advog'ldo militante, procurador
da Fazenda e, finalmente, sub-pro
curador do Estado, cargo "gue
actualmente occupa o dr . Ferreira
Bastos aains!'!, agora, a um dos .r
mais alt03 postos da carreira de

•

Jma�15traoo.
fi Gazeta, rejubilosa, felicita

o iHustre patricio e apreciado col
laborador.

Regressou de viagem ál Capitai
Federal o sr. dr . Francisco Viei
ra Bolitreau, chefe da Fiscaliza
ção deste Porto.a senhorinha Julieta Daura,

filha do sr. João Daura, commer-
ciante;

a senhorinha Marina Walaim;
o menino Alfredo Nery, filho

do sr. Euripedes Schmidt;
o sr. f-\dhemar Pires.

Pelo omnibus da Empreza
Auto Viação Catharinense. che
garam, ontem, do norte do Esta
do, os seguintes passageiros. Otto
Weichert, Fritz Kratzehamann,
João Bernardes, Liborio Soncini,
JoãoMacuco, Irmá Gumbert, Pau
lo Tees, Gilberto Macedo, Fran
Bremer e Francisco Santos.

PUDIM DE PÃO DE LO'
-CI)rta-se O pão de lá 'em
fatias, ensopa-se em vinho
fino. Arruma-se num prato,
em camadas· alternadas com

pão de lá e compota sendo
a ultima de pão de lá, guar
necida de morang03.

fEZ AHH05 OHTEm

a exma. sra. d. Belisaria dos
Santos Arantes, esposa dO' sr.

Filomeno Arantes;
o menino Washington Luiz,

filho do sr. Hypolito Pereira;
a senhorinha Lygia Brazinha,

filha do sr. Herondino Brazinha:
o sr. teto Luiz Lemos do Pra

do, da Força Publica do Estado;
a senhorinha Odessa Bastos.

fALLEl'ImEHTO:

Falleceu no. districto de Can
nasvíeiras, o sr. José Manoel Al
meida, profes30r municipal naquel
la localidade.
O seu sepultamento foi reali-

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

zado no cemiterio local.
.

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

mlS5AEHLAl'E

souro.

6EHTE HOVA

Està de festas O' lar do sr. DELAMBERT & CIA.
Washington Faraco. funccionario Attende rapidamente lenha
da Assembléa do &;tado, e sua em toros.
exma. sra. d. Adel,aide da Luz
F�raco, pelo nascirnento de um

garoto que tomou () nome de AI
tino Alfredo.

CHE6Am UHS._'

Dr. Ivo {iuilhon

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaôe"
de Wetzel & Cia••• Joínville

economiaaBse tempo e dinheiro_
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