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IPi Justiça honrada de nessa Estallo� estaRIas

ti e � CO�." cebivel e descabid�l aspiração da

E ivado de incoerencias � absurdos o protesto a-I
�i�eeS�����,�'O �,�rli�to�f�i��� ;I��,��n;;fa;"o;,çacoen v��fQs�a!� I ,<

•
;. e'�:,r,t't�ll�1:�."

virtude da sua irnprocedencia e vd!oS�t e prejudiual a"lk {�0•..:",,:;!,,:i;1,\'<I>i!"P t,;;�t '«��

ração.
Diz a atual concessionaria em seu protesto: «Com-

promete�-se, ent�o, o Es.t�do a cons!��ir nova Usina, n.�
rio Carcia, de acordo, altas, com projeto e orçamento ja ,-.. ".A..' '1-

'

+ R
apro-ados, em data anterior á do atual contrato de arren- _�M_·..J_·_-_G__·:_,p_r_j_&�__ 1._"_?_4_r_l_o__e_._._��__��Ir_e_,-_o_,,__r__ '�_'_esponsé')vel ..JA! F:;�O
damento>. ANO II Florianopolis, Quarta .. 'feira, 21 de Agosto de 1935 I NUM Eí'�O 297

Entretanto o contrato atual, publicado 110 «Diario ._--.
------------------------

Oficial», de 9-5-- 35, á página 7, expressa em

seu paragrafo primeiro da Clasula Quarta: «Os serviços
de construção dessa Usina serão iniciados logo que o go
verno tenha aprovado as respectivas plantas e orçamento,
que deverão ser feitos e executados de comum acôrdo

::::���:;���;����;::;�;:��:��;�;�;o;,�;::::::�:::- i
..'.....•• \,-'� .•. :':': '�Y:�jl

deria o' edital expressar que eles deveriam ficar prontos "

_ ',,, .
" f

sessenta dias depois da assinatura do contráto. Fica, por- 't��,,/�,;' ,: "/

,;

tanto, evidenciada a má fé e provada a grande discor- �i��>�f/1L�'" r} }"'it�' '.'

dancia entre as obrigações contratuais e o protesto apre- �r�f?ti;t?'"' '" "W(�!*ª:vj:,:
sentado sábado último. � 'Stê,1'j'\ 'PS)::'.

«Constrangidas as P?ucas fabricas e oficinas aqui � ;�;1i'
;;;;""",.

existentes a parar as maquinas durante uma parte das �
horas de trabalho ordlnarto-Latiança o advogado da d
Companhia. Entretanto, como si isso não fosse bastante �
o sr. João Acacio ainda desliga as instalações das pou- [j
cas fabricas, para obrigar os seus proprietarios ,a adqui- �
rirem motores trifásicos; em substituição aos monofásicos, k.: .. '. ,�.
que já o possuem ha muitos :]'1?S., Esse direit_o adqui:i- ��í�:��������U"
do é respeitado em toco o Brasil, havendo ainda a C1r-

,�

lntegrallsrno fi! III li! IDcunstancia de que as ernj.rezas que transformam o siste- Sexla-feira, proxima, ás 20,45'
,o

C) i ��. Ilr'la peiDS ecretos gO"
ma de energia, são obrigadas a fazerem a substituição deverá ocupar, o microfone QGl' '�2ii!�l'!!,- a..�� j� t
dos motores a sua custa.

(i -

poderosa estação difusora gaÓch� CURITIBA, 20 (C) .;:_ Foi GRII'l;;õ��:t � �aJiilla'A vernamen' aes
Mais adiante diz o protesto: «Â prova mais visi- -Radio Farroupilha- o nos:o imp�d.ida,aqui a realização d.e'lffi ra dos Dep!B'!I\I

vel dessa sobrecarga está em que os antigos concessiona- tale�1t�so conterraneo. dr. Antonio COm!CIO integralista, AnuncIa-se' O sr. dr. Nerêu Ramos, Co-

rios usavam um reforço de refrigeração nos transformado- Botini, lente catedrático da Facul- que tambe�l no interior do Estado· tados vernador do Estado, baixou de-

res tanto na usina de Maroim como na sub-estação de, dade de Medicina de Porto A- não mais se realizar&o' manifesta- cretos: de instalação de uma cole-

Joã'O Pessõa, utibando-se para isso da aplicação de agua i legre e representante,
.

ali, do Es- ções dos camisas-verdes. LA PLATA, 20 (0)- t�ri.a no dist�ito ,d� Rodeio, muni-

fria em fórma de chuveiro». tado de Santa Catanna. Quando a Camara dos De- r OpIO de Tlmbo; de desanexaião
Olvid<t. em flagrante subterfugi.o, que esse recurso Discorrerá, o ilustre barrig�- PORTO ALEGRE, 20 (C) putados da provincia de da escrívania dos Feitos da Fa-

se tornou impeí!( so em vista do interventor Aristiliano verde, sobre a coo�eração catar�- -O advogado Anor Maciel, che- Buenos Aires se achava reu- zenda, Gvel e Comercial de São

não ter au:orizado a antiga concessionaria, qi1e pleiteou nense naquele proxlmo e forml' fe provincial interino do integra- nida em sessão um indivi- Joaquim; creando uma escola fe

insistentemel1te, O CIumento de capacidade dos transforma- davel certame de industria nacio- lismo, entrariÍ ainda esta semana duo atirou no recinto um pe- �inina no mt:nicipio. J:- Concor-

dares existentes, cujo recurso ainda se vale a atual con- nal. com um pedido de «habeas-cor- tardo que r.ão chegou a ex- dia; elevando a categona de gru-

cessionaria, com a agravante de ter em seu poder dois pus» ao Tribunal .Regional Elei� plodir. Houve grande confu- p� de 1 a. classe o grupo escolar

f d d f b· d AI
'

h torai, no sentido de s�r assegu-
-

t d t d Dias Velh d t 't I t'
trans orma ores e reserva, a nca os na ernan a. Salão "Commercial" " sao en re os epu a 'JS eo. o, es a capl a; ex m-

Logo depois afirma que: «Por melhor que seja a rado aos integralistas o direito de publico. gumdo o 2' Oficio Privativo do

conservação desse tapume construido em 1925, ninguem Conselheiro Mafra. 9 (Ed. :Mercado reumão. O referido individuo de Registo de Imóveis da comarca

Poderá impedir a sua rutura, podendo mesmo acontecer Barbeiro e Cabelleleiro nome Romulo Guast�vino, de Blumenau.
.

d Attende chamados a domicilios pelo F I
· "

,

'1-'
'

f
. . ------------

que, estando completamdente cheIa a repredsa, quhan o ?cor- Phone n. 1.284. O ri an0p,O IS 010Infletdiatamente prêso. DELAMBERT & CIA.
rer a rutUl'a, a coluna e agua armazena a ven a a lnUI1- Lauro Mendes" a o causou grande sen- Faz entrega com caminhão,
dar o canal e até a casa das maquinas I afogando a usina, as escu ras sação. lenha serrada.
paralisando os serviços de luz e força por tempo mais ou Su l-fAmeB'&ica

----�-----

PHONE 1100
menos longo e indeterminado». . Encontram-se apagadas; desde Comprae para vos conven-

Para quem conhece o volume de agua armazenado alguns diçis, varias .lam.padas da ceI' o formidavel e economi- �I�.ft
d 5 d Segundo informações que nos SABA-O INDIO iiil CAi 'W

Pela bacia, formada pelo tapume e 1 metro e cts. e iluminação pública nas seguintes .

I· b"
. - prestaram de fonte autorizada, a

altura, não póde receiar aque as mconce 1velS prevlsoes, S T
ruas: Tirade.,nte, ,João Pinto e

«" uI America err�stres, Mariti-
Porque essa agua apenas daria para encher os dois bra- Largo ,13 d� Maio.

S I A' d f mo e Acidentes», dentro d"! pou- IInc=denAeços do rio, abaixo do a to. lem esse ator temos a ),' I'
.

I ' I .' ". I Em virtude da nota publ1-
acrescentar que a Usina de Maroim, não se iguala a de cos CH5 Insta ara nesta caplta, a

á b Ih d Pi'?,ÇF\ 15 de Novembro, uma DELAMBERT & CIA.
.

cOr'n uma deput�da I cada, ontem, neste jornal, sob
Blumenau, visto que j tra a ou, iversas vezes, com " t t' 1 Q

.

Ih d d
. agencia, sua afim de aknder as Atlende rapidanH�nt� lenha pau lS a \) ltu:o J,ICn(l matar a qual

agua nivelando ao soa o a casa as maqumas. I' •

I' d
.

exigencia dass suas atividades nes- em toros. _

e::ürainlJS (lO 1Vro o reg!s-

vez, pa?�r:��e oO���e�f��n��, f��t�O�����todes���nt: u:x� ,��.-�....,-��w«_��=-m���V"_a ftN

PHONE 1,1 o� gur:�:h(�:����'Oj:�0,.{���h�:: I ��n���1i _���l;�S� .

��oc��1�c��
traordinaria e nunca vista enchente, cuja a agua alcançou tempo, para supnr completamente o reservatorio. sempre do expediente, CJ'-IC fOi ldlfaclo· por Oswaldo VieIra, cabo da
1,20 mts. acima do soalho da Usina, mas isso não ocasio-, sería necessario parar as turbinas durante algumas horas por sugestão da maioria, para Bateria, que nos disse não
nou a paralisação dos serviços por tempo indeterminado do dia. evitar o dissabor da sua rejeição. ser verdade haver procurado
como presume o sr. João Acacio. Cêdo se convenceria o governo' dessa impraticabi- Esse projf'to, d� <lutoria de dona; ap'redir'Laerte Martins mas

Em seguida lê-se no protesto: «Prevendo a possi- liclade e teria a certeza que unicam,:nte apresentaria utili- i\lana Tereza Nogueira de Aze-· S�l1 ter o meSillO vioiado �
bilidade de tal ocorrencia de efeitos tão desastrósos e tailí- dade nos tempos de grard2s chuvas. vedo vi5ava mudar nc brazão de sua propriedade tentando e�
bem para armô.zenar mais agua ás turbinas, o Estado du- Tinha,se, assim, de se estar a mercê do tempó, São Paulo a legenda npró Basilia pancar sua senhora que se
rante o Governo de seu último Interventor adquirIU os ter- norteando-se pelo seguinte: muita chuva-bõa luz; pouca hat eximia" para "Pró São Paulo achava em casa acompanha-
renas próximos ao montante da represa, afim de amrlta- e nenhuma chuva-péssima ou nenhuma luz. nant eximia". da de uma filhinha.
Ia para o' que fizeram-se estudos, projétos e orçamento. Qualquer estiagem prejudicada sobremaneira. A deputada pecei,ta não gos- Nos declarou mais Sér La-
Com essa obra que o Estado pretendia executar». Além disso não seda razoavel transformar a Usina tou do avisq conLàrio da sua ban- erte pessoa de pessimos cos-

A concretização do alegado tornar-se-ia dispendio- em Estação Meteorologica. cada e rasgou o projetJ, gesto qUe tumcs.
sa e não compensaria. Sómeílte experimentada a sua uti- Não devemos em hipótese alguma adotar proces- teve grande rcpercusão e deu mo- Fica, assim, retificada a
!idade, n03 tempos de grandes chuvas, porque em outro sos sujeitos as grandes chuvas. tivo a maldosos comentarios. nota de ontem,

quaisquer DII ,.,

ugaçoes politicas.
CALLADO

ADDIS-ABEBA, 20 ((::") - "Sãberno5 que os mgiezes
protegerão a nação que deoeja se: iivre"- declarou o Negm em en

trevista concedida ao cortespondentc do «Sunday Chrouicle», c a

crescentou: "Aceitamos com prazer a amizade britilnica. Continúo
a Cíer gue não haverá guerra entre a It:liia e a Etiopía mas, se

essa grande ;nfelicidad�! não pL,cLr ser evit ida, cnconlrar-nos-á pron
tos para morrer G.t,� o ultimo }JJa 11b.::rJacL:. J;m:1is consentiremos em

ser colocados sob o prototerado de quem quer que seja. A guerra
não é inevitavel. A Sl)ciedade das Nações póde pôr um freio ao

desinios do� italianos. Estamos certos de que o Instituto de G�n.::bra
tudo fará para impedir a catastrole '!'

, RIO, 21 CC) - Conforme
se havia anunciado deveria 0CU-

par, ontem, a tribuna da Camata
Nacional, o dr. Borges de Me-
, '

1 f 1 • ,

«erros, c ie 'e oa corrente OpOS1C10-
nista gaúcha.

Entretanto, aquele parlamentar
à última hora, resolveu ceder sua

vez ao sr. Sales Filho, reserv.m

do-se para falar hoje. Seu dis-
curso será urna critica a0S orça,
mentes, rompendo, assim, os de"
bates nesse terreno, em nome da
minoria no parlamento.

RO\"'\ ')0 (.�\ U
.

1 d -,r. d.\. .v!r,,\, L. =)
-

.n comumcano .) ;vL a GJ�rra
, 1 • ,', -

apresenta as Z:'0!F1,�,� ma:1Qbril� m.ltar es da p-oxi.na se-nana como

<urna Iaze conc!.: ', .. , Q'" I" "�[leI
' <>' d· 1 '1 .I1�:.4 a _\.... d'J':'.i)1 't n t'...., u

·

..... 1 u· fh':rlCO J3 gra;'! '_ G . ., urnaa'..Jes arma-

d, " ,-' ,,: '" .," , -

, ' " � l' _ �
-

'

- 1 <" '

•

as, exerc.... .I.()� C.)-'-,' '-i_l.!.:. Se': reanzar ao nis r(�glJ -s ele ...JiL�llu, entre
BaTi e l\lapolcs, em B�rgaiTIo, no Friul - na reg.ão de Balzano. As
manobras desta �tltima região. são as mais importantes devido ao efe
tivos que nelas tomarão parte.

Usaro SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

111

levar·
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Mussolini regeitou
CEJdoras franco-britanicas
italo-etiope.

as 'propostas pacifi
relativas ao conflito

A GAZETA Florianopolis 21 -8-1935 2

prática jogadas de crack. Como do prélio, foi de justiça e pelo Pela nossa historia/1f! � ��� ���_� meia direita, o vimos jogar como menos dois minutos ainda perrna-
�

�a'" �� � � � bem poucos. Falta, entretanto, no neceu o couro em disputa. As
""""""'.. , ...._.-" y.",_

magnifico player, mais impetuosi- reclamações dos jogadores do alve (Compilação de L. Nazareth)

Oesport iva dade e decisão. negro íôram de encontro ii esse DIA 21 DE AGOSTO-S. JOANNA
Nizeta-o veloz dianteiro, in- outro titulo: «NAO PARE DE .��,�-------ft���-----

Redator CYPRIANO JOSE' marcavel, distribuiu de todo lado, J?GAR AN.TES QU� � APl-
,.

1724-- ,O asylo de orphãos do Irmão Joaquim, na

procurando fazer jogo para os seus 10 SOE, !- • ....uM� VEZ L?A .. Banw-ConclUldo o eclLficio denominado Noviciado, o qual foi prin
companheiros schootarem. Com I:?�� A D�CISAO ��A� �ipiad:J no armo d,� 1706 por Ooming.os .Affonso do Sertão, appelNem vencido, nem ven.. Damata e Secura, formou um trio INL ORTyNE O JUIZ �PA Ihdo que ��mou eS�ê, por que, sendo indigente, passara a opulento

ce'dor no prelio de domin.. de zig-zags. Foi um ótimo distri- RA QUE ESTE A REFOR·'por occasiao das riquezas que alcançou com suas continuadas via.

go ultimo buidor. Damata bem marcado, ME, NEM o IRR1TE"COf\jillg�ns ao ser�ão,desta a,niig,a provincia. Foi por elle doado esse edifi-

���.� pareceu-nos, em certo tempo do OBSERVAÇOES CIO ao provincial dos jesuitas, passando depois a pertencer ao Esta-
Realizou-se domingo o encon· de Carioca, manteve o seu Jogo jogo, aquelas arrancadas do mu- Ora, Paranà parou e truvou

I
do com a extincção da Companhia de Jesus, sendo depois por d.

tro entre as turmas do Figu�:irense e de defesa, com ligação com a
lato «Waldemar». Darmta não �: couro per�u?�ando. l_OlO. :��� Jo�o V dado esse ed.hcio

. pa�a nelle eS,t�6�lecer-se.o asylc �os Or
do Íris F. c., terminando sem linha enviando o couro de longe. foi um elemento eficiente por com- J�lZ-O qae rOL ", O JUIZ HI.� phãos D;;samparados, que mstitu.ra e dirigia JoaqUIm franclsco do
vencido nem vencedor. E quando o jogo permanecia pleto, mas manteve sempre em diatamente deu o sinal de p;,o;e' Livramento.

Foi uma partida ardorosamente de 2xO, contra o seu dub, Pa- aperturas a defesa adversaria. Fi- guimento, avançando dais d03 dt- Este nome gU2 faz honra aos brasilerros, resume a historia

disputada de principio a fim do raná procurou se locomover em nalmente o ponta estreante não anteiros do Íris sobre Paraná, ar- doe um homem, cuja vida foi completo e heroico sacrihcio pela feli

jogo, Ola atacando o Íris, ora ata- toda dianteira, até que seus com-
substituiu com vantagem alguma o rancando-lhe logo o couro que es- cidade de s,eu3 semelhantes. FlorianopoJis se gloría de ser seu berço,

cando o Figueirense, perdendo preenderam a necessidade d" imo jogador Sarará, nessa posição. Em tava parado; trocaram passes e e seus concidadãos, testemunhas de tão solidas virtudes, veneram a

aquele mais oportunidade de �au· periosa resistencia. Seu auxilio foi conjunto os rubros negros se apre� conquistaram licidamente um goa!. memoria desse heróe. Fllho legitimo do sargento-mór Thomaz Frao-
f I d hoo-Luni

.

1" f sentaram mais orientados. lmediatamente o l'uiz foi cerca CI'SCO da COo' dOM' J' h d V'
-

rcentar o score por a ta e se 00- unicamente resistente, a Ias o a- sta e e . ananna acmt a a rctoria naturaes das

tadores na sua linha. tor do empate, e não técnico, Arbitrou o préiio secundário o do por Paraná e outro, players, ilhas dD5 Açôres, nasceu na então villa do Desterro ao's vinte e dois ,�;,
O campo, com a chuva cahi· dado o descontrole da sua linha. juiz sr. Rodolfo Paiva, que não contrariando a marcação do tento; de rll1rço de 1 761 , ás dez horas da noite de sexta- feira maior.

da, durante o desenrolar do pré- Gato, voltou á atividade de prejudicou, nenhum dos quadros. nesse tempo é que o juiz anuo ,1787-.O Izospital de Lazaros-morpheticos-Na pro.
lio secundario, em parte, preju- um modo regular, para as suas Achamos que s. s., deve manter lou o legitimo goal. VlilCI3 da Bahia, faz-se a abertura sclenne do Hospital dos Lazaros
dicou: mesmo assim os teams de- qualidades, já caidas. Gato fez mais energia nas suas Idecisões, Fin,;,l:nente, Vdoso só equivo instituindo especialmente destinado para o asylo, tratamento e cura
senvolveram uma atuação aprecia- o que se esperava.

afim de que os jogadores tomem cou-se �uando desfez u!oa, certa tivo d� indiv!duo� ,de ambos os sexos, sem distmcção de condição,
vel, especialmente, o Iris F. C. Caldeira, incansavel, procurou

em consideração nos momentos de rnarc�\-ao sua: O seu

e::j�lvoco'l
natu.alidade e ff�hg(ão, atacados de morphea.

Durante o jôgo principal, hou- desfazer a diferença. advertencia. Foi honesto e irnpar- repeumos, fOI re�arado mUlt� an -

. ,18�8--Pagamento de indemnisaçôes.s.tss Rio de ja-
ve uma má marcação de Agapi- Calico não poude calcular cial. tes, quando, autonsou a contmua- n-iro e assignada uma convençã . para o pagamento das indemnisa

to, que observamos em linhas abai- aqueles celebres schoots. Mesmo No jogo dos primeiros qua- ção do pr elio, e ISSO em �e;o d l í(Ses reclamadas pelo conll:1-alrnir.:mte lrancez barão de Roussi:1, que,
xo, asim deu trabalho ao half Caso dros, atuou o sr. Agapito Vello- campa. �3.s a Lilta d 1 «noJa ,ao p:ua este /iro, e para exigir a entrega de navios capturados peliJ.3

O Figueirense: Pereira defen- tiça!. 50 que foi infeliz em qllasi todo alto;>, ?CaSlOnOlJ tujo o que se ViU, brça; nava�5 brasileira,;, se apresentara com uma esquadra.
deu bem o seu posto Oastacou· O lris:-Metralha foi um

desenrolar do jogo principal. S. s., lnf�l\cl�ad;! d::: m�,:n�nto e nada
.

1869 �Forças contra o dictador Lopes-O general
se o joven keeper. grande homem em campu. Apare· pareceu-nos indeciso, pois que an- mm, e o que atnD\llmc>s. arge:1tmo E,mho MJtrc: nomeàra o coronel brasileiro Carlos B. de

f-vnaldo tud;,> fez para que a ceu dó' um modo ainda não pre·
nulou um tento em condições con "E ass�m O score de 2 x 2, Oliveira N'cry, para cO'l1mandar a vaílguard3. das forças qu,,; pF.r�e�

impetuosa dianteira do Iris não senciado por muitos desportistas. trárias ás regras. Não querem')s, de acordo com as regras, gUIam o dictador L)pes. Aqueile chefe, t:Oíll tropas brasileiras e ar.
.

O f
•

d na qualidade de cronista, unica' deverà ser maatido, embora 2entin",s, l)oz,se em, lua",-h", ate' encorltrar o I'nI',-nl'g'o nas enc""bc dosCOll'iegUlse aumentar o score, que e esas sensaClOnaes, arrancan o � r -. ,� � - ,,�."v

t "I
.

I d' d mente, desautorar o excdc:1te ar- tenha sido marcado licitam :11- montes Car;;guatahy Q,\1de o ataca e vence.
I' era I) �m Vlilve como supenor. ap ausos, a to o mstante, a as·
-

I di" P b k bitro, entretanto SU-l decisão tinha te o goal, porem não ass'na· --------,--------

�\/ 'i.S queremos izer nestas co U· sIstenCIa. ara ens ao eeper, que sem essas intro,nissõ�s gra' i"I J c Ih de ser mantida e;n o,u3lquer tem· lado como devia ser no mo- . OSTOSn s ar; D3Ke .igueirense, que mui· me orou a sua atuação. V.:_S, que póJem provocar, o
. �

las intervenções suas, de cabef'a, Antenor, o esteio da defesa po e com qUllquer custo. D:z-!m ,nento p�lo juiz, cujos m )t1- ,

-x i
-

d h que: a pOL1C�) tempo se r�!lis-
".lld

.

AI dI' f d as reg:ras: '103 C e SUl açao escon �- <J

�ào jj esneCêssanas. gumas ve' o rIS, e sem avor um gran e � troLl na Cé\p:tal d'i f�epublí-
-,,� J\r \ J�\ � ,bat� ° couro de back. Resistente. bom arremesa-

«O JUIZ D�:\lE DE.CIDIR ce,nos. E'ltretanto s. s, L:m
(.) EM �ATRAZO' d b d h

.

f A COM RAPIDEZ OU EM CA- força para S: expressH, ai:1da ca, entre L>ütaroJ;) ,e Bangú,
C'lb, ,/ j' l'� o pó, e rece er or nas oras preCisas, orte. n· 't,

d b d· SO DE DU'ViDA COUSUL· mais s� tratando d,;: um Juizde peito, tiavar, e istli uir aos tenor é consagra o como um otI- A Coletoria Estadual des-
�us dianteiro3. mo back. Não o vimos ontem com TAR OS]UIZES DE UNHA». honesto e com)'::te;lk.

I DAQUI E DE LA' ta Capitai, avisa a todos os
E' natura! o auxilio da sua ca- jogadas precipitadas. absolutamen· S. s., de rato d�cidiu C0lO rapi- contribuintes em atrazo,. p:>.dez qu:melo apitou 0,ar equivoco, DISCIPLINA E c�)mo nos oferece sem- a

beçada, mas não sempre como o te não. I r 'r d 't' ra com a Fazenda Estaduai
r d A b L I '1' b assim é ílue o j'ogo c:>ntinuoil eu pre esse c trel,.o e CrI Icar, . ,

vem ,azen, o. ca eça é para e eo aUXllOU em o seu com- -..

t d 1 t que, improrozavelrn::l1te, ter,' .I
J d d H h obediencia a este tilulo: «A BO· Continuou com:) ,S2dlpr:: i LI o o que aCima re a amos �

/�oc:a,iõ"s d,� nec�ssi::Ja P, :! '-

ede- pan eiro'l LA ESTA' EM JOGO ATE' bôa a c.l!sciplítn do, n.J3SOS Ii sá poderá trazer estimulo a mina no dia 31 do corrente '

sas obrigatorias em momentos e Castiça marcou rigorosamente os a f' 1a' e dtO prazo a q ue se ref::re o
aJ�rt05. E assim ftrnaldo se toro a ala perigosa, especialmente a QUANDO O AI IITO SOE». jogad?r�s. Poré:l1, Pa,-a�á c1u I !ll:-;; '-:::'5 2, e,spor e.: d't 1 d .. d 'Ih f

I d d Ora o apito soou lj'lstamento aDó, Figueirense, num gesto wc!> c es�a a 110SS3. ul1lca mlS- e I a � J e JU () p .. indo
n uá ma!$ perfeito no seu PQS- Ca ico, o pavor e to os os tem- , 1 ,

são e o n 'S50 U\ lI' 'o
.

t da I1lesma Coletoria, que 1'a.
J b d d conquistado o tento licito do Iri" Jicado, visou, com um pJnta- u r c ln eres·

0, poso ogou em urante to o o
. '

b" d O t se cilita o inicio do pagamento
Fr,?ed s::!v,m o seu club da seu tempo do prélio. que deVIa ser rna:1tldo em o c- p�} O Jogar or an es que, .

d d"d r" �

I diencia, ainda. a este outro titulo: numa atitude: louvavel nao
L as iVI as em J ou b pres-

d':i'íot::. Qu�r,�;nos nos referir no Dante me hot'Ou mais o Jogo. D O SCORS E A PREU- tações.
müfr:,:ll\O em q:le Pelém, saín10 Procurou manter o seu jogo na

«DESDE QUE O JOGO FOI reagiu. A s,2g!J:r ante ap!i-
MINAR Avisa tambem que no m2S-

do gCoal, deixou os dianteiros do dianteira, disso resultando o de- RECOMEÇADO, DEPOIS O::' ca-]h� Llil1 tmc e é pU!11do por d' t
'

I f I d I h DADA A SUA DECISAO, O Agaplto, q�le se equivocou Tennl'nou o enrolltl'l) sP-
1:10 Ia ermil1a o prazo pa-

lris avançarem resolutos C)lll a senvo vimento aci a sua in a. - - ra pagamento sem muita d0
bola estando a méta sem defen- Precisa ainda mais controle, se· JUIZ NÃO D�VER REVOGAL· a�n�a2. qu��cI? cha�nuu �;� cundario com um empate Imposto Ide Industria e�Pro
wr e, guando jà á duas jardas, guindo em todas as arrancadas a

A». Sla deCisão ííqlda, anulan- alel1çaJ ,de�k Logadol ld�I:,ls por 1 goal e o prelio prin- tissões relativo ao segundo
Fre,"!d em u!tim) recurso, depois sua artilharia, a mais treinada, em

do o apito dado anteriormente, por por um uue, na\) o tendu �ej[o I cipal com empate, tarnbcm, semestre do corrente ano e

(!e correr em ddesa,� jogou·se so- conjunto, da Capital. Nathanael equivoco, foi de Hto reconhecida �om Para�à .

que lhe. aplicou I de 2 tentos. No jogo prelí- dos impostos de Movim�n.
bre a pelota, fazendo comer. Foi foi um marcador como poucos,

e legal, entretanto, aconselh,mos fal,t� �íavlssl.ma. e IrrItante. minar destacou-se Ramalho to Comerdal e Industrial e
um rlomenlo sério pala a méta atuando a contento, de páncipio ao prestigiado desportista, que nes· All�S � a pruhelr� vez q�e na méta Figueirense, fazen- Territorial e da taxa de agua
d,) Figueire;}s�, ou melhor séris· a fim da partida. Possue, entre- ses momentos nse da «bola a? a3?lstlmJS �:na II1terv:nça? do defesas prodigiosas. Nãr) e esgotos do 2' trimestre,
.. imo.. Continúa sendo e mais tanto, a mania que vemos nos ba· alto», que sana essas e outras dI· ma e propo::dal de Par�na, queremos ir muito adiante, este, e daquele, do l' se-

lDI 'n nnk,� da Capital. tendo: joga muito na defesa. A- ficllldades. O seu gesto scenando de quem esperam�s COl1.tlnU- mas achamos que o vdera· mestre, sendo os 3 últimos
CHios (()i um herve em todo cred1tamos que o notavel back com a cabeça o pros.:!gUlmenlO ar com o seu habitual Jogo, no Ramalho tenha p03sibili- com a multa de 10 0[0, cuja
d.�,!ni'" ,:, J')go Ele já não tivesse susto das arrancadas da R A O·

dade de arcar, com mais al- cobranp executiva será in:-
J! mats a.:p'�:· L:�bakdoz de bo· ala, que estava com jog" de es-

Carmen de, . n nas Ias guns jogos, com as respon- dada em principias do mês
:as; jogou com precisão e estio capadas, e por isso lhe damos cer· sabilidades da méta do 1- de setembro, \

mulo. ta razão. AI�as
quadro. C0111 isso Ilão que- ..,�

Carioca, nfl pnmeira faze da Sarará, possuidor de uma resis· I I I remos diminuir o joven ar- lJC:LAMBERT & CIA.
peleja nada fez. tencia incalculavel, e de uma cor· queira Pereira. Ranulh) io- Faz entrega com caminhão

Desorientado mesmo, não com· rida firme e resoluta, foi, mais uma Edição da Liv. do Globo�-P. Alegre ga-se bem nas bolas de cãn - lenha serrada.
'

preendia o controle da pelota; vez, um impetuoso atacante. Pare· ..•• to e é alto. PHONS 1100
rrla';' na faze final, foi um esteio. ce-nos, entretanto, que sua atuação Entre a cultoras da fição no Brasil, Carmen de R.

Ca;xa Benef;centeQueria o empate e mesmo a vi- na ponta es�uerda, com Olympio Anes Dias ocupa um lugar á·parte. C0l!l Sinos do Natal, I li dOS Em lliII

toria do seuclub,quandojáven·lnaponta direita, sería maispro-livm de contos que foi muito elogiado pela critica, ela pre�ados do Minl·sterl·o dac:ido por 2xO. veitosa. OJympio é schootador, obteve o seu primeiro triunfo na carreira das letras. AI- �

,- Haroldo regular. Já o vimos justamente o que falta na diantei- mas, que acaba de saír cO's prelos da Livraria do Globe, Fazenda ���
jogar melhor. Deixou o ponta pe- ra do !ris. Ontem viu·se mais um é O seu segundo livro. Um punhado de contos da vida mo-

-

lejar solto. exemplo. Iniciaram a lide schoo- derna em que as personagens são desenhadas com uma De ordem do sr. Presidente, convido os srs. so-

Pijão, bem marcado por Na· tando, para no final estarem ha 3 delicadeza e uma subtileza desses retratos feitos a bico cios dessa «Caixa», para assistirem á sessão de Assem
tanael que não lhe soltou um só e 4 jardas da méta, querendo ain· de pena. bléa qe:al Or�inaria, e!� 1 a' convocação, a realizar-se
Instante, tudo fez para se apresen� da proseguir com o couro. Sarará Mas Carmen de Anes Dias não usa apenas a tinta no proxlmo dia 7 de mes vindouro, ás 14 horas, em
tar melhcr mas, é como ja disse- está desenvolvendo bom jogo. da China sobre o branco. Os seus contos são coloridos. uma das salas 9a Guarda-moria da Alfandega, afim de
mos, sua marcação foi atinla. Secura: é com prazer que nos Cores de aquarela. Cores suaves e alegres. tratar do .movlmento dos peculios e outros interes-

r' :1' ,Ji �a,( (' te Q'1lJ

-,
refitimos, e,pe�ialmente, á actua- Almas, tE:m lima capa muito sugestiva, de Nelson ses da SOCIedade.

;� jO:�:),JOl cl utíflS l:;:ks, ção de S:!ccura, pela sua mtelligen- Boeira Fael rich. Florianopúlis, 20-9-935.
P";dll ,u:,a�o no. p:imei-, cia, .calma e coragem na tarde de Os contos que o compõem agradam tanto pelo enre- l' SECRETARIO ..

ro tempo, com a desartIculação dommgo. Secura vem pondo em lia corno pela maneira como foram escntos,' Narbal Silva

,
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1'... GAZETA

Esrrlptorios em Laguna e Itajahy
BlumenC"1 � Lages

5ub-f1gentes em

Sociedade Immobilirrta Catharinense Limitada

\/ i � i \,,;:) cla I r-a E�a r ia

Se a;n,�1 não tem u.u LO'TE de terreno na

VILLA [:ALNE!\� lA nrocurc hoio mesmo o nosso

Escriptorio e á':qulra [J'" ou Nli\ís tótes. Amanhã
valem mais.

Plant' lc u.banismo moderno devidamente approvada
1 Pc'

1'1" 'd r. J'
. " hpe are' . L.: r. ,ViiJi ;CII�d! e oão "ose, cUja COpta act a-se

archiva-. � EU H.:·'T'!!a Prdêii.ma

Um conicccic dé' ccmpra de terreno da Villa Balneária é
(:) melhor tncscnle e Nata: que V, S. oodebrindarseusfilhos.
Linaa Vista Pnr.c rcmlco.

Eapleriõlõu ;j, ele õc banhos.
Optima ncacente �e agua potcuel,

Ter-r zrioa completamente planos.

A.VILLA BflLHEARlA CW5TA a:
.

lODO metros õc Pontz Hzrvllio Luz
800 õo fj�Cl�àe Quartel f2àeral, em conatrucção.

s.:Jr '" ;:::. upo Escolar 'José Boiteux.
a séôe õo Districto 'João Pes5ôa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaae 512 encarrega õc construcçõo al2 Préaios

oa lótes cõqutr.õos, mcõtante o pnqcmzritn àe uma entrcõa Ó
unsta 12 o resta te 12m pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOUCI--I

�
Fabrica de Moveis Catharinense ;

DE �

Paulo Schlemper Iorrosn o E ESCRIPTORIO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo]

Teteohone n. 1632 I
-=a.:.307 _:::s::__ '-_ __t.._::::::r=::-,__ �._._��'_�._::::;C =-'=re="---�;�_:::;;u

de (Cur,tibaJfabricadG ,com OIeina
,

I�

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

��." •••••,••G{�"_"",,.

i Fabrica de Moveis I
G DE

< G
o P d V-t I- .,
, e ro I a I •

i� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER •.

I ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-TeIephone, I:
.G.fj••••••O.f+ ..

FIlomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVlDADE--SO!\1 E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

e�J.ib....
i P Si

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

/'

CaIxa poslall.29 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpographia, Esterrzotyp I
Enraaernação, Pcutcção, Tra
bolhas em Alto Releuo etc,

Professora norma-
l, t \1iIS a ��-- accelta alumnos.
CURSO PRIMARIa

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho Na 1 o

Organ tzação naclonal de créd tto

I para a construção da casa proprt a

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5-"- 1917

SOB 'N. 12.475
'

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

benef.icio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

.......---------.......
.,

'Constructora do Lar Ltd. I
@
(j
�
,
I

Inscreva-se hoje mesmo na Conltructora do lar Ltd,
que obterás uma caderneta pela quantia "le 10$000 cor:;

.

direito a um sorteio pago.
SI a sorte lhe pIOte�er. n�. decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela ineigniíicante quantia de
_
3$000.

Realiza-se todos os mezes, um, sorteio, cuja ex
tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇlo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Maatae' Nascimento
que se acha ínstallado co�
escriptorio, á PRAÇA i5 DE
NOVEMBRO N. 15.

�
��
I:
•

L:::_l_1_D_E_A_G_O_ST_O_2_5_A_(S:�:::$1
líT

....11 � ,L' '.
e �ar Vtfa�or ao que e Mom, e ecunamlCD e

."

E VERA QUE

rendôso

É
. .

SUPERIOR

" ••.., _,' • h
,":l •. ,

f �\
,l'

h���
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A GAZETA

Commercio, Industria A

Agricultura
h'CÇIioS eerrsntee na praça de Limpos leves 'kilo

F!ori2r.�poIi8 Limpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

�ruzeiro 44 kilos 44$500
PELES�urrreza 44 kilos 42$500

Cruzeiro 5 c 2 kilos 5$500 Gatos do m�tto uma 4$000
ndiana 34$000 Lontr�s média uma 30$000

ASSUCAR Graxrum do matto uma 3$000
Extra 70$000 CGraxaim do campo uma 5$000
Diamante 69$000 atetos médios uma 6$000
Christal 58$000 Porco do matto uma 5$000
Moido 65$000 Largatos grandes uma 3$000
Terceira 49$000 Veados'mateiros kilo 10$000

SAL DE CABO' FRIO MADEIRA DE LEI- PRI-
MEIRA QUALIDADE

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

•
Fôrro de pinho 16�OOOSAL DE MOSSORO Taboas de qualidade 2x23 dz.

�acco de 60 k�los 15$000 18$000
z.acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos to. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500 _

SAB1-\O jOINVILLE Mercado do RIo
Caixas pequenas 4$400 FEIJAO
Caixas grandes 5$400 (Por sacco de 60 tiloa)

Preto novo 18$000
DIVEHSOS Branco especial 18$200

Arroz saeco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Cazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO
Vélas de cebo caixa 22$000
�:'oda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 leilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fi,cher caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO !<'ROUXO
FarelIo sacco 6$500
Filrcllinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix-, (Por Sacco de 60 leilos)

24$GJO .

Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha EspecIal 42$000

G " kilo
•

$600 Agulha Bom 39$000
rampos p. cera 10 I

J E' ) 38$000�.

M' 16$500 aponez specIaCimento aua sacco J B o 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 BaponeCz ?dm 2 ('$000A d "I 32$500

ica orn a o
z-vrame larpa o n. 1 2 ro o c

"

Arame farpado n. 13 rôlo 36$500 MERCADO FROUXO�

1$800
1$300
3$000

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enopados 2 kilos

BANHA
\IIr-U-IO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 leiloa)
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$0000 Em latas de 2 kilos 207$000 lOVassouras 5 fios dz. 22$000

ME.RCADO CALMOVassouras 3 fios dz. iv:))vvv __

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
/CU! que sortidos arroba 25$000

(por lerIa)
Mercado dtl F'lorlanopoUa Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 17$000
o Patos e Manta 1 $500

,

Feijão branco sacco 1 5$000 Sortida regular 1 $400
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco ] 4$000
Batata sacco l2$OOO
Amendoim sacco 8$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra
Farinha Ba�reiros 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 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 d{v á vista
Banha kilo 36$$050000 5{ Londres 91 $000 93$500
Assucar grosso arroba « Paris 1 $260
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 2$000« Italia . 1 $565
Toucinho kilo �2$800 « Portugal $853
Cêra kilo 6$200 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
COUROS

« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

13$000 « Uruguay 7$741
2$000 I « Hollanda 12$930

DIVEROSS
(por leilo)

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES !NO. RIO DE JANEIRO
5TOCf< IZm 3.8

o

EntraOaslZ 5ahlOas
6 a 14-5

Feij&o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
, 'l"i ( )i'v Ih; sai;.CO�

Xar.'j\!;:; (fardos

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.UOO

}"
"

' ..... - .. � ,., .. .�
"

,-._._... !�_-.- '�'.y:.-."':" �., Pr "'.�"" .,:-

Rua T rajano, rr 1 sob rado �_iõiiiããi_,.;;;;;;,;;;;;;;;m:;;==a;;:;;....",.;;.;a;;;n�t'_'_"""';;;;';;;�""��;':;;;;;;;;;;����imF.iii5<';;;;;;;;;_1 ;
Telephone n° 1548 I..........."""""""''''''''''''''''''''''""'''"--=-�-'''''''''- Expresos NOiodeste "

="

� S ésp Porto Algre
Accac iO M o ... i t,MPREZA DE TRANS�Ó�� " EM AL IOMOVEIS,ONINI-

� BUS E MINHÕE

re i ra tem seu escriP-1
tório de advocacia á rua l.

f.

Visconde de Ouro Preto'
r
I

n. 70. - Ph011P' 1277.- �
.

I
�
�

�
.

��l..�>���[�'():']?,il�tf&r���o��J��#:'}
�

'.
_ � ��o a�. ;ç�� -E��(

��o
� ttet�tae bem' g�
(f;J &f!'l �(t�
��� @:LW r3M'*5'iRi"";JOe�����.:r.aI8l':.lfia� lí(4

� A AgE;l'icia Moderna �
� de P�_oibik::'39ões, com séde ��
�� em São Paulo, é autorizada e 'fis- �"
�� I· d I G F d ��
l�\1

ca Iza a pe o overno eo eral e !';'o.�_:;�,.1�] possue a carta patente n. 112 �;j
�,\j,

�FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezesj por �-'''\l'semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras tJ,)
EXTRACÇÃO com globos de crystaI. �j

� A MAXIMA lisura e honestid8de, pois, os 80r- �J
i' ��4 .teios são presenciados pelo povo

o

�\LJ1,- ��������Y"1� �-f;:""'�''j�:'''''j�';;-�o�l'o�����������������,� ���
o

-

'��'�.J:o.������� .

Gazeta Indica:
Médicos Advogados !

h'i
,I

Fechamento de malas
tTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAjAHY,r:�BLUMENAU, j0INVILLE, CURYTI3A, !
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. �

Agência no

r::difi�'" ia La p(,)�",�c:� �-iotel

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, 18rI'

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 1 O ás 12 e das 14 ás
Clinica cirúrgica-operações 17 horas

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

Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Farro'

Devidamen Registrada
Director Proprietar ,j SANTIAGO BORBA

Advogado

Linha Perto Alegre - Florlanopons 9

vice-versa
S�h,mf;) d3
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

\. ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Cf\ESCIUMA
URUSS'\I\l'.:',/-

THEHEZOPOUS
FLORiANOF'CUSaté

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de POIto Aiegre aos Sabbadc:s ás -4 c m.ia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas boras

PASSAGEiROS, CARO.aS, ENCOt/IENDAS E VALO!<ES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEV!::'S, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta

P i\ 1 h' r.., T o: N
o� �

ou ensão IV Ele ado, bJla joão .\ into !
. i})

Agente em Ararangl.iá-PEDfZO j�.GUIAR
.

,.., • 1 ID'�-'O� ""l""��'" "T II "
« «\....-apital: 1\.IVIA o ;::u'ilOl::.:)-lwie. �a torta . I

I
Caixa Postal, 110.

�=----�--......,..�.-=-_=7'=-====�"="'"

Mdis informações: Pensão Móchado, Rua João Pinto n. 29

Dr. Miguel
Boabaid

Oínica Geral -- Vias firínarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

efinação rcie

A SaudeI! I
Lericom attenção

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

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeita vel 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 ..tannlec
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.

�

f�--
I

DoslZs: Uma c:olhlZr �as �e sopa antes õcs reflZições.

Pharrr)acia Internacional
Phco. Luiz d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

--

=d@=1

João Se�wa==

Caldas da
Imperatriz

Todas os 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: Induindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurallt 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 peio TELEPHONE 1.521

Telephone 1441 Caixa Postal 105

D��{}aHtl: �!i��'�ado, 3a
---��-:--

FLOR1ANOPOLlS Est. de Sta. Calharina
COMPR/\ -SE BAGAS DE NOZES

----

HZL .....,.....,..-"5"'SI'V�!lDlt���T...z.'UI[\-':�;.�ii1m.����:s

r
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A GAZETA

';\f
!'V
f

II
f"-S-o-rte-i,-os-m-en-�'

I

I saes de amor-
í tização, com

reembolso
mensal, ao l '

numero sor

teado. do
D U P L O
do capital
nominal.::-t;1J..�,Ç��

���'�:._31
Augusto SilvaDo, o � obre e infeliz operaria que falleceu em

consequencia do horrível desastre cccorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira

.

e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está ,.passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
rario Augusto Silvano, A Gareta abre em suas columnas, uma su- i

bscripção em favor daquel!a paupernma rm lher. 'ICom esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

soffrimentos.
Agente e Iunccionarios do Lloyd
PaI alma de Maria (enviaJo anonyrnamente]
A Gazeta

,
Contribuição da Estaçilo Telegraphica de Floria

nopolis.
Contribuição de Iunccionarios dos Correios e outros

XXX

Banco de

't,.....tl , CréditoPo.
ºª ri a _IVOS I I pular e Agri-
-

w�
I

cola de San-
ta Catharina

Corações

DEVEIS CONTHIBUIR PARA MINORL\.R OS SOFFRI�
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO (Soe. Coop. Resp. LIda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprie]

. Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
ClC. Aviso Prevloôj. ala.

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

Combinações
inteiramente

,o ovas e muito
interessantes

)
de titulas de I

capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento írac
cionario,

� ') -",mm..;:. .1;. !Sahia

� '�UI�ituIiZ:lçii�. s, ".;
""'__"" Companhia Brasileiro poro incel'\tiva; O des-

._ envolvimento do Eccxomlo
capitAl .ubscrlpto I 8.000:000�ooo - Capitcl roall,u,do; 800;000$000

6e(ie Socl4l.1: 9 .. 1:.1" i

PraClsa.se alugar um ca-

27$000 sa com relativo conforto,
46$000 I para casal de tratamento.
5$000 r Tratar no Largo General

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

Osorio 38.

D. Maria Cetdon 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 Ps.
D. RosaMachado de Almeida, Santos, S.Paulo-contemplado com Rs.
D. Maria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

;if�lj .. Vende-se um Rs.

I� IanQZeitter Win- II Sr. Adelino Rodolpho Dienstmann, Novo Hamburgo, Rio G. do Sul
kelman, novo. -contemplado com Rs.

I
Tratar nesta redacção ..

_

D. Luzia Medeiros do Monte,_ Arei� Branca, R. G. do Norte - .- con-

Por preço de occaSlao. tenplado com um titulo liberado de Rs.

1 DELABERT & CIA.
D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo li-

A Ih I h
.

I
berado de Rs.

me or en a por igua Sr. Benedicto de Carvalho Ferrer, Conceição do Rio Verde, Minas
preço. Geraes-contemplado comum titulo liberado de Rs.

PHONE 1.100

CONSTANTE participação de 500{0 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANHOS

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

NUMEROS SORTEADOS

18.130 -- 301 -- 3.9,97 -- 16.011 -- 12.919

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

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

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

Não esqueçais J TI. do Telephone 1.418

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

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

P R O F ESSa R A 5 Informações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia.Maria Magdalena de Moura
Ferro
E

Dulce Costa

Acceitam alumnos para os

cursos preliminar, comple-
mentar e secundario 0--------------0.0 e

Imper
� A ULTIMA palavra em radio m

,f'-' .. (""I

V
)t:· ')c uma pequena ca-

s.: s ,
n l I General Bitt( n-

court n. 67; mais duas pe
quena- (' um chalet grande á lua

Duarte Schutpl. 25.
A tratar rio CAFE' ES

TRELLA.

Florianopolis - Laf{una_-_lt�j�_hy - Blumenau � Brusque
U9D .,1 .,..,....

-----.----.---_.--.------.. ---.--- I

Dr. Pedro de Moura Ferro,

'\,;.'i1 . L) .. .J. I

Kua TLajano n. 1 (soblado)

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

VENDE-SE em Capoei
ras município de São

,

José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

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

Machinariosmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os pro rtuctos da

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

A marca prefterida
Moritz " Oia.
Consel hei ro Mafra, 56

Phone., 1.180

M,ARAVli�,HA DE BOM GOSTO
Producao sor"'tore

"

o r;:ldiJ � I'�'PERATOR scientificamente evoluido ·que

Alerla petizada!

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

��
'�
�
I Circuito especialmente estudado e esperimentados para o Brasil, adaptando-se

e ás condições de recepção locaes, com apparelhos de alta preci-
G
•

� 0/ 75PT1'"

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 ce valiosos brindes receberás garoto
arrugo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

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

POS�() CHIC, pOI que cada caixa traz prémios es-

plendidos,
.

Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados fOI am distribuídos em J dias!

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I
(Eõlflclo Caixa Agric:ola)

TELEPHOHE, 58
---'., ;:'_1: .1:,,*:,!

�

___
vai monopolisar o mercado _

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

de laboratorio e não de fabricação em serie.

Musicalidade avelludada, fiel e natural, sensibilidade INEXCEDIVEL, selectí-

vidade ABSOLUTA, evitando estações que se encontram em

�
S
eSOM OE
m VEL.L.UOO

ImPERATOR-

linhas adjacentes etc., etc.

� �
� Preços reduzidos
� ����

- �.51 INFORMAÇOES [3

� EDUARDO MO N §
��----------,----oo.-----���----�--

.
�'-

". ,'_"i;,." �

. ,<I·,·r°r'"
"

.••.• (

.....�
,... r

----- "

II,
/I

li
II
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·REV LU
Brasil

o no nort o

Grande festi ..
vai no LíraTe

nis Club

"

POVO

a deposição de alguns
governadores

BELEM DO PARA'. 20 !G) --- Ao que se afirma nesta capitaI.la policia acaba de descobrir um complot
com ramificações em outros Estados do norte do paíz.

O movimento subversivo visaria a deposição dos governadores do Pará. Ceará e Maranhão. tendo a po

lícia desta capital tomado providencias severas e imediatas no sentido de abortar a intentona.

Apesar dos esforços empregados não nos foi possível apurar a procedencia das notícias que foram o

assunto do dia nesta capital,

V�sando

No próximo sabado, 24 do

CAMPEONATO SUL-AME. corrente, realiza-se no Lira Te

RICANO DE FOOTBALL
inis Club um grandioso !festival,
1 promovido pelo excelente conju-

S,t..NTIAGO, 20 (G)-Cau. to orchestral daquele simpático
sou excelente impressão nos cir- cercle, E' de se esperar uma bri

culos sportivos a missão confiada lhante noitada de arte e recrea

ao presidente da federação uru- ção, pois todos os preparativos
guaya�do Defensor sr. jaime Far- para a elegante reunião social o

gell, no sentido do interrogar os indicam. Haverá uma parte o
de

dirigentes chilenos sobre se então concerto e outra dansante. Para

dispostos a organizar em 1936 a primeira foi organisada um es

o Campeonato «Sul-Americano colhido programa de musicas de

de Foottball» .
salão, o qual publicamos abai-

Julgamento da sessão de õnlem

Recurso crime n, 2.187, da
Comarca de São José, recorrente
o dr. Juiz de Direito e recorri-

1
do Ewino Enrich Hermann. Re
lator o sr. des, Salvio Gonza

I ga;
Negado provimento ao recur

so, para confirmar o despacho
que julgou extinta a pena impos
ta ao recorrido.

A estação alemã DJA, onda Recurso crime n. 2.172, da
31 ,38ms., irradiará amanhã o comarca de Tubarão, recorrente

programa abaixo, para a Ame- a Justiça e recorrido José Marcon
rica do Sul. des de Oliveira. Relator o sr.

A's 23,15 corresponde às des. Erice Torres.
BOX

7,15 hs. no Rio de Janeiro e Confirmada a sentença que con-

3,15 às 11,15 hs. cedeu beneficio da suspensão con-

23.05 Anuncio DJA (ale- dicional da pena imposta.
mão, portuguez). Canção popular Apelação crime n. 5.187, da NOVA YORK,20 (0)-
alemã. comarca de Lages, apelante a Jus- O encontro entre o pugilista ne-

23.10 Radio feminino: O dia- tiça e apelado Custodio Mada-I gro Jae Louis e o ex-carspeão
rio de uma vida conjugal. Caro- lena Sobrinho. Relator o sr. des, mundial Max Baer, selá realiza-

line e Wilhelm von Humboldt. Medeiros Filho. do no Polo Ground, de Nova

23.35 Noticias sobre a econo- Dado, provimento a apelação, York, entre 24 o 29 de setern-

mia alemã. afim de ser o réu submetido abro.
23.40 Entremeio. novo julgamento, por ser a de- --A-m-a-I'-o-r--

-----

montagem em
23.45 Ultimas noticias (em cisão absolutoria contraria a prova serraria.

alemão). I dos autos. DELAMBERT & CIA
24.00 Maximo Pavese: Novi- Apelação crime n. 5.167. da

dades da Alemanha. comarca de São Bento, apelan�
00.15 Concerto recreativo. te Cirilio Schiochet e apelado ::I DecresciMK�D
00.30 "Paul Nipkow(o inven- Justiça. Relator o sr. des, Salvio

iIIr..

tor da televisão) faz 75 anos. Gonzaga.
00.45 Musica caseira alemã. Coníirmada a sentença que
1. I 5 Ultimas noticias (em por· condenou o pelante a 7 mezes e

tuguez). 15 dias de prisão celular.
1,30 Sequencia literaria-rnusi- Embargo; civis n. 1.736 d� B�RLIM, 19 (0)--0 últi- 6

",
H. Warren & R. King.

cal. comarca da Laguna, embargante
mo Informe s�manal, do Rei· <Seminola» (Fox-tror de salão)

2.15 Concerto pequ�no. a Companhia 8rasileira Carboni- 'I r.hsban�, �o dia 15 de agos-
7. f: de Flauta pelo :sr. Ma-

2.30 Noticia� sobre atualida- fera de Araranguá e embargado to, assl�a,a, novamente, um Ee I iraDilda da Cruz Junior; 8.�-'

des: 'Do microfone á antena. Um Maria Antonia de Jesus e outros. I decresctmo. �as reservas o�- ys er, er Frauenfres:;cr (Pot- (.

relataria da casa do radio. Relator o sr. des. Silveira Nanes, lhõ e cambiais em 1 G ml- pourri da Opereta).
3.00 Atualidades. Rejeitados os embargos, para

oes de ma�cos, �erfazen- 9. E. Eldgar, <�S�Jut d' Arno-

3.10 Leitura do programa confirmar o acordo embargado.
do O to�al ainda dísponivel ur» (DL!etto. de violinos pelo srs,

( I ) D did DJA
a quantia de cem milhões Carmello Pnsco e Alex Schnei-

a em., port.. espe I a d ) 10
(alemão, portuguez). Deu audiencia o sr. des. Me- de marcos ouro em cifra re-

er W. A·IMozart, Titus
deiros Filho. donda. (Ouverture da Opera).

Prefiram sempre o ine- me�t��cJ�a§�g8�a r;:l���� ��� Comb'!l�á raiva

guaiavel SABÃO INDIO de ra um total de 5,722 bilhões ' ��,
Curitiba. de marcos

O Governo da Repubhca abriu
.

um crédito de 300:000$000 para
o combate á raiva, nas varias zo

nas criadoras do paiz, notadamen
te nos Estados de Santa Catari
na e Mato Grosso.

DESPORTOSCôrte de
Apelação Ultimas

noticias

o ENCONTRO DE JOE
LOUIS E MAX BAER

TUBERCULOSO
Não fales tão juntinho á minha boca;
E(gue-te meu amor, quero falar,
Fica longe! Minha voz não é tão rouca,

Podes bem distante me escutar.

Vida
Irradiação
da Alema

nha

Suspende-me, minha força é tão pouca ...

Porque choras? Não me queiras ver chorar ...
Se não fosse esta tosse e a febre louca
Eu podia comtígo conversar.

Ouve o que ia te contar;
Se me achares muito frio ao despertar,
Cobre-me p' ra que eu fique agasalhado;

PHONE 1.100Ouve bem; não te queiras afligir
Se acaso, não me escutares tossir
Não soluces, p'ra que eu durma socegado.

Do norte do Estado chegaram,
ontem, pelo omnibus da Empre·
sa Auto Viação Catarinense, os

seguintes passageiros: Ernesto Ru
bens, Erica Muler" Evald Dreh
ber, Luiz Rodi, Antonieta Santos,

Regista-se hoje o aniversario L�iz Alaben, Bento Antun_es,
natalicio da exma. sra. d. Maria Joao de M\atos, Cesar z-sssunçao,

Klettemberg Couto, esposa do Erminio 1ertelo e Carl Hake.

nosso prezado conterraneo sr. Jai-
me Couto.

OUTROS PARTEm:

Waldemar Plautz, tem
o prazer de communicar aos

seus parentes e pessôas conhe
"das. o contracto de casa

mento de sua filha Milda.

II com o Dr. José Miranda.

José Torres de Miranda
- e-

Milda Plautz
ccmmui1�c;;.m. com prazer. o

En-:.ontra-se Deste cidade o .sr, II seu contracto de castmento.

Emcnbe::g Ptlizzeti, prospew m- Rio do Sul, 10--8-- 935
dustrial em Rio do Sul. 1.1.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AHIUER5ARI05

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a gfntil senhorinha Ani
ta Wendausen, filha do sr. ma

jor Roberto Wendeusen.

\ fAZEm AHO;-H01E:
a exma. sra. d. Amelia Men

donça, viuva do saudoso conterra

neo sr. JoãO Mendonça;
a exma. sra. d. Arsinoé Pires,

esposa do sr. Agenor Pires;
a exma. sra, d. Otilia Doner

Silveira, esposa do sr. Nestor
Silveira;

o sr. engenheiro Haroldo Cal
deira;

o sr. Antonio Mauricio de
Melo;

a exma. sra. d. Dulcemar Soa-
o res da Luz, esposa do sr. Harol
do Luz;

o sr. Romulo Avila;
a senhorinha Alzira Ferreira.

Aniversaria-se hoje a senhori
nha Otília Bitencourt, -empregada
no comercIO.

fJ€HTE HOUA

Está em festa o lar do sr. João
Pierri e de sua exma. sra. com

o nascimento de uma interessante
.menina, que tomará o nome de
Maria do Carmo.

CHE6Am UHS ...

Emenberg Peliz.zeti

j '\
� o

' ...
'f,:�, "

'

Juvenal Melquiades
20-8-935

das reservas
ouro

xo.

As mesas e cs convites, que
se acham á disposição das familias
do nosso alto meio social na «Joa
lheria Bootcher», acueam desde

já uma boa sahida. O trajo exi o

gido para a iesta de sabado,
que terá inicio ás 20 horas em

ponto, é o de passeio. Segue-se
o programa do concerto:

--1 a. parte-..

1. P. Linke, Im R�ich� des
Indra (Ouverture 2. R. E,L�iJberg,
«Sérénad:: mauresque= ; 3. F.
Léhar, Paganini (Potpouni da

Opereta); 4. P. \Vachs) «Ma
nuet Pompadour»; 5. Leo De
libes. D<lDs�, Fêle el Valse des
Heure; (Balet Suite da iCOi)pélia.

-- 2a. parte>-

De cinema

Dr. João de Oliveira
Viajou hoje pela manhã, com

destino á Laguna, o talentoso e

vibrante jornalista dr. João de Oli
veira, deputado á Assembléa
Estadual.

E' proíbido afi
xar 'cartazes
anti-nazistas
KATOWITS 19 (O) _ Considerado

Quando tenta�am arrancar de utilidade pública
das paredes das ruas carta
zes nazistas de ataque aos

judeus varias israelitas fo
ram agredidos. Em seguida
os agressores borraram a pi
xe a fachada das lijas dos
comerciantes de origem se

mita, partindo-lhes as vitri
nes e janelas. A policia in

terveio, afinal, dispersando
os manifestantes.

O Rex, o novo cinema inau
gurado esta semana, num raszo
todo seu, resolveu baixar o preço
de mas entradas para a sessão de
hoje, afim de que todos possam
ver a maravilhosa peça lirica, cano

{

tada por Grace Moore: Uma noi
te de amôr, que será reprisada ás
7,30 horas.

O último balancete da Prefei
tura Municipal de Orleans apre
senta um �aldo dê dinheiro em

caixa de 5:455$750.

No Imperial, ainda hoje, às
7,30 horas, e emquanfo o público
exigir, o film que bateu o record
no domingo, maravilhando toda a

cidade: Cleopalra.
Em sessões "para todos li, ás 7

e 8,30 horas o Royal exibilà a

historia de um "pão duro" de
saias ... Nem ludo se compra.

No Odeon hoje, às 7 e 8,30
horas, serà focalizado o portentoso
film da Warner: A vida de fim
my_ Dolan, desempenhado com.
mUlta sorte e rara felicidade poc
Douglas Fa!rbanks. Jor •

SALDO
HABI['ITA��O

No Cartorio do Registro Cí
vi,. desta capital, estão se habi
litando para casar: tenente Ab
don Sena, oficial do Exercito, e

srta. Despina Yolanda Iconomus,
filha do nosso estimado conterra

neo Agapito Iconomus.

O H. dr. Nerêu Ramm, assinou
decreto ontem, considerando de
utilidade pública o Club dos Fun
cionarios Públicos Civis de Santa
Catarina.

Ir---=-��:="';:"'::�::�:�ií I
'ij use sempre �
� Pasta SUL B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN) _ �
� A venda em todas as pharmacias e casas �

I ��'���:::::;�-'����J��:3::'�-�1::�_::��� I
Associação Catarinense

de ,Farmaceuticos
o-o

Assembléa Geral
-�-

Convido os associados desta agremiação para a sessão de
assembléa geral, com o fim de eleger a nov"- diretoria e tratar de

Querendo receber este outros assuntos de importancia, a qual se realizará sexta-feira, 23
precioso livrinho, sem qua- do corren�e, .na séde da Uni,ão dos Varejistas, sendo ás 191 {2
quer despesa, mande ende- horas a pnmelTa convocação, as 20 horas a seaunda e a úitima
rt"ço certo ao sr.

OIiVeira'jCOm
qualquer numero de sacias, ás 20112 hora:.
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para á CAIXA POSTAL n.

23, NICTHEROY-E. DO FLORIANOPOLIS, 21-8-1935.
RIO. J "_' O PRESIDENTE GERCINO SILVA
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Comemora na data de hoje o

seu 30' anniversario de casamen

to o casaJ João Ferreíra Vaz e

e d. Maria Leopoldina Guima

rães, progenitores do sr. Jairo Vaz,
grafico das nossas oficina3.

BERLIM, 19 (0)-0 Tri
bunal de Oladbeck condenou
a 5 mezes de prisão uma

mulher que arrancou de uma

parede um cartaz com o ti
tulo «Buve Alemanha» I no

qual se combate o catolicis
mo politico.

Guia da
saude
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