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Será promulgada amanhã a car'ta

clonai,
�lft��l�
�v� m o,

i a. parte

dades eclesiásticas, civis, mi-Ilitares, federais, estaduais e

municipais, bem como o íun-

Será promulgada, amanhã,
a segunda Carta Constitucio
nal barriga-verde.
Impossivel deixarmos de

resaltar o ardor nos deba

tes, a sinceridade no julgar
e a louvavel insenção de
ânimo, sem exclusão, que
dirigiram os membros da
Assembléa Constituinte do
Estado na confeção da lei
maxírna, que vae, dóra avan

te, reger os destinos catari
nenses.
Ambas as alas parlamen-

'

tares retribuiram a confian-
ça do colégio eleitoral que
as elegeu.
Destaca-se, sobremaneira,

na ala da maioria a figura do
dr. Ivens de Araujo, inteli-

<

gente e erudito, que norteou
os seus trabalhos. Na ala

parlamentar da minoria des
taca-se o vul Dr.
to de Mar-

Ivens de Araujo, norteá
dor da maioria

cos Konder,
o seu orier
tador, ilus
trado e de
d es me did a

capacidade
de trabalho.

�eaIizar -

cionalismo em geral e to
dos que o quiserem cumpri-,.ncrr ar pela promulgação da
Carta !V\Jgr.J. eh Estado.

Os aconteci
mentosdo

P
,

ara
RIO, 23 (G)-Toda a irn

prensa trata dos ultimas acon

tecimentos do Paá, notician
do que o governador Malcher
rad.otelegralou ao sr. Getulio
Vargas, que se entendeu
com o ministro da Guerra,
que por sua vez, determinou
ao general Daltro Filho
adotasse todas as providen
cias necessarias de apoio ao

governo paraense.

se-ão, em re

Cei. Marcos gosijo a da
Konder,leadeJ da ta de ama-

rmnona nhã, gran-
des festas pi.i.' cas O sr.

Governador do Estado re

cepcionará amanhã, em Pa
[acío, ás 16 horas, os srs.

deputados, todas as autori-
�----------------

Cornprae para vos conven-
cer o formidavel e economi
SABÃO INDIO.

14' BataJhão
Caçadores DELAMBERT & elA.

Attende rapidamente lenha
em toros.Pragrama da retreta a ser exe

cutada amanhã (1)ia do Solda-
.� do) pela banda de musica desse

Batalhão, no jardim Oliveira BeI
Jo, inciando ala. parte ás 19
horas e a 2a. ás 20, I 5 horas.

.I1merica, Marcha; H. Ribeiro;
Raymundo, Ouverture, A. Tó
maz; Sohcngrin Fantansia R. Wa
ner; 'Oiuva Alegre, Pot-Pourry,
F. Lehór.

2a. parte

,,-.

/
"

quaisquer ligações politicas.
C.ALLADOProc.')r�et..9rio

-------'---- -------
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I NUMERO 300

I is hos
anhã

o

o ::0.')30 confrade "Diario da Tar
PHONE 1.100 de" p{1bHco�! ontem três nótas, re-

- feríndc-se ao protesto de médicos de

O D IM .�e li,' fil m Florianopolís oi deliberação da maio-
I'Jlh,· gQ{ O;;;W� l1\'l a@:l'"' da COl1sWt1lnte favorave1 á redücào

qu��-;IJlo"&� para 3 CIos repreSe1.lt3.nt,es c1assíst:LS. f,;__ W'.Q�""i;';tr)' r"<�'\"'J' �"f.,�,-.•��,·?d," can;t�� II.--a:: II ..

IIP.!I Pe10 quz vemos esta es�asseai1do r� � � \...:- "".�,.. ,�,t�� � Q _ _. .� _" � I Q I
O ,. D" 1 �" '

'd• asswlÍo para os nossos colegas ata- ntem a n llte, !1) , ii élClO () UQVeL�O, estiveram reum as
n aVI os de gue rra I orem o situadcn\smo. DLllS nMas várias auto:ridad-::s e ou;:r:�s peSô6'1 i, qu � troc:,'l:'am jd�as sôbre a

RIO, 23 (G)-A proposito n� prim:ir� pá�i[!a" e 1ím� ::1 s�: recepção 110 ex::;o. sr. d'. J3}O rvI lIgues dQ3 Rús, ílmtre Ministro
d t'�: d' 10' I glmda. ao lespehocL um so lato. ta, d 'I' _, h' 1-' 11 I

'

Ie um, no !c:a 1��1, b.ac a p�r é vontade de falar mal do governo,.
a l�çao qlle c �ga�� il'i.:).nl1�, a� 1:)[aS, a est� caplta.

uma agencia telegl afIca ex- Repisar bnto, nt'm:t só eJido. o l::.nL'� outra,; prell'iQêilC!aS, h.::;;u re�olvd!) qae o lluótre mé'11bro
trangeira, de que o Brasil mesmo c?so é ser lntransigenté ae- de) Govêrno da R�pública será fe,tivam �l1k; rccebldo, sa!ldando-o,iría adquirir diversos navios mais. da sacad:1 d:> Pala(:io do Govênn, ') sr. J 'pulado Ivens d.� Araujo,de guerra na Italia, em troca Para tapea,r as nótas foram com, leader da m:lioria na Assemb!éa CJllstituinte.
de produti)s seus, li Nação postas de fôrmas diferentes. '

ouviu ontem o minist!"o Pro
'P�lhaço 20 a�o, Leoncaval�: tógenes Guimarães, que deTraviOta, Fantasia, G. Verdi, clarou tratar-se de um assun

I
�lda, Final do 10 ato, G. Ver- to muito velho, cabendo ao

�I; Cml. Parlo .(llegre, Do- ministro da Fazenda resolver,rando, A. P05smho.
pois a proposta é de urna tro-

,
DELAMBERT & CIA. ca de algodão, café, cacáu, e

\' Faz entrega com caminhão, borracha. As carnes cungela-
lenha serrada. das não entrarão em cl)gita-

PHONE I 100 ções.

Comentavam hOJ'e dois azencladore� A 1 - , 20� � man,lá, as
do jôgo do bicho: vêrno do Estado, um--Cuide .. se amigo, o Montenegro
btrometeu-se a criticar um banquei
ro. aqui da terra, e os jogadores' pó,
�:tm se aproveitar disso para um paI·, O Prefeito da Capital, convida o povo em geral para re-,,1 e.

'1 ,- , 1 1 h Q
,

d N·, b--Tá "oJ.,�i ,70"? fáto POI'S ex' te < ceDer, aman!la, as I 1 oráS, nu praça lllnze e ovem ro, o

bicho "'q�� e-:tá c�r�eg�di;�i��'lexmo. sr. dr. João Marques dos i�eis, Ilustre Jvlinistro da Víaç�o
hoje. do Govêrno da Reptlblica.

v. C:�, ,,8,·.... b "''':-.l>
,_........ .... l\-:...�� ..

, JOINVUrf. 24 Rediwolhi'!

I ontem ao meio dia, a ceremcnia
do lançam-oro (;� pedra hi'cla-

I mental do ed,ficic dos correios e

tel"grdc>s cl,::"ta cid?dt�, <ii);:' hcará
situado no j;;rdim em fréi]t.; ao

edifício da Prefeitura.
A ceremcnia teve grande ccm'

correncia. Falou, em nome do po'

Passa amanhã a data do ani
versario natalício do nosso estima
do conterraneo sr. jornalista Mar
tinho Cajado Jor , alto Iuncionario
dos Correios e Telcgrafos e mem

bro do Conselho Consultivo.
Ao distincto e talentoso anni

versariante, que no inicio deste
jornal, nos emprestou o valioso
concurso de sua vibrante e dou
tr.nadora da pena, "A Gazeta",
rejubilcsa, fc:licita-o.

(:Jl L§ (:� (::; O �::::j t,..� r�
g(:d--:;;ite

Comprimtdos e granulado
efervescente

•. " I .,

vo jomvueuse o trt!en�()S0 advoga-
do dr. Ulisses Co til. O sr. mi
nistro agraJ.:ceu em expriéS iva

Pl!rgativo ou laxante para
a.lultos e crianças, não pro
vocaudo co!icas e não ha.bi
tuando o organismo.

oração.
A's

Cotrposição:
Cornpr1tüiJtJ5. 111 ... i b-fcLC!

ltaleina.
A [r)lrTla d,� granulado

contém ainda sais alcalinos
extraidos de frutas, de deito
laxativo e agradabilissimo dê
tomar, superior em gosto e

em feito aos sais de frutas.

p"ran(h� :1.ln�o.:;o (Jffer-cido ElG5 srs" "

dr. Marques dos Rei:;, ministro
da Viaç,,,,o c S::3. comitiv», e dr,
Nere:.I Ramos, Govl:mador do
Estado

Modo de usar:

Ação í ntegral ista
.

Brasileira
Comemorando, amanhã, o dia

do soldado brasileiro, realizar-se
á ás 14 horas, na séde da Ação
lntegralista Brasileira, á rua joão
Pinto, uma solene sessão cívica
em homenagem ao grande cabo
de guerra-Duque de Caxias.

Nes�a reunião usarão da pala
vra o dr. Oton Gam'1 d'Eça, che
fe provincial, e o academico de
Direito Luiz de SOUZ1,

ou 2 comprimidos ou

urna a duas medidas do gra
nulado dê uma só vez ; o

granulado dissolver Di'lgUil.

Salão "Commercial"
Conselheiro �!aÍra. 9 (Ed,. �icrcado
Barbeiro e Cabelleleiro

Attende chamados a domicilies pelo
Phone n. 1.284.

LOlEm Mendes
o almoço, qu'� foi oLre::ic!)

pela Prdeitura, realizou-se no Palâ·�i,) H ltJ, to.na.ido nele part
60 pessôas,

Olereceu o almoçou o sr , MlX Cü!in, Pfêf::Íto MLln�ci?al.
F espondendo-lhe o sr alj 'o-a') �v�",,·,·" dos lD�;< pron.mc.oulo.t..<J .....G.. .., cr , • ,} _ i. .::'1.. ·.1·'.,:·......) VJ \.._.�., _! .), �l.l ,

eloquente discurso, tecendo um hino á Jc'rvilê,
A' noite re rlizoa-se u n jfêlnd> b:'EljJ:.ê gl: fabram o, srs.

Governadof do Estado e o ministro rIa \fiação.
O dr. IVhrques dos l'?/ci:; e o dr. l\J_;rb R'unos, dever.\o che-

,

1 1 -" 1 1 C '!
'

gar a essa capital, amanna, Cf rca CdS or:z� nor;:_s. ·"S 1 ustres '1:.3.-
, ,

'd (31 ! .. ,

jantes vrsitarão, � pl:;;'l.;";F:IU, i ,u'!) rFl�i ,� !(ajal.

Politica &
Politicas

ESTA' ESCASEMm o

Noticias do
Exercito'

PALPITE

RiO, 24 (G) - O capilão
Hildebrando Moreira foi dispen
sado a pedido, do cargo de di
rdor tecnico, interino, da Fa
brica de Cartuchos de Infantaria
no Realengo.
--Foi designado para chefe

da sub-seção da Diretoria de En
genharia o major. joão Tavares
de Melo.
-Foi designado para faz('r

parle da comi�são encarregada da
elaboração do alite-projeto da
ddesa dos portos do Rio de ja
neiro, Santos e S. Francisco e do
Estado de Mato·Grosso� o major
Luiz Monteiro de Barcos,

Banquete
horas, será oferecido em Palacio,
b,:mquete ao ilustre vis;tante.

pelo Go-

cor\JVITE

it.,.,

.•. �i.'i.'}I, " '

l4'.ti�,1

'"

"I. "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADDIS ABEBA, 23 (O) • O consul da Italia em Debra, PJfllai\1�cos Barão
Falcoriti, foi ferido ai tiros quando ia assumir as funções do seu Cq�rgOl1

'I

awm����U�BW��������C������D�__�����·�._�__����..�••��������������������������wn�--�_��_����&�.AAR�.����������.�.���
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hisrioria
A

Queixa-crime
contra o che
fe de policia

via, ordenará se retirem do cam

po o culpado ou culpados e envi
ará o nome ou nomes á Associa-
ção competente para esta julgar (Compilação de L. Nazareth)
o fato". DIA 24 DE i\GOSTO·-S. BARTHOLOMEU

Parte da regra XIII". "Todo 'i.i'���----

d
���----

A estação alemã DJA, onda Redator CYPRIANO JOSE' o ato esrespeitoso contra o juiz. 1648-Fa/lece Felippe Camarão-Morre no Arraial
31,38ms., irradiará amanhã o

== _... práticado lóra do campo, será ti- l-.)'OVO, arredores do Recife, o capitão-mór d. Antonio Felippe Ca-
programa abaixo, para a Ame- do como passado dentro do mes- marão, um dos herôes da guerra hollandeza.
rica do Sul. A rn anha Ta rna nda ré e Ava í mo." 1820-RelJo!ução liberal portllglleza-Rebenta no

A's 23, IS corresponde às fren te á fren te Regra XIII "Os jogadores �não Porto, a revolução liberai portugueza, promovida pelos membros do
3 1 5 h R· d J

. �,� tem o direito de dissentir verbal- S ' . . c. b
.

, s. no 10 e aneiro e �� yneorro, e CUJOS nns eram ° ngar a corte, então no Rio de Janei-
7,15 às II, IS hs, Dcfrontar-se-ão amanhã as I de ontem na primeira divi- �ente ou por outro �ualqu<:!r .n:o- ro, a voltar para Lisboa, e a proclamação do regimen constitucional.
23.05 Anuncio DJA (ale- fortes·equ!pes d..,o Tarnandaré J

são profísslonalqlndependen- do de qualquer descisão do JUlZ. 1821-0s brasileiros se preparam-José Bonifacio dt"
mão, portugucz]. Canção popular l e do AVal F. C. te 3 - Atlanta o; Boca ju- Regra XIII".

. I Andrada e Silva, redige e todos os membros do governo provisoiio,
alemã.

. vÓ» • I No turno a turma de Wal- niors 3 x Argentino [uniors "T�das as �ezes que. um Joga: com elle assignam a representação dirigida ao principe-regente d.
23.10 RadlO infantil: Susi, a ter teve um obstaculo pela o; S�n Lorenzo 3 Ginasia y dor fo� advertido o JUIZ. devera Pedr�, rogando-lhe ficar no Brasil, desobedecendo ás ordens vindas

filha do guarda florestal. Uma sua frente vencendo o qua- Esgrima o; Lanus 1 Estu- comum�ar o facto a entidade a de LIsboa.
fabula de Edgar Beyfus�. dro de Sodi por 3 x 1. Che- dante o; Quilmes ü-Ptatense que o Jo?ador .pertencer. Regra O primeiro Ministerio de D. Pedro II-Ficou assim

23.35 Noticias sobre a econo- garam mesmo os Tarnandaré- o; Velez Sarfield 3 Taleres XIII" "SI um J�gador se machu- organizado o primeiro Ministerio do Reinado de D. Pedro II, tirado
mia alemã. enses a estarem .vencendo 1; Racing 3 Chacarita junio- car levemente o Jogo não deve ser do partido liberal, no qual tomam parte Antonio Carlos, como Mi-
23.40 Entremeio. por 1 x o. O Ava! era m�is rs 1; River Plate 2 Tigron suspem�, antes. qu:,

a bola, cés� nistro d.o Impe�i�; Li�1po .de Abreu, depois Visc�nde de Abaeté,,\.,
23.45 Ultimas noticias (em forte que o Aval de hoje, 1. se de e:tar em Jogo. E:ta �oser da JustIça; Martim francIsco, da Fazenda; Aureliano de Souza di!':--

alemão). pOIS perdeu o seu notavel de- vaç�o Já sofreu _pelas leis _m�er- C!liveira COuti�ho, ?epois .visconde de Sepetiba, dos Estrangeiros; [24.00 Para o crepusculo do fensor Carlos, emquanto o OSjUIZES PARA AMANHÃ ?aClOnaes a seguinte alteraçao. O Hollanda Cavaicanti. depois Visconde de Albuquerque, da Marinha,
Domingo. Tamandaré melhorou muito

. _

Jogador estando
. caíd� .dUl�nte o e Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, depois Visconde i

00.15 O nosso concerto para sua equipe, adquirindo mais Para as partidas de amanha ataque adversarIo o JUIZ so ces- de Suassuna, Ministro da Guerra. f
o Domingo. um forte di�nteiro� para a entre Tamandaré e Avaí, sará o jogo quando a bola seír J 848--A galera «Oceano», incendiada-Da galéra t
l.i5 Ultimas noticias (em por- meia direita do seu quadro. foram escalados: 20s·. qua- do ataque, quando saír por qual- Üceana Monarch, incendiada em frente a Liverpool (Inglaterra), f

tugucz). Pacheco é o elemento visado dros+-sr. Rodolfo Paiva e quer dos lados: observando-s.e os são salvos J 6 tripulantes pelo navio de guerra brasileiro D. Affonso, I
1.30 A Orchestra de Camara e as esperanças do Tarnan- 10s' quadros sr. tte.

_

Aldo casos de penalidades que advirem do commando do então capitão de mar e guerra Joaquim Marques �Iexecutada por mulheres berlinen- daré, na tarde de amanhã. Fer��ndeg. F?rne.cerao os �oataqle os quaesdeverão.serlc,. n- Lisboa, depois almirante marques de Tamandaré.
ses. Gertrude-I1se Tilsen. Sabas já treinou bem, e assim auxiliares o FIgueirense F. SIderados, ou quand? rebatida pelo i b59-Morrem um general e um artista-Morre no

2.15 Hora de autores: Ludwig I
a turma de Numas entrará C. atacado. para o mel? do campo, Rio. de Ja'le�ro o general visconde de Magé, José Joaquim de Lima I

Friedrich Barthel. em campo com a sua verda- ou trazida pelos Jogadores do e SIlva, nascido na mesma cidade a 26 de julho de 1787. Com-
2.30 O Sol está no zenitli. deira constituição. O Avaí, é TEN I S quadro atacado para o lado opos- mandou o exercito brasileiro na Bahia, no último período da zuerra

'

Côros e canções, cantados pelo O team candidato à vitória, to". da Independcncia.
o

Berliner Heinrich Scütz-Kreis. dado o seu preparo. Carlos Resultados das partidas . O. Co?sdho n i m�mento é re- 1863 -No Ro de Janeiro, onde nascêra a 27 de janeiro
3.00 Eco do sport. fará, por certo, muita falta realisadas no Rio: Botafogo tirar imediatamente o Jogador caí- de 1808, morre o grande actor João Caetano dos Santos, ciumado
3.10 Leitura do programa na defesa, mesmo assim a 5--S. Cristovão O; Paisandú do para fóra do campo. o Ta/ma Brasileiro.

(alem., port.). O mais importante rapaziada do ponteiro não 3-Vasco 2; Olaria 4-Ger- "Si for encontr.8.�� no camp_o 1864-0 Paraguay recebe um uítimatum-Q gover- ,

da semana. Despedida DJA (ale- está disposta a ceder a sua mania 1. (4a' divisão) Bota- algUI�_ esp�ctador I�I�lando� m.a?I- no do Bras;], _por in,terr;�edi� do s�u plenipotenciario no Rio da »�
mão, portuguez). colocaçao. fogo 5-Paisandú O. f�staçoes ..ontra o !UlZ, -provicen Prata, conselheiro Jose Antomo Saraiva, entrega ao governo orien- ii
_---

cie-se par� a gar.antl�, d,;-st; ?uran- tal um ultimatum, exigindo. o pagamento de reclamaçõrs apresenta- :
Prefiram sempre o ine- S.

�

C. FLO�IANOPOLIS CATCH-AS-CATCH-CAN I t� e depOis. �o Jogo E impos- das _� a pUl:IÇ�O das autoridades que haviam causado darnnos aos
'

gualave: SABÃO INDIO de VERSUS �ANTISTA F. C.
, .

I
sivel a um JUl� ag���ar

,

a todo:. sobditos braslJeuos., �

Curitiba. Amanhã, as 14 horas, no gra- Resultados dos. últimos en- Lembre-se quao dlfIcll e
..

sua SI- 1864-0 governo do Paraguay nos afaca-Part,� d�
mado do Cantista F. C. do dis- contras na capital da repu- t�ação e I�ão ;;ça por dlhcultal-a A::sumpção, afim de invadir MatLo Grosso, um:! expedição de 3.000
trito de João Pe�sôa, empenhar-se- blicana: Adencoa (espanhol) amda maIS". A regra XVI es homens, sob a;: ordens do coronel Banjos.
ão, em renhida luta as valorosas e- derrotou Ledola, argentino tatue expres.amente .

que a bola J 873 -Inauguração do cabo telegraphico-'\io Ri�, "

quipes ?O S. C. Flori,anopolis, des- po: encostame�to das espa- deve ser delx_í1�; cau ao solo. D�, de Janeiro, re,alisa-se o .lanç'1,n ;nt� do cabo leL:graphico wbm,'ariao',
....

,ta CapItal e a do CantIsta F. C, duas em 6 ml11utos; Pedro m�do..algllm �ela arremessada paro destmado a ligar a ca, 'lt,tl do pa:z com o norte. O imperad)[ J.

daquela localidade. Nerene, italiano, empatou balxo.. IMPORTANTE·-"O Pedro II, por esse mOtivo, expediu desrac!ns coa5ratulatoriü� 1.>.OS
'

com Jack Russel, norte arne- guardIão pode permanecer em presidenies da Bahia, Per'1.ambuco e Pará.
UM A UM ricano; Karol Nowina, polo- qu"lquer parte da sua linha de

.

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

Na segunda paríil(a reali- nez, venceu Abranham Ka- mét.a, mas uma vez tendo tomado I Fir" �, ,? �

zada antes de ontem, BO' pIan, judeu, por cncostamen- poslção não deve mover os pés � Da.,',.· g I,. � [.,J,;� � .0,:_.'Rio de Janeiro, entre oVas -

:

to das espaduas aos 16 mi- até que seja batido o tíro I; vre i . t;à
;' i >

co da Gamd e os Hespanhóe�, ,nutos. Final-BiJi Demetra1, A palavf3 pamanecer Significa que

v'�rificol.!-se um empate de i grego, perdeu para Ismel o guardião não de'ie mover os � �

I"
l3l

um ponto. Assim nota-se que Hahey, por decisão. pés. até g�e o tiro maxim� seja m' r' rU· " rlO5O '

os hesoanhóes melhoraram batido. SI quando for batIdo um I I .I I
bastanfe. tiro maximo (penaltyJ e kt.e{,ecO que todos se mover antes de ser dado o

AMANHÃ NO RIO devem fazer ponta-pé, e a bola não vasar a

Proseguirú, amanhã, na,
- méta, o juiz ordenará novo schoot

capital da Republica a roda- As no�sas regras de foot ball e assim o fará tantas vezes quanto
da da Metropolitana com os (CBD) dlze�: "No �aso de qual- fôr registrada essa falta. Si a bola

seguintes jogos: VascoXBan- quer pro�edlmento m.c�rreto da vasar a méta o juiz consignará o

gú; S. CristovãoXOlaria e parte, dos Jogadores, o JUIZ adrao- goal e não o fará pela segunda
Carioca X Madureira. es�ar� o f�ltoso ou faltosos e, na vez".

remcldencla de uma falta qual- ---------------

quer ou, ainda, diante de um Nomeação
ato de violencia. dispensando nes-

Foram estes 03 resultados te ultime caso, a !idvertencia pré-

Irradiação
da Alema

nha
c:Af.. ceª��--J!a
Desportiva

Pela nossa
--

RIO, 23 (G)-Na pasta da
Fazenda foi assinado decreto no

meando o sr. Altamiro Guima
rães Vaz para guarda do pOSt0
fiscal de Sarr baqui,l'!m Santa Ca-
tarina.

Em luta de morte as PENA
famílias Gaudencio
Britto

NGUE

--------��--------
PONTA G}�OSSA, 23 (C) resistencia dos seus organizadore<

- -As primeiras noticias sobre o não atingiram o objétivo traçado
val<>r diamantifero do rio Tiba' de vez que as pedras conquistada'
gy, perdem-se na distancia. 00 ao rio não faziam face ás '�ran-

b

bandeirantes que na Baía, de pre- des somas invertidas nas explora- '1:
.<

ferencla em Lavras, pwcuraram ções. Quer parecer que, apesar
arrancar brilhantes em. espinhosos de bem organizados, os trabalhos
e estafantes trabalhos naquela rc- não possuiam a eficiencia necessaria.
gIão, ao que se presume, não acre De qualquer fôrma, a admiti:r
ditavam. e não prestavam fé ás do-se mesmo as duas hípot:3scs, o

po�sibilidades do Tibagí. Preferiam fá to é que <lnos se passaram sem

encontrar o ouro que eles sonha- que as aguas fossem revolvidas
vam nas horas de d,�,callço e re- pelos «caçadores de diamantes».
colhimento... Agora sabe-se que o garimpo

Depois da passagem dos ban- «A550mbro» colheu em 1934,
deirantes, anos decorridos, tomou tres mil contos de r�is em brilhantes.
vulto a noticia espalhada de que
o grande rio ocultava nas suas

aguas diamantes valiosos. Volta- S� IA! _.
Oram-se, então, para ali grandes _ IIU

capitais extrangeiros destinados á

exploração doTibagí. Organizaram- O ultimo balancete da Pre-
se companhias, iniçiaram-se servi- feitura Municipal de Concor
ços, até que foi cogitada a hípo- dia apresenta o saldo de di-
tése de modificar o curso dlS aguas. nheiro em caixa de '" .

ívlas os capítaes, os serviços, a 121 :366$500.

RIO, 22 (G) - Ala. Ca
mara c1e Apelação Crimin::l jul-
gou ();,lk,n a queixa crime apre
se!ltadd pela Aliança Nat:ional
Lib,:;rladora contra o Chde de
Policia"

Foi relator do feito o desem
bargador Artur Soares. Feito o

relatorio passou-se á votação, ten�

do caído as preliminares de nuli
dade do processo e desentranha
mento da defesa do querelado,
entrando a Camara a apreciar o

merito da causa.

Entendeu a Camara que o

querelante era parte ilegitima, não

tendo o presidente da Aliança
a capacidade legal de represen
ta-Ia.

Por esse i.lotivo foi rejeitada a

queixa por unanimidade.

de mórte para
dez

MADRID, 23 (G) -Comu
nicam de Oviedo que varios ha
bitantes de Sotrondio e San Mar

pois ainda informa o despacho tin dei Rey, implicados na mo

de lá recebido que a' fazenda á vimento revolucionario de outu

mesma pertencente está cercada bro ultimo, responderão breve
de jagunços, acompa11hados de I mente a conselho de guerra.

�lementos da fa;:nilia B.r�tto. � A-I O Ministerio Publico pe-de a

Qcanta-se que a fa'lllha uau- pena de morte para dez acusados
clencio se encontra refugiada em l' e

a priSão perpetua cont.a os ou-

Taperoá. tros.

e

o garimpo A"ssombro"
deu ires mil contos de
brilhantes em UPiHt1 a no

EM BUENOS AIRES

JOÃO PESSOA, 23 (G)-
Noticias chegadas a esta capital
dizem que ocorreu na povoação
de Sàt, Jo,é do" CJrdf'iros gIave
conflito cuhe Q.J i'acções polilica�
gue apoiam os srs. Gratuliano de
Britto e J03é Gaudencio. Dois
homens morreram na luta estabe-

lecida, Libio Faria Castro e P as�

choal TrocoIli, havendo ainda
numerosos feridos. O delegado
Boaventura seguiu para aguela lo
calidade, levando comsigo cem

praças, para restabelec.er a or

dem e para garantir taffiOp.ITI a

familia do sr. José Gaudencio,

./

..
",
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A GAZETA.

Filiaes em:
S

- i

ecçao oe
FAZENDAS:

FERRA..GENS:Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e serg' r
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda·napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositarias dos afamados
Charutos «DAf",INEMANi"h

para ternos

Niater:al em g'_ra1 para construcções:
Cin.euto-íerro em barras, ferragens para portas

c jancllas, tinia
Canos galvanizados c pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar -. talhe-

1\.

.
Loco..

Material1·,,�c·;)

Louça sanitária - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes

niancaes, Cu
r,

"0" n O'r'1x\.. }i>... , 0 \_. b {l,d

AU10ill0VC ís e. lAram .... de ferro- télas pua iodos os

Productos chinncos e pharmac-uticos
Conservas nacional e extranuciras
P . bi a' r» C' 11 �-l r-i (\"::1 "'S r. oxtran ·)'e� I' (�'1"
I-Jl_lc.j O,U l'-........ 'I..J!1Uv c. ...../\.. l �J.b .!'lU,",

sorios, servi;
Pncumaticos 2 cam.,

Ivla(eriaí elcctríco c n b
dr GOODYER

ErrlpreZé3l �",,�af::;jona! de
Fabrica de Pontas"RH:a

E-::r'p,,: H "n.r;.....I.. Ça"'. � ,. 611 C'
1

t
: 1.... t"'I

u ieciano ..ices em caram ...... 0"'1 nonuocs,
.

conservas, vinhos finos etc,
Foruecc doces (lO "'00''',· "5 (' 'h': I· riCo ....
" U. I.t·....... · ...... ·

_ e., '-'0 .... , .... L '-:-l -� o. lttclJfuQU\"..:)
sarnentos, bat.tisados e bailes.

..

as caS3S na rua Conselheiro
�r�Marra 11. 126, 130, e 71a e
'",,--

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo 11. 3, e um te rreno na rua Felippe Schrnidt C0111

ÔUCtS casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
T,�afra, p(1ra lniorrnações com o proprietar!o Paulo Schlem
per.

roiial realisa�o 9.000:0DO$ODD
Reseruas mais dIZ 3é"QOO:00D$DOO
Receita em j933 17.762:703'l$:J(;1
1mmoueis 13.472:299$3/)·9
Responsabiliaa�1Z5 nsaúrniõua cm 1933 2.3(-:'9.938:432$8'0
(Estas reaponsnblf lóuõas rlZf'lrern-slZ sómentc (105 r-emoa 0<

P060 e TRFH'15POFHE5, que são ce DOI�j CH'lirOS cm que
Q I'ompnnhlo Op2rU}

para ca-
_._-----------------

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade 5:::

cial ou commercial, o espírito mo

demo e hem equilibrado utilisa o
1 1 •••

tcíepnone corno a mais mprescin-
diveI das necessidades!

Professora norma-
; � r- �- ..,..- .

� [;:, �.a. -- acceita alumnos.
CURSO PtçIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho N� 10Sociedade Immobiliark: Catnarinense Limitada

FLOHll\NOPOL13

Se ainda não Lm 11m LO'TE de terreno na

VILLA PALNEAH1A procure 110.;0 mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U' .'� ou 1\\/\iS lótcs. Amanhã
valem mais.

Planto .�c urbanismo moderno ctevidar:'Ieul::: approvada
I P f· ,,,.. 1] c·· I'

. " hpe a ret: 1'L.f0 i\11ll'1;f..JpUI ue oao joce, cu}a cupa act a-se

archivade na m"rr,:� Prdeitura.

1 d
'

V"l' B'
"

Um conircc!o (;ê cimpta e terreno da 1 la all!eana e

'h'
. "í i 1 r.V e d h' '. '/:'1

(J mel ar presente c 1\ a 8.1 que . • 0. ÚD,. e 'stind ,j) SeUS ,<l.IOS.

Llnõc Vista I?cmcra:nlca.
E5pllZnàida ('l'niu :3� bcnhoo,

Optima nosrente 02 agua p.Jlo"eJel.
TrzrrerwB comptztcrnautz planos.

A VltLA BALHEARIA DI:-iTn a:

1000 metros ôrr Pont<z [--ler'_ilio Luz
800 õo 6ra�de Quadel f�àeral, em construcçõo.

0"Jr �� r-a .

upo Escolar 105"- Boiteux.
a séae õo Distric:to 'João I?essôa.

á JoãoJServida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis BigUél_SSÚ.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50riedaDe se encarrega da conatrucçõo àe Préüios

os lótes nôquirjôua, m e ôf c ntz o pcqcr.iento àe uma entrcõn á
unsta II: o resta te em pagamentos mansucs.

Informações completas, á Rua Consellleiro Mrfra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

ReéJiza-sc todos os mezes, um sorteio cuja ex

tracção será realizada pela Loteria reder�I do BrasilPAi::'/\. !\CQUiSIÇAO DE UM BOM [(ADIO

São necessarlos 3 qualidades
j.' 0ELECTIV_IDADI:>-SOr'v1 E lv'iKl EmA FRli\lA

:ii

Essas somente são encontradas
nos ,novos typos de radio

p H �r,L � � S
�������

m�;'O!U�I�çjt,,�:- Dirijam-se ao Repre
sentônte, nesta Capital, sr.
JJãlJ M�it€}�1 N�s�[rmmt",
que se acha installado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

�
@
fj
�
G

AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo tp��
�

-----•••�••$

===-=-=�.,-�

Fabrica de Moveis Catharinênse
DE

PaL!lo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro
TelelJlzofle n. 1632

PEÇAM. CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

'COSrA &. Cia.--RUA CONS. MAFRA 54

,Pr�eferir C Sabão
"

Dleina
,

€e

E _I ��
�QUE

1,\:,�'�I, I

'It f' • jlIP,
�. . -

.JI "
', .

.

!i�".'

./
.

' .. /. " 1
;" 1
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-, j;;�':';� ,��: f��� mi; pr:;�!i��' de Limpos leves kilo
F'.rorian�p�Us _� Limpos refugos kilo

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

Gatos do matto uma 4$000Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Lontras média uma 30$000
n diana 34$000 G

.

d ?$OOO
-- ti

raxalm o matto uma J
ASSUCAR 5$00070$000 Graxaim do campo uma

'

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

Extia
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bÜ kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

Mercado do Rlo
FEIJAO

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

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

Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6j$OOO FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 k.ilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 k,ilos)

24${,00 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kil? !$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1$600 Japonez Especíal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
t\iam,:: .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

BANHA I

VINHO DO RIO
-

GRANDE (Por caixas de 60 kilos) I
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. lv$ví.iv __

X:lIque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xalque sortidos arroba 25$000 (por k.,zo)

Mercado de FlorlanopoUI Mantas Gordas 1 $800
"

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

15$000 Sortida regular '. 1 $400Feijão branco sacco

MERCADO FIRMEFeijão vermelho sacco 15$000
Milho sacco 14$000 ;

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

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

F
.

h 8$000 Carne de porco.

ar�nha cdomn:ulhffi
sacco

14$000 ToucinhoFarin a e mi o sacco

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 5{ Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000« Italia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 1 7$000 « Hespanha
Nozes kilo 200 « Suissa

« 8elgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

DIVEROSS
(por �ilo)

Indica:

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 larg. 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ,.:__---------

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

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
5acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos L t x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

SABA.O JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

COUROS

CAMBIO
90 d[v á vista

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

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

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES INO�RIO DE JANEIRO
5TorK em 3-8 Entrai3as2 5ahlôas

fi a 14-5

66.257
75.515
45. t 13
10.487
6.:20

! 2.000

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Ranha (caixas)
,),' � f;';;' 0-,

�. �":'.' .� .. - -- --_. _.-,.� .

�'.
�

'fi.
j

,/ ••

Médicos Advogados

Fechamento de malas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY,�BLUMENAU, JOINVILLf:)�CURY'll v ,
,

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

r:;:dificio La Porta Hotel

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, rI" 18

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clinica cirurglca-operações 17 horas

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

Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Farra;

ExpreSDS
- Nordeste"

séep Porto Algre
'-:.'�

r-MPREZA DE TRANSPORT ,EM AVIOMOVEIS,OMNI
BUS E ,.. MINHÕE

:-

Devldarnen Registrada
Director Proprietar '.., SANTIAGO BORBA

linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA;

URUSSANG.lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

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

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
_

« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

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

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
i

Telephone n' 1548 I

Refinação de asauea
-

Dr. Miguel
Boabaid

Oinica Geral -- Vias firmarias
Hemotrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira • Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

Consultas:
das 15 ás horas 18

Accacio Mo.!
re i ra tem seu escrtp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Caixa Postal, 110.

=de=l

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�:---

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
,

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

A SaudeI!!
Ler com attenção

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

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

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
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.

Ooses: Uma colher õcs ÔIZ sopa antes ôas rlZf21çõ2S.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

��----

I AHentae bem' J�- .,
�

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezeslpor
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇAO com globos de crystal.
'A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-

,

Caldas da
Imperatriz

Todas as domingasl .

Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

'3alutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

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

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

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

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
---------------------------------------------------"------------.--�--------------

Corações
_* - =en LUM

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

POBRE OPERARIO
���������ZJ

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operaria que falleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soílrendo 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 Gazeta abre em suas columnas, u-na su-

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

soflrimentos.
Agente e Iunccionarios do L10yd
PaI alma de Maria (enviado anonyrnarnente]
A Gazeta

Contribuição da Estaçilo Telegraphica de Floria�
nopolis.
Contribuição de luncc.onarios dos Correios e outros

XXX

carítativos !
Banco de
Créd ito POrll
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, LIda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio]

/.(::1>. "/'!'!' r---"':;= /: ,") ,<: r ,/' ? .r: /l"\.�I '1/; #'/.
f i e-r //'1 ///11)' /lf-_ � /; / o

r I�' . I I I .--//_/-� 1'/; (0.;";" J I"" /rr l-1/')-"
.; C0 -i;�./ILJf"�L.t{{ia:.-{)' ..af-li-d:-:Y .ac <:: / '<of./1.,_,.llv:r ,/2/�.&� �v

/fL fJf �'. � I ,_._./J .1; /. -)) i
t-i'4 O IdliO:/�"{)C{,tt2:a{il!.ct (bt.77llatl)!�:!fYW-" �

CONSTANTE participação de 50 alo no' lucro, da Sociedade. I
do final do 10' anuo em diante, iODOS OS ANNOS

,I'RESULTADO DO SOf\TEIO DE AMORTIZACÃO REALIZADO A 30 DE
.

JULHO DE 1935
'

NUMEROS SORTEADOS

18.130 -- 301 -- 3.997 _r 1·6.0H .-

12.9121:9000$000 'I,D. Iviaria Cet don Cal, São Salvador, Bahla=-conternp'ada com CAPI-
TAL DUPLO Rs.

Sr. José Doria Pinho, São Salvador, Bahia"- contemplado com Rs. 6:000$000 �,'Sr. José Pedro Seizano, Mocóca, S. Paulo-contemplado com Rs. 6:000$000 �

I
D. RosaMachado de Almeida, Santos, S. Paulo-contemplado C0111 1<8. 6:000$000.
D. Maria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

, Vende-se um . Rs. 6:000$000'
Ian OZeitter Win- II Sr. Adelino Podotpho Dienstmann, Novo Hamburgo) Fio G. d» Sul

kelman, novo. -contemplado com Rs.
Tratar nesta I edacção, D. Luzia Medeiros do Monte, Areia Branca, R. G. do Norte - . con-

Por preço de occasião. tenplado C0111 um titulo liberado de Rs.

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

'I A melhor lenha por igual
berado de Rs.

Sr. Benedicto de Carvalho Ferra, Conceição do Rio Verde, Minas

I
preço.

PHONE' 1.100 Geraes-contemplado comum t.tulo liberado de Rs.

'�����U��.�g�_��III_���'_i�����
P R O F E S 50 R AS

PrlClsa-se alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

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

Osorio 38.

100$000
20$000
10$000

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

'

Dentro ele 24 horas o devolverá cornpletamen
te reformado) com elegancia e perfeição.

Não esqueçais J TI. do Telephone 1.41B

27$000
46$000
5$000

I

Machínariosmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem; os productos da

/.
"

I,.
I'

�.!

A

t,
�(

.

marca preFerida
Maritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180

I
Alerla petizada!

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

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

Além de valiosos brindes receberás garoto
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

pIendidos.
Não é Ieníarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

-----------------'T--__�----"---------- __

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

I

Combinações
inteiramente
novas e muito

quer saldados
quer de pa�

gamento lrac-
cionano.

t
,I

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000 II
I nforma.ções com os Correspondentes Reg!onaes

Cia,Campos Lobo &

I
I

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

RW!I!

Florianopolis •�g�_�a - _it�.h3b_y_:_f?!umenau - Brusque
.",..."....2R....��1..·&-7.!:�:III'!if�lóIiI'.l2�

i (

1-

I
Maria Magdalena de Moura

Feria

E
Dulce Costa

Acceitatn alumnos para os

cursos preliminar, comple
mentar e secundario

RUA UR,_;OlJAY N' 22
Tratar das 14 ás 16 horas

I V:::,NOE-SE uma pequena ca-

I sa na Rua General BiUen-

I court n. 67; mais duas pe-

quenas e um chalet grande á rua

I
Duarte SChuti",J, 25.
A tratar no CAFE' ES

i TRELLA
--

�
D�P;dro de Moura Forro i

I! Ad \' o�ado '�"'�
I ').'
I Rua Tlajano n. 1 (sobrado) t.1

��j�
��
'f,)�r

�
�\
ó
e

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

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

'�

111
I

VENDE-SE em Capoei
ras municipio de São

José, uma propriedade com �bôa casa de tijolos, e uma �
area de terreno com 28.55�\ �metrr.s quadrados, quem pre- �
tender, informe -se com Ma- �

C k ��noe! Cardoso asa Hoepc e. �
�

I
rad io

SI. k ntií.camente evoluído que

;1

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

1_<EàifiCiO
Caixa Agrirola)

TELEPHOHE, 58

o radio

vai 111('11c\'""'0;ic'"'f Q lTII"I"""lI0 ---\ .J -�\Jl.J �;0C� ,-�,_u. t ---

Circuito especialmente estudado e esperirnentad ):) para o Brasil, adaptando se

ás condições de recepção locaes, com apparelhos de alta preci
são da General Radio e V.Jeston, composição total' -Anti-Iading
com dispositivos de syntonização visual por sombra. Apparelho

.

de laboratorio e não de fabricação em serie.

Musicalidade avelludada, fiel e natural, sensibilidade INEXCEDIVEL, selecti

vidade ABSOLUTA, evitando estações que se encontram em

linhas adjacentes etc., etc.

so

�
�.�
�

�
�
�-------------------------���------

-

INFORMAÇOES

o RNu
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Her.oicos defensores
�. l .(

.�
,

dôo "B r a s i I !
amanhã o

.

':-

O E
.

b '1' m mora amanhã em todó o territorio nacional, o seu Dia.
"

�xercito rasi erro co e ,

'b d f da P'
"

Nessa data rnaxima presta-se culto a memoria dos heroes que tom aram em e.esa, a

dd:s,I,:, �,,:/' ,

�

h menagens expresivas, ao valor e a disciplina daqueles que nas casernas são a garantia e a
�e o

b '1'do patrimonio da grande nação rasi eira,

_0_ ,

Amanhã serão levadas a efeitos as seguintes solenidades:
. ,

' ,

A'S 6 HORAS: - Alvorada pelas bandas de musica e de corneteiros e tambor�s, no Jar-
di 01'

. B I Praca 15 de Novembro junto ao monumento dos mortos do Paraguai e home-

'0
o'.

d b· him iveira e o, <&3' " •

d f"

ogO O 'C Onagem aos que tombaram .em deíesa da Patria, com o comparecimento os o reiais e praças.
,

' J"
"

'

Salvas de artilhana pela 7a. B. I. A. C.
. .

'

dé , t d'
"

,'.
,

"

"

'

,

A'S 7 HORAS: - Hasteamento .da Bandel�a N�cI�nal. no.quartel, com formatura e",�.� e o'a '''p'ri'Dr,idade ,de J·agati.
CINE IMPERIAL

Batalhão desarmado. Leitura do item espe:lal do BOcletlm Dlano, i�luslvo á data. ',','

d' "'C'.d d d FI
• Exibirá hoje, ás 7 e 8,30 ho-

A'S 8 HORAS: - Parada atlética - 11 ross-country •

'

:" na a. . I a e e Dria· ras, o lilm Filha de Maria.
A'S 9 HORAS: - Provas desportivas. :,

' ,,'

. 1-"A'S 10,30 - Almoço ás praças.
..' . pD IS REX

A'S 11 ,00 - Alrooro intimo dos oficiais, no Casino.
,

J '

Naó ,tinháfuos, a intencão de gado, aos seus leitores, nitidamen-3' 3' Focalizará Policia particu-A'S 13,00 - Lunch áspraças,. prosseguir em assunto relerente a t� e 'com desassombro a quem lar, ás 7 e 8,30 horas.
A'S 14 HORAS: - Continúação

. da� provas desportivas: do jogo, ventilado em edição de pretendem ferir com 05 seus des-
A'S 17 HORAS: - Desfile da Vitoria, Entrega de premros aos vencedores das provas quinta-feira última. Assim agia- cabidos ataques. " CI N E ODEON

mos 'por pdllderavel's razões, e.' "Para os que como 'nós, não 'se
I Sem novidade no front, a

Arreamento da Bandeira Nacional com as formalidades "do e�tilo. "

'
,

muito ;especiafmen'te, tendo os nos- dedicam a decifrar enigmas pito- monumental película interpretada
A'S 18 HORAS: - Jantar, das praças.' 'i,.:

• •• • sos 'brilhantes anto,gonist�s direitos rescos nem a entrevistar fantas- por Lew Ayres, hoje, ás 6 3(4 e

DAS 19 A'S 21 HORAS: - Retrda pela banda de m,uslca no Jard-m Oliveira Belo.
autorais da JUstotia do jogo do mas;," uma tarefa impossivel, co- 8 112 horas .

.. -..,.........-_� 15 d O t b I nte DOI'ta- btcho (obra 'm'ocnu'm'entalem alen- nh'ec'e",r a intencão dos ilustrados,' ��

�,��g-ST���')f�T.T�1%i*X3.�F·""__'----"-'''''''''''''''' e u u ro, exce e "I 3' ��
Ir.. da dansante. tados volumesa publicar-se) mas, cultos, e brilhantes jornalistas da C a rtazes de
�
N s a' V' II da' o devér profii�lonirl e"�, reniten- ,Çidade de Flortanopolis: amdnhã

� O S -'
'-

, "

"
"

C. R. Primavera eia câcête e 'irrHant� dosinteligen-] ,Porém, temos o direito e, dele ODEO�, o "hder dos cine-

��' tes diretores dà Cidade de F{oriq- não abrimos mão, de exigir que mas", apresentará amanhã' a super-ilI
,

- -
' �!S:*:ts;s::�� D', l' hoje a's 20, 1 '}'"

, "

, 1" bli 1 .J
[l ....�s:,*'''s � -.�- ....... _-- evera rea Izar-se, , nopa is.' impe iu, novamente a I" se pu ique � aramente quem são produção da Universal: Estigma \

horas, na séde social do � Club ça. ",I'" '
' ','

"

','
'

os açambatcadores, os estranhos Libertador.
Recreativo Primavera, do distrito 'E; aqui estamos 'não cÇ>:DO me- e .5 d�:onelos, que exploram o IMPERIAL, o nseu cinema",

A efemeride de hoje registao do Saco dos Limões, um anima- dievalica'''fig\ua;'' porém, sim com negocio do bicho nesta cidade. exibirá amanhã, ás 6,30 e 8,30
aniversario natalicio do nosso dís- baile. jovial "apátencià:

'

Embora os nossos distintos co- horas, a gigantesca e grandiosa
tinto conterraneo sr. Jacó Lameu

At
'

It
'

Coreelio Pires, o maior ho- legas não façam apologia pública película Vh'a Vila, que está sen-

Tavares, operoso prefeito munici- e a VO. marista do Brasil, diz que em to- do jôgo do bich�,-:ió' para imo do esperada com sofrega ansieda-
pai de Tijucas e prestigioso poli- das as situá�õe;: mesmo nas mais pressionar - são, na intimidade, de.
tico liberal. Deverá realizar-se hoje, no dificeis, .cabe, perfeitamente, uma seus devotados professadores; pois, ROYAL, ás 6,30 e 8,30 ho-

Administrador honrado e de- Teatro Alvaro de Carvalho, báa dos-e de gaiatices. ainda ontem, plageando a novida-
ras, focalizará a alegre e interes-

dicado, s, s, vem prestando ines- às. 20,30 horas, um grandio- Foi, justamente' o que faltou de dos 5 premios, introduzidas sante revista Mocidade e musi-
Ocore hoje o aniversario na.ta- timaveis serviços ao' pOVJ tijuquen- so espetaculo dedicado ao aos talentosos confrades; embora nesta Capital, a Cidade de Flo- ca, uma cousa louca e gostosa.licio sr. Rodolfo Vieira, Iuncio-

se, graças a, sua inegavel capaci- Centro Catarinense de Cro- tivessem trazido ao rotineiro ojr- tianopolis publica o seguinte resul- Será um sucesso.
nario da Delegacia Fiscal. dade de trabalho. nistas Camavalesco. Será le- nalisno catarinense tantas inooa- tado de sorteio: REX, o "palacio dos sonhos",

.
. A

. A Gazeta, prazeirosamente, se vada a cena em homenagem ções curiosas e, sobremaneira, trua- l '

premio 816 apresentarà a maravilhosa cinta:
Faz anos hoje o Jove,? .fI associa ás demonstrações de apre- .aos cordões camavales- nescas tais como: entreviSl;as á 2'" 120 As 4 irmãs, às 6,30 e 8,30Gonçalves, filho ,do s�. Anhlot:�� ço e e.stima que lhe serão presta cos Tenent�s do Diabo e !'fi- enigma. pito,resco. �epor.ter' amador 3: l) 166 horas. Um poema de ternui:a e

Gonçalves. funclOnano dos dai hOJe. nerva, {fJrLnca Quem pode. e sorteios a Crédito Mutuo Pre- 4" 420 amôr.
r.ios. Tira a Mão, Filhos da Lua, dial.·' 5',. 006

.

o s�. Fulbe�to \\achado, fun-I Ban�o daNoite. (l'focotó Vem /. Os aba�,.dos ,hilloriadores. �o Exist� uma diferença:. é que I
�

Festeja hoje o seu aniversario
clonano da Corte de I-\pelaçlo. Abazxo, Palhetmhas e Vae Jogo do bicho, que teem a pnon- no sorteio de ontem do bicho deu Anatalicio a gentil senhorinha Car-

',- Mas Não Garante a Volta, dade do jogo jornalístico neste O n' 403 (avestruz) e no dos nos-

men Melo, filha do sr. Osvaldo Festeja amanhã o seu aniver- a comica revista chanchada Estado, acham-se em posiçªo es� sos colegas deu o n' 816 (bor-
Melo, diretor da St!cretaria da sario natalicio a exma. sra. viuva quer1a; visto,que apezar de serem boleta).
Assembléa Legislativa. d. Maria Luiza Vieira, genitora ATE' A VOLTA!...

os mais novos, e já açambarcaram
------------

do dedicado grafico das nossas Dividida em 2 àtos, 11
o jogo na. J.·mprensa'.barriga-verde, Gel. Ptolo,�

01·
.

L V'
. quadros, 8 cortinas e ornada d IhIcm�� sr. auro letra. não, permlt",ID. o." aSSim, ao .ve os

-eu decom 22 números de musical 1 d d I
I I I

enredo de L. P.
-

de Souza,'
co egas o, lIelto e orgamzarem A i B "lisorteios como o fazem muitos ou- SS s ras

cenarios de Frederico Latta, tros jornais do pàís.musica de Edmundo Cunha, Em toda essa polemica o que
e de outros.maestros. merece especial atenção, de,nossa
PREÇOS. Camarótes com

'parte, é terem OI 'ilustres colegas
5 logares 15$000

se afastado do campo e do senti-
Poltronas e balcões 3$000 do da discusão sem haverem divul-
Geraes ... 2$000

I hftD'ràT*';:�:-,:·:::*:=:::�:·::-:::�=:��;�'I� I
use sempre �

Pasta SUL B I O L.,�
(Formula. dQ :Q�. BACIBlANN)

'I'A venda em tod�s as pharmac.ias e casas � III de p�=�::.,••..,�w#*#**�:�

voz DO POVOA

De cinema

dia.

AHIVE�5A�I05

Conego Nicolau Gesing
Jacó Tavares

Regista-se hoje o aniversario
natalicio do revmo. conego NI

colau Gesing, ilustrado sacerdote

da Igreja Catolica em nosso Esta-

do.

Fez anos ontem a exma. sra.

d Celina Vieira Brandão, esposa

d� sr. Felix Brandão, funcionario
da Assembléa.

proxima sucessão
presidencial

S. PAULO, 23 (O) -Fa
lando ontem ao reporter da
A TRIBUNA de Santos, o

sr. Adernar de Barros um
dos deputados do P. R. P.
desmentiu que o &eu ·panido

Na sessão de ontem da Certe tivesse assumido qu1aisquer
de Apelação deste Estado odes. cQmpromissos a cerca da su
Heraclito Carneiro Ribeiro pIOpOZ cessão presidencial.
a inserção em ata de um voto de O líder Cirilo Junior, de
profunda iaudade pelo falecimen" daTOU que as noticias eram
to do gel. Ptolomeu de Assis por demais avançadas tanto
Brasil. Na Camara Federal falou, assim que o caso da sucessão
prestando a homenagem postuma do presidente do Estado só
do Estado de Santa Catarina o póde ser discutida e resoI
deputado dr. ,Diniz Junior. vida através de uma conven -

Na Aasembléa Constituinte des" ção partidaria, segundo as
te Estado oraram a respeito da disposições expressas, esta·
personalidade do ilustre extinto os tutos que regem a vida in
srs. drs. Ivens de Araujo e Pla- terna do partido Republicano
cido Olimpio de Oliveira. Paulista,

Aniversaria-se, amanhã, a exma

sra. d. Ester Krumel Pires, es

posa do sr, Odilon Pires, funcio
nario do Credito Mutuo Predial.Fez anos ontem o jovem Os

mar de Amorim Leal. professor
complementarista. l'RLEClmEHTO:

Fez anos ontem a senhorinha
Dllma Bom, hlha do sr. Lucio

Bom, comerciante em Biguassú.

Faleceu ante-ontem, em sua

residencia, á rua Frei Caneca. a

sra. Maria Oeolinda Borges. O
seu enterramento efetuou-se no ce

míterío municipal.�RZEm AH05 H01E:

�EL05 CLUBES

Gremio Crisantemo
a senhorinha Vallda Schlemper,

filha dG sr. Pôulo Schlemper;
a exr d. s. ,�, I-i (){ c�t C:nncl �

Nl.:l. lod O Gremio Crisantemo levará
a .feito hoje, nos salões do Club

"':'a C,. ,ta, :::"i'

Costa;

'.�� .

.�. ," .".... .,..:.
,

:. :!':." �.-."" .... , • ......... "_"
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