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Querer extinguir dos cestemes
mesmo que lhes querer

Estranhamos, deparando na edição matutina de
hoje, da CIDADE DE FLORiANOPOUS, brilhantemente
dirigida por talentosos jornalistas conterraneos, o prenun
cio ou melhor o inicio de uma campanha visivelmente de
terminada contra o popular «jogo do bicho", nesta Ca
pital.

Ninguem póde negar ao inofensivo «jogo do bicho» !�� \:I.;:r r�J� ;.r'''''� «"'"",,�j
a sua classificação na categoria dos jogos de azar; mas,

li" � "'.1< '%.,,.!1' ...""""" �h",� «,..","

tarnbern, a ninguem, a não ser que falte com a verdade, I !i'::::.l' �� $ ,;.- .....s • ..._, �: ,�.� f""),; r'�-" ,!,-. ,�"'>.''''''

caberá negar que essa variedade de jogo teve, no Brasil, r � OP r ����� >l •• ,,-,:d' r .��, e ?
•.

'� L '�',;' V.,$ t

tamanha identidade -corn a vida e os costumes do povo, ANO II I Flarianopolis, Quinta.-feira, 22 de Agosto de 1935
que chegou a tomar v caráter de uma creação nacional.

Por inúmeras vezes as autoridades, do país, en-
M � L f� I:'",,�;,;J carregadas de zelar pela ordem social, teem promovido H (''', i" - O sr. Mar-I 'i-

campanhas infruti verás e despendiosas, visando a extín- D R l�G E f'\� cos Konder,
ção desta modalidade de jogo. além de outras muitas qua

Mas, invariavelmente, o resultado tem sido o mes- lidades de caráter e de es-

mo; e que é de todos tão conhecido. p.ri te, possue uma que bem
Torna-se desnecessario reproduzirmos, aqui, o es- define a sua personalidade

tado de agitação e indignação geral, quando se encetam I invulgar de homem público:
tais medidas. a da si nceridade.

E o abandono da campanha e a inação das auto- E' sincero, inegavelmente,
ridades não tarda; e tudo continúa corno dantes. o nobre lider da minoria,

Não anda muito distante de nós um expressivo lá- Ainda ontem, discursando
to verificado nesta cidade, quando se desencandeou a uJ- na Assernbléa, s.s. tratou li
lima repressão ao jogo do bicho, e que vem muito a geiramente, em citação opor
propósito. tuna, da prorrocação das

Com a vitória da revolução outubrina os poderes sessões legislativas de três
administrativos andavam, em azafama, prescrutadores, r.ara quatro mêses, charnan- tanto, inlcrmou que as r-oticias
buscando tudo para jogar a grande fogueira, da regene- do êsses trin ta d as acresci - or arn teadenc:íosas, permanecendo
ração nacional. JO.3 pela aprovação da ernen- o Pará em perfeita nn'malidade.

E nada lhes escapou, nem mesmo o inocente «jogo C;J 11' 323 de «mês da ma-
--------,

d b· h ,�� t,'i'" !ííMl íf.� r'?� li, � Fl ! r:J il"t. i � 1;' � r'" ,"< II"o lC �:s'e, tarnbern, teve os seus momentos dificieis e j21�;������s sabem que a

�a �"'IEJ aí�

"'-"';�
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I ti ""ii � 1 ·d ����' �\,.
aflitivos. A proíbição não tardou em cair elo alto das referida emenda, da autoria �i.. {f:� �W�ifj61 �.:..,Od 'dCOS
Delegacias policiais sobre as pC:P'J12jÕeS citadinas; porém, do sr. Acacio .More'ra--oue
essas, exasperadas reag.rarn e persistiram em jogar. foi, assim, Lima c spccic ide SCJ;ill br,j�, pelo avião th Ae- NOTA t\TR.!�ZP,DA

Em nossa capital tamanha e tão grande vulto to- pai putativo da malandragem I ,(�loid Ig\:::ts<ú, para Jo;nvile, c
C -s.. ,�_

-

1 1 1 d' 1\ T "1'- r- 1. 0111e,�,(lY",Hl ôntcm dois politicasmau a reaçao popu ar, qU(� c,a, CCimo se t�r:da em seus par.amentar - - teve a SL1a se. �,,'iuCU \al��S, uovcmaoOl 'pua!elc:s:
direitos alienaveis ClJ ','ic.u dc!egadJ� ao l'1terventor ftde- aprové\ção motivada p�la do EAildo, r;u�, �il va:� se e_ncC'n- ---Não l€�.scs, hG.''? n1 Oiario da

_v;,( ral para negociar tLgUJS. coesão e altiva independ(�n- trar com o m':J.!stro da Viaç,lQ TardS', 3. n5ta scnsaclürral do dia;
E t'

'" ' "d l",iT d FJ' a (Fa (lO Fi'l'ê ,,'

d <se aqL1:cceu; e o Jogo C01Ll1UOLI. ela com que a ITlIJl'rí.J, selsr.
r. "largues dS -'�e15. r�; I' '�"�, �arannn

t ,�r}'.,;_�,eQuerer extingir dos costumes brasiíeirc's o jogo rebelou contra a orie'ltação a nOhe. cu:;, �opcn�s e me/a,D?,.,O' «Jairo CalJado - Neda - For-
d b' h

'

t l '� t' d d ," 1 ff� \'ltl
. t� l'as; um Ofl!CI3,l amcançan',Q ahi"ar te b d 'd IO IC O e, a vez, o mesmo, que lileS qu(�rer eS.Jípar.a o �ell llC!Cr.

" 4r,:'�\�'IJ!,��.r;,@'.�rr0.�1il:�,n1�O m.m cML á ét7enlda Rio B�'allc() e
a faço com volos .: VI 3 011-

imaginação as SUpf_;fstiç.ões po�}ulares. ��a bancada da maiOria, os
_,,� %"" .{ "'." ""*.. 'J,' '�1 '-�

o(,+.ras coisas mais, Güe â-índa 1��i0 ga e feliz (a) Oscar Soares,»

b A�el"� d,: esL1.r, detd-il1;tb!�ahmente, inc1u!(k nos costu, �rsl' Ivens de Araujo e Ader ..
("..) C�'E:;:2. !3ai\/i:::t-

são �o c�,?ht,·edmento dos b;sbi.l!w�el- Asuinicultura
mes ra81 elrG

"

o «Jogo o 'lC Ol>, apresenta um alto Da conseguiram, com argu- ,i05 10rilallS as.
.

•

gráu de dt.V;�Ç;'O á honestidade, mentos ]'udiciosos concuistar (:;t::,:)Ii'�Z2Iga i --POSS? _garantil não SZl' vetbdel catannense
, 1 e5s�s nO+·rI3� I RIO "O (" \ lU� 1

'

Ho ..:k! nalíknie, quando tudo é cerc::-:clo da maior nove votos (entre os deze::,-
..

\f� '"�- ":. ,_' , '"A
U .lI'!" ,U;-jvt( u tIma

v

A
' 1 ---l.ao e 'Josslvzl. S1 as,mil t"�se i reu' I'

,_

'i'\ C 011'
-,

d
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Isegurança, afim de a�a�,tar fraudes e no:",'!vcis daI1os,. s,"'tp da <lia Dois fll'P o "r tendc,tido ao que requereu o
O Dl'ar'lo n�'G � .e,",

.. " ,1 ao (_ ,.' ons ... 10 te era
r

_.... �.......... ... .. (., 1. LI I...... o . t,:; . à..' ;1. UtLJHCaria.. de' ,

qu do ape
1 'I b' d' t'd 1") 'd t

-

t "'t SI'. (i."��, S?!v,;O rl;� .�,� r:o.".,z;�r...,_",·., T d < "f
�

e O�ljl;:>['("O Ex' t'''flor peloan " zar, ue :-:C,ilC os, ru rica os C g;;;ran I os com resl len 'C nao em mrel o ,�_,< �- "C� 'U. -," --- ii a UZV{Q.() <, um mei'\) enZl)10.
- '_i "', :

mil cuidados os titulus e letras bancarias sofrem falsifica- a votar) pela rejeição da e- [Jo:' resolução de oi1tem datada': Q H�., (;;'3.5 O 11'Íi.l.dade Cru? OX�1't()ti sr. Tor,res .F:lh_o foi !ido, ur�
ça-es' um sl'mplns p').�' "'C'l',n <0"'1"1 rl"t� r:> nl'l'toS d e''''J'- J'"j"'l'da contra OIto pc!,.. 3- Governadm' do Estado a,l,)Oscnbu- ;]/) VjlU.O dê. L1.rde... memonal da fll'ina flonal1l

, .;.. L'P,;JI_" "", _,I.,; I lu, i:. \., • '.l.! e J \., , "., ,.. '�••a ---TitJlos) B t & C'
"

brulho, é uma confissàu linvída (' certa de divida. provação, Lo�w, se a COf- o, com diílcito ilOS vencimento'·
.

on�. O
_,

la
.."

sobre a SI'-

E nem SPl11pre a<:. 1,'Il1pcrt,r,'.i11,;'l'as a pabaal' sa-o j'nsl'g- rell.j.le ):'ll1'1'10I",:.;:I."'a, ao, '"n,JerlOS,
ailuaes eb 31 :200$000 e nwi;;

---Não m:df3s clichés. íunto :.om luaçao ua ,SUllllcültura em,__ v , � v l - _ esses dích�s vem Hrna 1l6ta. qííC de·
nificantE:s; ainda semana íran:.::'tta importante casa agencia- equiíibrasse a votação, não él gr;dific.ação adic:ional de 3: 120$, veda ter sido publicada no CorrJio Santa Catanna. Para relatar

dora, de�ta cidade; pJgou vullosissima quantia em contos terjamos a regi.:)tar êsse «au- por contar mais .30 anos dç ser- do Estado. em sua cdido d:� 30 O as.sU!!to, O dIretor executi
de réis. mento de des�pesa inutil» ês- viço público. de abril, Eülrdanto. por ffscaiiza- VOo aeslgnO:1 O consultor té-

ção do Haí'lo a referida notícia não cnlCo' FI" d /I' '

Não se constata falta de lisura e deshonestidade no sa perfeita «ma1andrap'en;» f
" ',1 V

" ,I ar. rai! {lill e l'llme!-
,

o
•. , Ot mscfl:Jl. • sabe que G trabalho daiogo do bicho em Fiorianopúlis como; tambern, nã!) existe CO:110 mUlto bem qualificou numa redação é afanoso. Deyí:1o a _'__

nenhum assambarcamento. o coordenador das oposi- O paoa I �H.l �a I i��o. (t.m tipogra,fo lêndo a'llte1a noti- v. �3, sabe OO que houve foi o seguinte: o nosso confrade arris-j çôe:.; na Constituinte, Mas a •
� � ç; � , Ch e pznsaudo que w_ para estam-II ....

.

cau, ontem, algl1ns no bicho e, como tem pouca sorte, perdeu, I minoria, clli a e desprend;- i �n p t�, insa pl-la. CJmpôz. q�.,Je e oPu r ..
D f I I d d

'

� ... ,,' U Qllando os redai:Jres d�ram vela 'f;Y,':J I .� i teanou-se, e a ou ma o jogo, I a, preteriu abandonar o seu �i� gaffe já o jomal estava, em cffcLí- � '_ -

lide!", e votar, unanime, coê- RIO, 2 J (G)-O presideDte lação: Comprimidos e granulado
sa, pela prorrogação da le- da A.B.1. entendeu-se com o nu-

-- .. E!lt;::i) a n6:<1 S:1ub: a.tr".21:�a? efervescente
gi�latura .. , e do subsidiu...' I F 1 r O Aduci é que acertou. sahirrdomstro ail azenaa, tlcando aSGcn- -,

O sr, 1'Vl.ar.cos T.(ollder, 'ape- d por adeamamento.
I ta o que todo o [-,apei para a

sar de ter ficado «radical-' d h' d dlmpien�a; eô�ac: ado es � quin- CON DECORAÇÃO
RIO 2

mente contra») como decla- ze de JUlho, tera um abatimento I' 1 (G)-- O Diario da '

d'! t'rou, vIu-se ra íca men' e 150- de cincot,nt.J. i)or cento, ao cam-
. No, d�a, da prom:rlgação da CartaNoite publíca, hoje, as seguinte� I d t 1 t I' t t 1-

� a o, porque, na ura men ·C, bio oficial, até c.oe o Conselho ",O:lS 1 aCIOna. se'.'a.o condecorados com
inf()fma�ões: quando se trata de tão ma- do COffincio do' Exterior conce"

? Gledalha do esquecimento os dep1.l-
"Sabe-se que o general Flôres gno assunto,., «cesse tudo d

'

_ 1 ",
' tados que pensam que pensam, mas

da Cunha aproveitou a oportuni-
a a lsençao de direitos. não pensam, quem pensa por eles sãoque a antiga musa canta»... �s outros.dade de sua estada no Rio de que a malandragem altiva se Pr���ssJ\lf"aIMli,�Janeiro, áfim de exa�inar deõde a[evanta .. ,

.

U �� JJ.11lI fíliIlIliá:: LU.z E Ijá o problema da sucessão presi- E se levantou, mesmo, UU &�mal,Jia FOROA,
dencial da Republican. Depois de "pro d

'

t'
.

. .,jo !'1 van o coraJosamen e,
. ,..,

p."" r:<":':) .,� \. R.,",- 10ouvir os próceres das (,Orientes O f L '" I
.,i'-,\ , �

que apoiam o sr, Getulio Vargas, �ro,. UlZ,�anc .1es Bezerra C j:� 1("", t-\ DO F�da Trmdade, duelor do Depar- Y
o general Flôres da Cunha conse'" d �dA

'

montaQ'cm em
lamento e t, ucação, intimou a O sr. tenente L�onidas Cabralguiu Rftiw!á-Ias em tôrno do no-

-, n:alOr o f M' J ' d S H bse pro'eSGora ana ose ,;;: ouza, 1 ef ster, prefeito mu:"icip"i d�me do sr. Àntonio Cc,rhs, assim ' rrana.
d I

<II v

o gmpo .esco.ar Paulo Zimmer- Rio Cara J _I I'candidato oh..:ial á sUj)reIT'a ma-
:f' aor, man;JOU aDnr con-

DEL'A.�ílBE r':-,>T. & r'.l-A
mana e escola nmmá.l pririlaria, cm"rencia pública IJara o fornn_'CI'-giúratm3 no quatncnio a inICIar-

!\ -, \, d R' d ç I
.

e !O o •..ill a Se apresentar m,en,_to, de luz e força aquele mu-se em J 938. PHONE 1.100 até o dia 31 do corrente.

Sem quaisquer ligações políticas,

----------,--,----------

RIO, 21 (G)-Q ministro Os deputac'os paraenses tarn

bem declararam que nada ha em

R:Jém, onde 11 ordem é perfeita,
Protóg ....nes G.!.lJ.illt\r:ies inícrrnou

1 [ r , I
.

I 'l'

r'lue ue rato iouve noncias d,ê

pertuhação da 0HLm no F\:lá de
(u,lho oriciai, tanto que tomou as

providencias n cessarias e solicltou
íloticias ao Capitão dos Portos.

O g"!1�r81 Daltro Elho, entre-

PT�ISÕES

B'ÇL'-·.... 2' (r"> \ A 1"l_.., LIli1., I 'tJ)
-

-

pOdeia
t: "

1)erctuou vanas pnsões, a eganco
d' 1 d' J " I' R'r�:1C lf.la:, e o:· .ern puo ica. vema

I

calma.

� Dr. Antonio. . SucessãoBati n I presidencial
Ocupará, amanhã, ás 21 ho

ri\S, o microfone da estacão de
Radio difusora gaucha-R;dio Far
roupilha-o nosso ilIustre conterra
neo dr. Antonio Botini, que &,
correrá sobre asuntos da economia
catarinense.

Tornada sem

efeito
Visto não querer aceitar o car

go de promotor público da comar

Ca de Palhoça, foi tomada sem

,deito a resolução que nomeava

dr. Eriberto Miranda Jordão, para
exercer aquele cargo.

mClplO.
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Por motivo da passagem do
primeiro aniversario deste jonal fé
cebemos, h'l dias, mais os seguiu
{'" telecrarnas:, .•, .......61.:. Q.!.

]"iro CóllG.d.} - nesta - Como
X-I ,'( "

e pressao 011 nossa saUSU)çFlO p�:-
la passagem primeiro aniversario
de A G�ijl;@ta enviamos grand-:
abraço ao seu vibrante diretor (aa)
deputados Severiano Maia, Pon�
pilio Pereira Bento e dr. Ívens
de Áruujo.>

«A GHa�� - Nesta - Envio
prasenteiramente meu amplexo pe
la rassag(�m do primeiro aniver
'1 I

'

sano cesse ca 01'050 paladino das
aspirações cetarin.in es (a) depu-
, 1 q ,

�\ r' ,

rano rxogeuc � >"kHil,»

({� �&e:�I�'�a - Nesta - Que o

primeiro 2,Illversario sej,� um estí
mulo p2f J. [10\'3.5 lutas e novas vi
toria.,. (a) Paulo Posit,),»

Purgativo ou bXiJnte para
adultos e crian:;as, não pro
vocando colicas e não habi
tuando o organismo,

Comprimidos: lacto-fenol
ftaleina.
A [oima de J!ranulado

contém ainda �ais'> alcalinos
extraídos de frutas de efeito
"

'

laxatIvo c agradabilissimo de
tOIDdr, superior em gosto e

em feito aos sais de frutas.

Modo de usar:

OJ, 2 commimidos ou

uma a duas medidas do gra-
fi )� J,... t ,
-,,, .G. ...lu ue u!na 80 vez; Ül-

granulado dissolveI nagua�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PelaGRE'VE
GERAL (Compilação de L. Nazareth)

NATAL, 19 (G)-Reben- DIA 22 DE AGOSTO-S_ THIl\iJOTHEO
t M

r ���'�'ou em assara uma gréve �
.;"ti!S·�óI---

geral, dizendo-se que chefia- _ 18�6-0oveTllo do Brasil-O co.làe dos Arcos. de-
da por um tal Miguel Mo- p�lS dum b�dhante ?overno na.BaLia, toma posse d0 cargo de vice-e

reira, recentemente chegado rei do �ras:l, no Rio de Jan�lr?, e exerce-o até 7 dt: março de
do sul. 1 �08, dia da chegada do pnncipe regente d. João, depois rei d.
A's 15 horas de ontem se- Joao VI.

guiu para lá um contingente .187G--Morte de Urbano Sabino-NR cidade do Rio
de praças da policia militar de Janeiro, com 59 annos de edade. deixa de existir o dr. Urban
levando armas autornatlcas. Sa?lno Pessôa de Mello, deputado por Pernambuco, em differente�
Os grevistas, tendo conse- legislaturas. e um dos chefes mais prestigiosos dos liberaes hisloricos

guido a adesão de toda a g�e. por sl�c.eros. cm suas crenças politicas, fizeram energica opposi
classe proletaria, Ieva'ttaram çao a03 �mmst�nos então c!�amados �rog,.essístas, amalgama pouco
os trilhos da estrada de Ier- decente oe conserva�ores e iIb.�rae3. No Correio ';'''«.crcantil defendc:U
ro ent�e Mossoró, Caraubas I o�

revoltosos pernamb.u�anos .de � 8�n e, pouco tempo depois, publi
e Areia Branca, cortando os

cou A 1?,_evolla 'Proieira, hl,stona mteressaut- desse movimento ar

fios telefonicos e telegrafi- mado, mas. naturalmente: enviada de- partidarismo,
cos, os quais já foram con- . 1888-.D. Pedro II, de volta da Europa, chega ao

certados. Rio �e [aneiro -Ch�gam ao Rio de Janeiro suas Maotstades
O governo está adotando lmperiaes que são recebidas co� as maiores effusõ:::s de jubJo pelo

medidas para garantir a Of- povo. que se matrvera apprehensivo durante todo tempo em que S,
demo M. o Imperador esteve doente em perigo de vida.

Foram grandiosas as festas realizadas a contra goo·o �e S
1VI O P d P

. �< '"' , .••

•

r' � roo " que sempre se manifestou contrario a dispcndio,
com restejos a sua honra.

D,:ntre essas manifestações, sobresahia;'Jm formidavd painel.; Icollocado pelos est,udantes da Escola Militar, por fóra de Pão d'r �
Assucar, com a palavra Salve!

Quando 55: MM. deixaram o Arsenal de Marinha. o po
vo �m o�déls, quena acercar-se de seu estimado soberano de modo
a deixar-lhe bem cornprehendsr o quanto o satislazra vel-o .,

, •

s o l' 1 egressar
a patria.

Pouco menos de anno e meio depois, Pedro II era desthro-
nado e desterrado de sua terra, que tanto diznificou e a r

1 91 9 A
.

.

o u mou .

t.

I -

.. catlz�gona de CIdade-Pelo governador do

��,ado dr. Herclho Pedro �a Luz é sanccionado o projecto de
Ic:I do Congresso RepresentatJvo, elevando á cathegoria de Cidade

ARNALDO FOI EMBORA! a então VdJa da Palhoç.'.. A lei foi sanccionada sob o n. 1245.

Deixou a nossa capital o back Junta Comer- Colonisadora do Alto Chapecó
alve-negro - Arnaldo, seguindo •

I Ltd�, ped.ndo para regi .tra e

para Curitiba, ontem. Arnaldo C Ia do Estado arquivar o seu contrato social. re·

foi sempre um cavalheiro distinto, gistre-sc e arquive-se, Dito de

bricalhão, amigo de todos e, na Resumo da áta de /78. Ses. José Rebeliato da Socicdad� Coo

vida sportiva, era considerado são da [unta Comercial do porativa Agricola Mixta d3 Res-

como um dos melhores backs da Estado, NrL 17-8-935 ponsabilidade Limitada, eAabe�
Capital. Com surpreza, Arnaldo

lecida em Pinheiro Preto. Muni-

bateu-nos aos hombros dizendo: Presidencia do sr. Major Edu- cipio de Campos Novos. pediu-
Adeus qve vou embora! Arnaldo ardo ato Horn. Presentes 03 srs,

do certidão de registro da mesma.

tinha os olhos marejados de lagri- Eduardo Oto Horn Presidente. Certifique-se. Dito de Be��
mas, dizendo mais que o mornen- João Otavio da C03ta Avila, [o sé jamim Zdle & Cia firma comer·

to exigia a sua retirada. Deseja F. Glavam. Roberto Oliveira. "Al- cia!, com Matriz em CUrlilba e

Arnaldo que seus companheir 05 varo Soares de Olivt�;ra, dept: _

íiliai em })invile, p�d nd J pa:·a

de c!ub honrem cada vez mais a tado e João Tolcntino JOf. Sxre- arq,Jivar a copia de seu C)ntraio \

t.radição figueirense e os sem co- tatio é aberta a sessão lida�a àta
na Junta Comercia! d� Pai i-l,la, '" ��, '/

I d b· d til - t'
.a

d· qwve-·se. Dito da EmpfC�3a F(t�;'
.

egas e com ma o que man:õ- úa seS3ao an eflor, posta em 1S- • "

nham bem alto o nome da F.C.D..�ussãa e a voto, e aprovada. ça e Luz Santa Catarina. soei,;-

Assim perdeu o nosso sport mais EXPEDiENTE: O:icio do dr.
dade . a ·ni:nn d;� Blumenau p�

um elemento destacado, quer co- JUIZ de Direito da Comarca de
dmdo para a'qlllvar 'la i.)s d <J

mo cidadão. quer dentro do gra- Suo Bento, comunica:1do a Junta' mentof re!a:;;.-:' ao au.� '):on j

mado. AdeUS Arnaldo, e daqui que foi rescindida a Concord:lt�
ca llta. de '-\.<. 3 J�'� »); ,o '$ ) })

te d�sejamos um brilhante bturo, Preventiva de Antonio Schucho Arquzve-se Ce crdJlqu,; -S.J -

k h I d da ma,', tnv''-' lo .., .

rws y. amo oga a por sentença p
. l·

. d... '. lei;"

Situação actual do campeonato de foot-ball desta Capital deste Juizo em data d': 7 d� l'u-I re�i( ente d�ciafóu t!d ,eTiadd a

jt d I 93 se'sao
no e O e decretada a Fa-

�, .

lencia do mesmo, que é comer- Florinno;dis, 17-8-935
ciante. estabelec.ido na Vila de
Campo Alegre.

Memorandum dos srs, Benja
min Zilli & Cia, enviando um re-

querimento. duas copias de con-·
trato e U t'd-:l

. "..���.,.--"""'" ......,'="'="""'.... r.o;:oa.= -_"

,

ma cer I ao ... e reg:stro W""'.".,.,"�...,.;.,,,.. ...,."""'��....���...

de sua fuma, para ser
.
arquiva: �� I " S' ,..". �da nesta Junta. reqllemnentos: � e .1 9 Ia o �

de Adolfo Schamalz, sacio da r. �
fi�ma Sc�amalz & Irm_ão de Join- ���OO �.�.:;:��_Jvlle, pedmdo para registrar o seu

contrato social. registre-se ar

gabe-se.
Dito de Adolfo Wendel, Di

retor-Gerente da firma Companhia
Mayer le Boonekamp, Li�jtad�,
de Joinvile, pedindo para rczistrar
a alteração de seu contralv soei!.

Registre-se e Arquive se. Dito
de Julio gru�nzner de Joinvil::!, O sr. governador assinou
pedindo, para regi,trar e sua fir- àto desanexando o Tabeliona-
ma. inscreva-se. Dito de Jorge I to do Público J�dicial e No-
!\. Dib & Irmão de Joinvile. pe- tas ela comarca de Rio d,) Sul
dindo rara anotar algumas Idecla- O oficio do Registro de lmu-
rações de seu registro de firma. veis, que constituirá cartoda
Anote-se. Dito de Oswy de Sou- à parte.
Zl, desta praça, pedindo para

-=-----------

anotar no seu registro de firma Sal do
que esplora a fabricação de brin
:Juedos, sobre a denominação de
Industria de brinqued03 Oswv. A
note-se. Dito de Albe,to balca
naie, socio gerente da Sociedade

SANGRENTO
fim tragico de um "conquistador"

--------00--------
RIO,21 (O) - Um drama PRECAUÇÃO

sangrento, oriundo de pretensões
ansiosas contrariadas, se desenro
lou ôntem á noite no Íonginquo
subúrbio de Jacarépaguá. A vití
ma, cuja idade �já lhe devia ter

dado a experiencia suficiente para
encarar a vida com sensatez e se

gurança, era :um desses homem
que facilmente se entregam aos

impulsos do instinto desenfreado,
pondo na consecução dos seus

desejos todas as suas energias e

vivendo para a realização do seu

sonho criminoso.
Não lhe foi obstaculo a since

ridade com quI'! o repelia a mu

lher visada, nem lhe servia de
estorvo a vehemencia com que êla,
na sua condição de mulher ho
nesta, o afastava.
A sua esperança não se apaga

va. Ajustando o pensamento ás

excepções achava ele que ela ce

deria, porque outras, ludibriadas,
ou irritadas pelo desengano, não

tiveram meios de fugir ao máo
caminho.

Quanto mais forte era o des
prezo, tanto mais lhe crescia a

ansia de possuir a mulher que

despertara a paixão. E a conquista
se fez obcessãc.

PERSISTENCIA
Manuel Bento Neves, o prin

cipal protagonista dessa tragedia,
e sua vitima, possuia uma persis
tencia férrea. Mas para emprega
la para o mal. Todos os seus ges-
1·)5 se dirigiam para a conquista
da mulher desejada, a quem úl
timamente, por serem desfeitas as

possibilidades de exito, dirigia pa
lavras insultuosas e de baixo calão.
Ha um ano vivia ele cortejando

a sua prediléta, de nome Ana
Ardi, casada com José Ardi. Sem

pre mal sucedido, mas nunca de
sanimado. Era um crente do pro
verbio que diz: «Agua mole em

pedra d'-lra, tanto dá até que
fura». No entanto, a agu'l. escor

ria, e a pedra permanecia intáta,
na recusa peremptoria e continua
de Ana.

Chegou ontem a ocasião em

que tudo se resolveria dehnitiva
mente.

Ana Ardi se encontrava no

Largo do Tanque, em Jacarépa
guá, e se dirigia para casa.

Tomou um onibus da Viação
Ideal. lmha "Tanque-Recreio dos
Bandeirantes", que deveria condu
zil-a a sua residencia, á estrada
de Guaratiba n. 892. Ocupou
um dos primeiros bancos e ficou E' a partida que domingo pro
a espera de que o veiculo saísse. ximo se realizará no campo da
O motorista ainda não havia to- F. C. D. A turma do Tarnanda-

,� ,

mado o seu posto. reientrara em campo com uma cons-

Foi, então, que apareceu Ma- tituição nova e bem disposta a

noel Bento Neves. Entrou no oni- vencer o seu rival de todos os

bus e, ao passar por Ana, diri- tempos; entretanto o Avaí está dis

giu-Ihe palavras insultuosas, ouvi- posto a manter a sua atual colo
das por algumas pessoas que se cação de ponteiro.

JOGOS NO RIO
Domingo ultimo, verificou-se os

-------------- seguintes resultados: Vasco 4-

A estação alemã DJA, onda los. teams
31,38ms., irradIará amanhã o �;:������������������������.'�

AGRESSÃO CONTRA JOSÉ I programa
abaixo, para a Ame- 1=8

O N TOS G O A L S

II I
ARDI rica do Sul. CLUBS Jogos Per- I Ga- I Con-

Cola-

I
A's 23,15 corresponde às didos nhos Pró ira I cação

Como o argumento das pala- 7,1 5 hs. no Rio de Janeiro e
-------------.-.----------------

V�;"f, fosse fraco deante do coração 3,15 às 11,15 hs. Figueirense 6 2 10 I 23 7 1

d.ê: _L\Oâ Ardi, Manoel Bento Ne- 23.05 Anuncio DJA (ale- lris 6 5 7 18 21 2

."e� tomou a resolução de conven- mão, espanhol). Canção popular Avahy 4 2 6 1 4 2 3

, .•1-", de mndo mais forte e que alemã. Athletico 5 7 3 13 16 4

ratüs�� dirdámente ao instinto 23.10 Uma crâasinha de ro.. Tamandaré 5 10 O 5 27 5

i fesa. sas. Sequéncia de Joana Anger-

Ana Ardi, em vista disso. não

teve dúvida em tomar uma reso

lução extrema. A sua defesa seda
feita por suas proprias mãos. Ao
primeiro gesto agressivo do homem
que a importunava, daria a res

posta inexoravel. Muniu-se de um

pequeno revólver e fel-o seu com

panheiro de todos os dias. l\1ão
era raro o dia que se encontrava

com Manoel, pOIS moravam na

mesma rua.

O ULTIMO INSULTO

encontravam pwximas.
DOIS TIROS

Manuel, porém. não desanimava.

Irradiação
da Alema

nha

Manoel não ficou no dito de
máo gosto. Levou a mão ao bol
so frazeiru da calça, no gesto de
que ia arrancar uma arma. Ana
Ardi não esperou. Puxou o seu

revólver e como estivesse junto ao

terri vel perseguidor, desfechou-lhe
dois tiros á queima-roupa.

Ha cerca d� seis mezes, Ma- mano

{loél foi á casa de Ana Ardi, en-l 23.35 Noticias sobre a econo-

contrando-se com seu marido José mia alemã.
Ardi. Intempestivamente, declarou 23AO Entremeio.

1ue desejava levar Ana para sua 23.45 Ultimas noticias (em
companhia, e á atitude de José em alemão).
'.e defender, desfechou-lhe um tiro, 24.00 Concerto sinfonico: II.
o qual foi atingir uma empregada Sinfonia de Brahms.
do casal, produzindo-lhe fratura 1.00 Conto abreviado.
da clavicula. 1 . 1 5 Ultimas noti�ias(em espa-

Depois dessa cena, que, l1.a oca- nhol).
�ião, foi amplamente noticiada, tu- 1 .30 Do transmissor nacional
do parecia acabado. O drama, de Hamburgo. Tarde nativa.

poré,n, continuava fóra do palco, 2.00 Solistas de instrumentos

longe da vista dos espetadores, populares
entre os proprios protagonistas. 2.15 Noticias sobre atualida-
As investidas não diminuiram. des.

Manoel Bento Neves tudo fazia 2.30 Isto dá que rir!

para que Ana abandonasse o ma- 3.00 Atualidades.
rido e fosse para a sua compa- 3.10 Leitura do programa
nhia. E passou a ameaçar o casal (alem., esp.). Dcsp;dida DJA
de morte. (alemãO, espanhol).

.,.

Os projétos alcançaram Mano
el em cheio. O c..:orpo baqueou e

caíu sobre um dos bancos do oni
bus, sem vida. O efeito das ba
las fôrll fulminante.

PRÊSA EM FLAGRANTE

Atraido pelos estampidos, acor
reu ao local o cabo Saturnino, da
Policia Militar, que prendeu em

flagrante Ana Ardi, que tem 20
anos de idade, e a entregou ao

comissario José Esteves, do 26'
distrito.

Usar o SABÃO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

� Ga��tfâJ
Desportiva

Redator CYPRiANO JOSE'

AVAl X TAMANDARE' 50 2.

TREINO DE "AGOSTO

No dia 23, treinará o Figuei
rense; 24 o Iris; 25 doming� 29
sdgunda-feira; 27 treinarà o Atle
tim; 28 o Avaí; 29 o Taman
daré; 30 o Figueirense e 3 1 o

!ris F. C.

Hespanhoes O; America 4-Por
tllgueza I; Fluminense 6 - Mo
desto 2; Flamengo 6-BomJuces-

o último balancete da
Prc�eitura d� Cáçador apre'
senta um saiclo de dinheínJ
em caixa de p:340§800.

João Tv/entmo for
Secretario.

No Consistorio da lrman: i _

àade, de N, S. do Monte Se!_';�
�

rat, realisa-se hoje a eleição
da nova Mesa Administrativa
desta Irmandade.

205. teams
�-

, Ip o NTOS'G
�

O A L S

CLUBS Jogos Per- \ Ga- I Con-
Colo-

didos nhos Pró ira
cacão

,

Figueirense 6 2 10 20 6 1
Athletico 5 3 7 17 6 2
Avahy 4 3 5 13 9 3
Iris 6 9 3 10 28 4
Tamandaré 5 9 I 4 12 5

Desanexado

Guia
.&.

eaniagelO
de tempo

Querendo receber este RIO, 19 (G)- Ao chefe
precioso livrinho, sem qua- do Departamento do Pessoal
quer despesa, mande ende- do Exercito, o ministro da
reço certo ao sr. Oliveira, Guerra dirigiu um aviso, re
para á CAIXA POSTAL n. gularizando a contagem de
23, NICTHEROY--E. DO tempo dobrado nas expedi
RIO.

• ções e oCtlpações militares.

da
saude

,.Jil'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commercio, lndustrla A aleIs

grücultura Médicos
Ireçes eerrentes na praça de Limpos leves kilo

flOt'iarlopclls Limpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 k�los 44$500 PELESSurpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Gatos do ��tto uma 4$000
ndian a 34$000 Lontras média uma 30$000

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000

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

1$800
1$300
3$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

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

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$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
;::,ncco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

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

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

Mercado do RIo
FEIJAO

(Por sacco de 60 �los)
Preto novo 1 8$000

DIVEruSOS 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
Doda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fi: c'ier caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO !"ROUXO
Farello sacco 6$500
F'arellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24$G00 .

Vélas de -cêra kilo 7$500 Agulha EspecIal 42$000
r> A kil

•

$600 Agulha Bom 39$000
urampos p. cera 1 o 1

J E' 1 38$000co I!' 16$500 aponez speCIaimento rvlaua sacco J B 30$000DI I

p. 1 '

I 220$000 aponez om

r'tiospnoros inneiro ata B' C 'd 26$000o d AI 3 $500
ica orn a

Arame .arpa o n. 12 ro o 2
Arame farpado n. 13 ralo 36$500 MERCADO FROUXO�

BANHA
viNHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)

145$000 Em latas de 20 kilos 192$000
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
20$000 Em latas de 2 kilos 207$0001.22$000

MERCADO CALMO
�\):»VVV __

)Carque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xal CJUC sortidos arroba 25$000

Em qunitos
Em decimos

· .:::r.
I

Café em grão arroba
Vassomas 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

(por krlo)
Mercado tia Florlanopolls Mantas Gordas 1$800

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

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

Milho sacco 14$000
Batata sacco 12$000 DIVEROSS
Amendoim sacco 8$000 (por �ilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra
Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 2$000
Farinha commum sacco 8$000 Carne de porra
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 3$000 51 Londres 91$000 93$500
Assucar grosso arroba 6$500 « 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 kiIo 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

Refugos pesados kilo i3$000 « Uruguay 7$741
Limpos pesados kilo 2$000 1« Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK em 3-8 Entroõose 50hldas

fi a 14-5

.I

Feij\lo (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
tVhll", ( e '" '. I ....

X,nq'le, "

66.257
75.515
45.113
10.487
6.!20

12.000

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Esleves Ju
nior, 82-Pbone. 1.285

Indica:

Advogados

Dr. Miguel
Boabaid

Cínica Geral -- Vias urinarias
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 I 5 ás horas 18

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, 1'1' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr. Pedro de Moura ;:;:,
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado
a

Telephone n' 1548 -=--1

-

===============�

I
Accacio Mo ... I

rei ra tem seu escriP-!
tório de advocacia á rua �
Visconde de Ouro Preto �

I
n. 70. - Phone 1277, - �

I
fi
P

Caixa Postal, 110.

I
�
.i

�1

I

A SaudeI!!
Ler::com attenção

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

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi
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 ..tannlce
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.

Doses: Uma rolhlZr ôas àe sopa antes õna refeições.
-----------

Pharrnacia Internacional
Phco. Luiz diAcarnpora

ESTREITO STA. CATHARINA

Fecharn�nto de n'lalas
[TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHy,rI3LUMENAU, ]OINVILLF, CURYTIJA,
SÃO PAULO E RIO DE JANf.lRO.

Agência no

�difi""'io L.a Por-ta Hotê,:l

Caldas da
Irnperatriz

Todos os domingosl
Um passeio idcal+-Optlma estrada de rodagem

ExcelIente 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 I {2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

P reça: lnr:luindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO. THERMAL, por pessôa.

RS. 15$0·00
Para informações e reserva de passagens: No

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

OSORIO
TOnr\ES

AHArzA�GUj\'
Cf\ESCIU1\/íA

ORLEANS URUSSiV�Cf�
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE

Expresos rt�G�o�deste "

S ésp Po rto Algre
!, '�'.tTh'll!j

t,MPREZA DE TRANSPORT '., EM AL 10MOVEIS,OMNI-
BUS E MINHÕE

Oevidamer Registrada
Director Proprietar SANTiAGO BORBA

Linha Porto A�ogre � Ftortanopotis 8'

vice-versa
S�himh) de
PORTO ALEGRE
e passando por

ANNIT/\POUS
THEf1EZOPOU5

até FLORIANOP()US
Viagens sernanaes em :36 horas

Parte de Porto Alegre 80S Sabb:ldc3 z,s 4- c m'iil L;;;as
Par·te de F"JO'l'" '·1000'1; ,. ás teres c. f '1··'· o .(, mesmas Íic ""5, 1 i. U ..

J.
, ... � ;:, .......1...)00,) ... \. ... ,t{lv 1,....1 J..� � _u, Jj.u

PASSAGl::írWS, CAiWf\S, ENCOJ\I:::ND!\S E VALORES

Informações em Porto i\legre: �éd.': HU;\ 1\. NEVi:S, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pcn5ão Machado, R.ua Jo�o Piillo N' 29

Aw�nte em Araranguá-PEDi,1ú j\�!UiAR
« «Capital: IRMÃOS 5iMõES-Hotel La Pur:él

Mais informações: Pensão ivL-.chudo, Hua João Pinto n. 29

----="''''',.

I

I ii
__�;;.iiiiiãiiõ__==;X;,"X"P;;,:;:;.;;:;m::s;;s�:\j;;;."".;&i"'-�;U;;l_"����!:i&:'I'!L�--m

-"';>-1'_u,,_

Telephone 1441 Caixa Postal 105

fJ(l!!HHll�(j: M�WIIHUf�, 3�
----�---

FLORIANOPOUS Est. de Sta. Catharina
'.

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

i
I
I

j

•. ,_ ',I. ''-' '' ...
'"

-('

1-
"

"t',···'
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Se ain';J não i -rn u.n �_O)TE de terreno na

VILLA '" I\�N;-J.�:'j\. nrocli;':; hojo mesmo o nosso

Lscriptorio e (;,!, ;nlra �F i ou "/lAIS lotes. Amanhã

valem mais.

Plant- 'i' I;;banis:no rr',oc!::mo devid8;ne;1�e approvada
pela Pref, ,,'� fvhi;,lz-:'d de São Jo��, cuja cópia acha-se

archiva·�:: La :_':'�':"'��a r\- ......feitul'a�

f) melhor pl,t'-ii�C e i<atai que V. S. Mdc brindar seus filhos.

Llnôc Vista Par.c\ omica,

Esplenoiàa ç;' aiu ue brmhnn,

Optima nG3�,:ntz �e agua (l.Jtauel.
TRrl'fin';�3 completcmente planos.

A-VILLA BALI--lEARlh ül'5Tfl a:
1000 metros àa Ponte Herdlia Luz

BOO ao (5�o�àe QUGi'r..?l ['�oeral. em conetruccão.
0,O�, ",' r'l upo Eacc lor Toaé Boiteux.

a séàe ao Districto loão P"ssôa.

��rvida á Joãopelas Linhas de Omnibus de Fiorianopolis
Pcssôa e FiorianopoEs Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5ocieoaa" SiZ enccrveqo Da conetrucçõo àlZ PriZàios

os lótcs oüqulr , à05, m e õlc.ntz o puqcrnento O" lima entraàa á

ur.etu 2 o restei te em pnqorncntca meneces.

lnformações completas, á Rua Conselheiro /li/afra, 82
PHONE, 1521 .

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH --I
_:=.._���.-:--=-:...._�::�:,,--::,,;,;;:__,:-:-,:-:k •. _..;.._�-:,�.

Fabrica de Moveis Catharines.se �
n

.
Paulo S�Ehlernper�'IDEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo]
Teleohone n. 1632 I

��
•__F._ .. _�_�,._
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a urnca que garante os seus associados e of-
íerece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

Inscreva-se hoje mesmo na Cm�3�&'�i1:!�i}ra d@ ltir LIda
que obterás uma caderneta pela quantia (le 10$000' com

1· , •

direito a um sorteio pago,
Si a sorte lh� plOt(,�ér, n� ,decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela msrg"11hc::mte quantia de',3$ooo.

PARA ACQUISICÃO DE UNI BOM RADIO
�

Reali�a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

São necessarios 3 qualidades
��=L;::CTlV'D:\D='-Sf_\�1 E MATERIA PRIMA

ESSG\s Si.xc::;i.�e são encontradas

PEÇAM CATALOG0S, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

,y

L

',!

.'

-,:. .(
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PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ara.
C[C. Aviso Prevíoôj. ala.

100$000 Prazo Fixo g.[. ara.
20$000 ��������
10$000

A GAZETA

Corações
carítativos !
iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiIiiiiiii

---------------�'----

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

POBRE OPERARIO
OO�A������

Augusto Silvano, o r obre e infeliz operario que falIeceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soífrenclo 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
rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas columnas, u-na su

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

soflrimentos.
Agente e [unccionarios do Lloyd
POI alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

Contribuição da Estação Telegraphica de Floria
nopolis.
Contribuição de funccionarios dos Correios e outros

XXX

��,
� (�.'j' �
(

•

!, '

, �.

��������������������������-�-�.�-�--�--�
, ..

�
Banco de 'Combinações r s

'I

IICréditof-c- I ... ortei?s men-
I

\

inteiramente r saes de amor-

I A·
novas e muito

�
- - I

"

pu ar e gn- interessantes
)

'.-' 4Inn�����B @9�'� m��mI9i.m tl�:;;�lbof:m
cola de S n de. titulos de I I Ia -

.." ..
� lll" '"'"

�
mensai, ao

.

ta Catharina ����ta�i:tJaãd�s � ,,�
...�II�mm.����Z�!�;:��� ��'iJo rlQ nteUana;eor,o sOdro-""""'"_-- Companhia Br csile iro pcro im:edivQf o d(2J.

quer de pa- envolvimento do Ew"omio D U P L O
(Soe. Coop. Resp, Lfda.) gamento Irac- capital subscrlpta I 9.000:000$000 - Cnplt&l ,,,,>..11,,,,.<'\0: eoo.ooosooo do caoitalp..de BccLa.l; !:h.Wa ;; r-

Rua Trajano n. 16 cronano, nominal.
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

/(?C7f�Q//O�»:»:«.4!/{-t/Ul.
f-zk Adlur_L;c�� -rfo/Jilal:zqf'ih ))

CONSTANTE participação de 50 °10 nos lucros da Sociedade,
do final do 1 O' armo em diante, iODOS OS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇJ\O REALIZADO A 30 DE
JULHO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

18.130 -- 301
27$000
46$000
5$000

PreClsa.sa alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

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

Osorio 38.

QUEREIS fazer do vosso terno velho. ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

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

Não esqueçais J TI. do Telephone 1.41B

D. Iviaria 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-c-contemplado com Ps.
D. RosaMachado de Almeida, Santos, S. Paulo-contemplado com f<s.
D. Maria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

P..
Vende-se �m Rs.

Ian OZeitter Wm- II Sr. Adelino Rodotpho Dienstmann, Novo Hamburgo, r�;o G. do Sul
kelman, novo. -contemplado com Rs.

Tratar nesta redacção, D. Luzia Medeiros do Monte, Areia Branca, R. G. do Norte - . con-
Por pre!tl) de occasião. te.nplado com um titulo liberado de Rs.

D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo ii-
berado de

.

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

Geraes-contemplado comum titulo liberado de Rs.

I DELABERT & CIA. :

A melhor lenha por igual
preço.

PHONE 1.100
w

Machíllarios modernus
Hygiene absoluta
Farinhas de primetra qualidade
Garantem os productos da

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

6:000$000 11
6:000$000

I

I
11

6:000$000 I
\

6:000$000 ,)
II II

6:000$000

Informações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo Cia,
Florianopolis - Laguna - Itaiahy_ - Blurnenau - Brusque

-I

A marca preferida
Maritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., LiSO

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

PROFESSORAS
Maria Magdalena de Moura

I
Ferro

Dulc�osta
Acceitam alumnos para os

_

cursos preliminar, comple-
------

mentar e secundario f.% �==-----------��@;,-----� --------�ctJ.,'i� _

I' RUA UR ;OUAY N' 22 �
I Tratar das 14 ás 16 hora� I 'a��

, ��i,i
� , ; .. r I 1"

,I" V�;l l:�) 'EUCl G'�'n'�;a'l f'�t�;tt'_�� �
I- court TI. 67; mais duas pe- �D' quena- e um chalet grande á I ua �

ii [ Duarte Schut"l.25. ...

j ! _, P I
�: 1 t\,�ta!' no CAFE' ES

ii Dr. ;�:�l'�r d�'-Mo'u�';-Fer�-;
!
ii

(sobrado) 1 �B

�
G
•
f�
�
O

, Rua Tlajano n.

I

Alerla petizada!

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

. Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

VENDE-SE em Capoeii ras município de São

IJosé, 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.

A ULTIMA palavra em radio

O teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás coIleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA. ,

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telligcnte distribue cubiçosos premias e de real va
lor e utilidade.

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

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

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premios es

plendidos,
Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuídos em 3 dias!

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

MARAVILI=-IA DE B'Of\lJ GOSTO
Prod "Jç;;;§(_:) SOilora

(i radio � MPER ,i!;�, '�Ir O F� sclentificamente evoluido que
----

vai monopclisar o mercado _

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I_:Õlficto
raixa

A9ric:OI_a>I�

TELEPHOHE, 58

Circuito especialmente estudado e esperirnentados para o Brasil, adaptando se

ás condições de recepção locaes, com apparelhos de alta prcci-
são da General Radio e Weston, composição total «Anti-Iading,
com dispositivos de syntonização visual por sombra. Apparelho

de laboratorio e não de fabricação em serie.

-

, • '._, - ,-.-- :.__.-- .......�.""l If- ..... - .... �... =. ._ - �_ ,·r. •• _k __....... .-,,��

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

�
�
180M OE
�

.

VELLUOO

ImPERATOR-

linhas adjacentes etc., etc.

, ,

�
,'0, •.•• -,!!�, "

E
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.. '�

,
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Cada vez mais inquietos os circulos afi- ,

cais de Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 21 (G)-Oscirculos dirigentes estão cada vez mais inquietos, nota?do-se De cinema

mesmo certo desapontamento porque, apezar das decisões sucessivas de 19 de janeiro, 25 de ..nato e. 4
���������

de acosto do Conselho da Sociedade das Nações, não se chegou ainda a tratar a fundo do conflito CI N E ROYAL

l!::d..-, tiomco nem a assegurar uma solução definitiva e pacifica da contenda

:<0 mundo - declarou o Negus ao enviado especial da Agencia Havas - fechada os olh�s
para fugir ao dever de impedir violencias iminentes e despreso pelo direito, a vida e a independencia
do povo etiopico ê"

Continúa ainda no cartaz
do ROYAL para hoje ás 7
meia horas, a enorme pro
dução de Cecil B. de Mülle
Cleopatra.

Japão e a Abyssinia

Pedida a intervenção fe.
deral no Maranr�ão

-e-
Proposta aprovada con"J

aplausos das galerias
--�-

SAO LUIS, 21 (G) -- A ultima sessão da Assebléia
Estadual foi agitadissirna.

O deputado Vicente Celestimo depois de atacar rudemente
o governador, apresentou um pedido de informações, para ser res

pondido dentro de 48 horas. Propoz, tambem, que se telegrafasse
ao sr. Getulio Vargas pedindo a intervenção Iederal, sob o funda·
rnento da falta de garantias para os constituintes. Propoz, ainda,

.

a suspensão das sessões da Assembléa até que a mesma se julgue de-
O REX, O palacio dos so- Iinitivamente garantida.

nhos, embora tenha anun- A proposta foi aprovada sob aplausos da galerias.
ciado um maravilhoso film A bancada republicana, que apoia o sr. Aquiles Lisboa,
argentino não o focalizará não compareceu.
mais, por motivo de estar --------------

o mesmo fílm em completo IA G I A O· Aestrago, substituindo-o por . ..
-

Sentimento e justiça. SESS
-

OCINE ODEON 50---
da Assembléa paulista

CINE IMPERIAL

PARIS, 21 (G) - O nPetit Parisien'' publica à noticia de que ha atualmente em Addis

Abeba vinte membros ativos da conhecida sociedade secreta japoneza dos «Dragões N�gros», além de

cêrca de cento e cincoenta outros, que, disfarçados em comerciantes e aliados áqueles, ��cocura� p�r to

dos os meios aproximar o Japão da Abyssinia, concorrendo poderosamente para o odio dos indígenas
contra a Italia.

Em sessões chies, ás 7 e

8,30. horas, o IMPERIAL
exibirá o film record 'de Raul
Roulien Não deixes a porta
aberta. !j'!I. ,

Dez mil cabeças de gado REX

SALlSBURY, 21 (G) O sr. Jean Gelmann, representante da indústria de carnes na Africa

do Sul, foi encarregado de comprar dez mil cdbeças de gado para o exercito italiano.

��N;�-;�*Vidnd�lIPrefeito� �I· d����oo@;.:s:*:=� �%�'s:a::=�;::�@Ç;� assass I na o

ExoneJrado

Violenta expressa0 do de
putado Integralista

\ -0-
SÃO PAULO, 21 (G) - Foi agitadissima a sessão de

hoje da Assembléa Estadual, estabelecendo-se em meios dos tra
balhos um verdadeiro tumulto, em virtude da expressão do repre
sentante integralista, que ,disse:- «Espero um resto de dignidade dos \

governantes», quando justificava o requerimento de informações que
formulára ao governo sobre a prisão de alguns integralistas sabado
último.

Intervieram varios deputados, escoando-se a hora �do expe
diente sem que nada se resolvesse.

Uma aventura nada banal aca
ba de terpor involuniaria prota
gonista uma iooen ingleza to

maniica e rica, mis Dorothu
Fulton, de Dooer. .7«eteu-se ela
a fazer um cruzeiro na cosia da

Inglaterra, a bordo de um iate
minusculo, e sózinha. Semanas
depois, a pequenina embarcação
era encontrada ao abandono numa

praia, sem oesiigio algum da sua

unica tripulante. Pensou-se num

naufragio ou num suicídio.
O caso fez sensação nos jornais e nos clubs, formulando-se

as mais disparatadas hipoieses.
Enfim, o misierio já ia cahindo no esquectmeoio, quando

a [amilia Fulton recebeu um telegrama de Londres, anunciando

que miss 1)orothy Fulton tinha sido raptada no . mar, em. hidro
avião, por dois apaixonados que ela repelia e que se combinaram

para essa sensacional vingança.

234 Agosto 131 S. PAULO, 19 (G)- Foi
assassinado traiçoeiramente Lionel Atwill reaparecerá
o prefeito de Sorocaba, sr. hoje, ás 6,30 e 8,30 horas,
Eugenio Salerno. a seus fans no seu melhor

Foi autor do crime o co- film O homem .es!!nge,. que o

veiro do cemiterio local, em OJEON estrelara hOje.
virtude da determinação do Salão "Commercial';
prefeito mandando que o

mesmo fosse trabalhar nou- Conselheiro. Mafra. 9 (Ed. M�rcado
t ti Barbeiro e Cabelteleiro
ra Jrma. Attende chamados a domicílíos pelo

Phone n. 1.284.
Lauro Mendes

22
IbUINT

A-FEIRA

DELAMBERT & CIA.
Attende rapidamente lenha

em toros.
-

da
Ilha

PHONE 1.100 Jarl.al

Foi indefe·
rido

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

DELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão,
lenha serrada.

PHONE 1100

Negado
a mandado
de segurança
para a A. N L,

Dirigido pelo nosso prezado co
lega de imprensa sr. Cassio da

Ao sr. Delegado Fiscal no Luz Abreu será brevemente

guintes passageiros: Justino Ribei- Estado da Baía foi comuni- instalado no Café da Ilha, possan-
d �F

.

P
.

OI· d D· t geral te aparelho transmitirá, diariamen-
ro Cor ova.t rancisco ereira 1- ca O que o sr. Ire or

RIO, 21 (G)-O ministro Ar.-
d N d F d N· 1 te as noticias mais interessantes

veira, Blei Neto, Orlan o e- a azen a actonaí, a quem
d E d d tur Ribeiro, relator do mandato

ves, Guilherme Raake e Heinrich foi presente o processo 'fixa- a capital, do sta o e o paiz.
Rechling. do sob O no. 48.877, de 1935, de segurança impetrado pela Ali-

O
. .

em que Mozael da Silveira, ança Nacional Libertadora, apre- eng. Ivo
Prefiram sempre o me- ex-administrador da Mesa de sentou á Côrte um extenso traba- p

iii

II
§b

guaiavel SABÃO INDIO de Rendas Federais de Camurú Em gréve lho, concluindo pela rejeição do leu II
Curitiba. nesse Estado, nomeado por pedido sob a alegação de que o A vista das irregularidedes

decreto de 2 de Maio ultimo, 35 m i I operarios fechamento da A. N. L. não foi apuradas pelo diretor de Estra-
. -

d M d Rendas ilegal, nem inconstitucional. das de Roda gem, na residenciaescnvao a esa e MEXICO, 21 /G) - Trin- No fim de seis meses a Alianca d C
.

d S 1 fem Laguna deste Estado t '

J e ruzeiro ou, oi exnOe-
, .' ta e cinco mil operarios, filiados Nacional Libertadora poderá rea- lado por resolução de hojoe,pede para prestar a sua fl- á União dos trabalhadores em brir suas sédes, desde que o Po- h

.

Iança, levando em conta a que M D" d C .. .
engen erro civi Ivo Armenio Can-

t
.

·t· oagem e istmção a ana, der judiciario não tenha decreta- duro Picolli do carg dpres ou no cargo prtmt IVO, - d d di I
' o e enge-

d t d 2 d
estao em pare e. o sua ISSO ução, nheiro inspetor na D E Rexarou em a a e o f

.

d I d'
. . . .

CIDADE DO MEXICO 19
'

.

t d
A greve OI ec ara a a meia

I
n�""",,�"a;"�"'""'''"'''''r.;;....,. .

, corrente o seguin e espa- . c. ltl·...".."""'''''''''.".".o=:.o.;L·........��r;I::::::::�������:.:;>l!��'''2:.,...7C.. r�
. , ..

. noite como protesto contra a po- �� �..,="'�",.

(G)-Os judeus do Mexico cho: Indeferido por falta de liti
'

d
.

- á
.- I Para a belleza e saude de seus dentes H

deliberaram boicotar os pro- amparo legal. ti lha lh·et p��s�gulçao d
s

tmoes I � use sempre
•

�
dutos alemães, comprando

ra a

dls aSE' tIndaugduraJ aI· pe
o go- V Pasta SUL B I O L i!

d ferenci
.

'1
verno o s a o e a ISCO. ��

��e p.re erencia o� suni ares

�I (Formula do DR. BACHMANN) tt
fAZEm AH05 H01E: mexicanos, em sinal de re- Comprae para vos conven- � A d t . �

d G conhecimento pela hospitali- cer o formidavel e economi- L�vend a em
f

odas as pharmacias e casas 'W
a exma. sra. d. I a ornes •

. � e per urnanas, \1�

IUlisséa; dade que lhes é concedida. SABÃO INDIO. Prêsos �����:l��r;iÇl��������������
a exma. sra. d. Benedita Da- C· B f t d

.

E Amiani, esposa do sr. Luiz Dami- alxa ene Icen e OS m- vinte estudantes ssociação Calarinense
amo pregados do Ministerio da CURITIBA, 21 (G) - de F,arnlaceuticas

��� Fazenda Quando estavam reunidos, para a O-O
escolha de seu representante no Assem b Iéa Ge ra I

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. so- �rimeiro con�resso juvenil, a r�a-
. _�_

cios dessa «Caixa», para assistirem á sessão de �ssem- hza.r.se no RIO, foram presos vm- Convido os associados desta agremiação para a sessão de
bléa Geral Ordinaria, em 1 a· convocação, a realIzar-se te Jovens estudantes, fundadores assembléa geral, com o fim de eleger a nov" dir t· t t d
no próximo dia 7 de mês vJndouro, ás 14 horas, em Juventude Estudantil Popular Pro- outros assuntos de importancia a qua.l se re�lizarZ ona

te -f r� ar

2;
uma das salas da Guarda-moria da Alfandega, afim de letaria, neste Estado. do corrente, na séde da U�iãO dos Varejilitas sed' a , elr��:)J (>tratar do movimento dos peculios e outros interes- A policia justifica o seu ato, horas a primeira convocação, ás 20 horas a seg'unsedn

o as

"lt'
-

d S
.

d d I d I
a e a u Ima,

ses a oc�e a e.. ,...,

a egim o
. �ue os ra�azes pro- om qua quer numero de socios, ás 20 J 12 horas.

Flonanopuhs,- ..::.0--9--935.
� . .._ I fessa'\am Ideas �xtremlstas. Fo�am

1· SECF<El A�IO II
tambem apreendidos os arqUIvos

Narbal Silva da sociedade.

AHIVER5ARI05

S;,,(!, dr. Vasco d' .Avila

f', ,hversaria-se hoje a exma.

sra, d. Silvia Alincourt d'Avila,
esposa do sr. dr. Henrique Vas
co d'Avila, procurador da Repu
blica neste Estado.

Sra. dr. Olieyira e Silva

Regista-se hoje o aniversario
natalicio da exma. sra. d. Dora
ci Costa Oliveira esposa do sr.

dr. Oliveira e Silva, advogado
em Blumenau.

Boicotaram
os produtos

alemães

Festeja o seu aniversario na

talicio o sr. dr. Edmundo Morei

ra, advogado em Cruzeiro do Sul.

CHE6Am UH5 •••

BEHTE HOVA

Está em festa o lar do sr.

Joaquim Lucio de Souza, chefe
das oficinas da Imprensa Oficial,
com o nascimento de uma robus
ta menina.

?el- \ lliblls d:) Em)'lt'la .Au. o

Viação CaL.:rinel,se .::!Iegaram on

tem do norte do Estado os se-

FLORIANOPOLIS, 2 J-8- J 935.
O PRESIDENTE GERCI�O SILVA

.J

·li I
-' ....�; 1J

, .
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