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CongratlJlações
Senado

do

tituição do Estado.

Sobre esse fato, discursou
o sr. Vidal Ramos, reque
rendo fosse consignado em

ata um voto de congratula
ções ao povo catarincnsc, o

que -Ioi aprovado.

�TALO-ETIOPE

Lavai abriga pouquissimas
esperanças de qu� as ques
tões que se realizam atual
mente tenham como resulta
do evitar o conflito armado

que se avizinha entre a It�
lia e a Eticpia, mas confia
em que se poderá salvar a

existencia da Sociedade das
Nações.
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ROMA, 27 (G)--O. ministro Mussolini acaba de fazer as seguintes cJeclaraçf,9�e.'1S.�::;::ljl�""·O
"A Italia nao recu$rá em hipótesA algurr"'Ja. A .Italia lut.ará até (.".) último sÕl9az� ,

do, rE:�tirando"se! si necessario tôr, da Sociedade das Nações"
--------------------------

Ao povo

LONDRES,26 (C) - Os
circulas oficiais de Londres
mostram pouca esperar.çn de

que o conflito �r�l�do en�(e
a Italia e a Abissinia pOSC:1
ser evitado.

ROMA, 26 (0)- Causou
consideravel sensação aqui
a noticia, de que o sr. Nlus
solini convocou o Conselho
de Ministros para uma reu

nião de emergencia em Bol
zano, para 4a· feira.
Todos os ministros já es

tão em Bolzano, para toma
rem parte ativa nas mano

bras do Exercito, e julga-se
nos circulas politicas aqui
que o Ouce tomou esta me

dida desusada para discutir

urgentes medidas políticas e

economicas, tornadas neces

sarias pela atual situação.

PARIS, 26 (G)-Pelos co

mentarias que se fazem nos

circulas chegados ao Quai
d'Orsay, sabe-se que o sr.

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

RECIFE, 26 (G) - Os jor
nalistas Rubem Braga e Osorio
Lima, diretor da Folha do Po
vo, foram detidos, bem' como

outras pessoas pela delegacia de
Ordem Politica e Social. As au

toridades nada quizerarn informar
á reportagem sobre o motivo das
prisões feitas.

asta

infamia!
-

Nada existe de mais hediondo, entre as coi
sas hediondas, do que a volúpia satânica da di

famação, quando avassala os espíritos rancoros?s.
Conciente e metódica, requintada nas dís

tilarias da torpeza e da calúnia, ela campeia Ade
senfreiada, a serviço dos banzas do desaforo,
sempre que encontra oportunidade para saquear
reputações impunemente.. . .

A tortura biliosa do odio e a impotencia
enervante do despeito são os dois grandes exci
tantes da ansia de difamar, que desconhece as

fronteiras do decôro, não se dobra aos impera
tivos da razão, nem se conforma á evidência do
irrernediavel.

Difamar-r-é a palavra de, ordem.
E para executá-Ia todos os meios são apro

veitados sem o menor escrupulo controlador.,
...

Foi sob tais diretrizes que se 1I11CI011, re-

centemente, neste Estado, a mais perversa cam

panha difamatória de quantas tem envergonhado
a terra barriga-verde.

Focalisando vultos eminentes - advogados
ilustres médicos distintos, chefes tradicionais e

acatadi�simos--a campanha rniseravel, gerada
no caos do desespero impotente dos vencidos,
nada respeita na SUd furia vandálica de infamar.
Nem o respeito á autoridade constituida e ne�,
siquer, a reverencia instintiva para com a velhi
ce, encanecida ao serviço do Estado, encontram
éco na confusão babélica do delírio difamatório.

O objetivo, agora, é mentir á Posteridade,
para que as gerações vindouras engulam � pa
tranha mistificadora, uma vez que a de hOJe co

nhece perfeitamente de que lado está a razão.
Não é passiveI, entretanto, que as portas

da Historia sejam forçadas impunemente porlêsses
profissionais do vituperio. E' necessario que se

oponha um dique enérgico, intransponivel, ao ma

remoto do 'despeito. E' forçoso repetir-se que,
se felonia existe, ela ficou do lado opôsto, em

ala paralela (pois houve um resto de vergonh.a
para evitar a mistura) e nunca entre os que ti
veram a coragem de rebelar-se contra acomo

dações de órdem subalterna.
Sim! E' daquela banda, na quadra sinistra

dos contratos e das negociatas, que se acham
os verdadeiros traidores, os inconfundiveis «azes

da felonia», cujos nomes, felizmente, não fi.gu
ram na Carta Fundamental de Santa Catannal

FABF�ICA
de moedas falsas

RIO, 27 (G) - O sr. mi
'listro da Viação nomeou o dia,
rista do Departamento dos Cor
reios e Telegrafos Edgard da Luz
Pereira, para estafeta da agencia
postal-telegrafica de Blumenau,
Santa Catarina.

Foram apreendidas, pela poli
cia, em feliz deligencia feita no

distríto de Trombudo Central,
matrizes para o fabrico de ce Ite

narios, bem come- o mate.rial ne
cess�rio. O sr. D�legarlo de Po
licia, 'informou que ainda não lhe
foi pos'3ivel de5cobrir o escondiriJo
do respectiva prensa, bem como,

prende .. 05 autore�.

" ,

mesmo assunto; o que um disse,
DIFICULDADES PARTIDA- O outro repetiu CO.H palavras di-

RIAS Ierentes, ilüstrando com abundan-
Conversavam, ontem, reservada- tissirnas citações extrangeiras.

mente, dois "pJ'oceres" do Partido O tema escolhido, pelos lideres,
Republicano Liberal Catarinense. foi a critica longa f' ferrenha ás--Vai bem a nossa organização. O 'I·

. . .

novas teorias po ItIC0-sOClal:;, quenome é de arromba e ha de conquis-
tar as simpatias do Flôres. ganham terreno e procuram modi-

- -Mas nós precisamos conqaístar é ficar a fci;ão do mundo. Muito
a simpatia do povo. disseram os dois oradores contra
-Isso vem depois, com o tempo. o fascismo c contra o comunismoA grande di�ic�l�ade, agol'a,. é aco- I e, tão apaixonados e esquecidosmodar os prrnctpros do tesoureiro.

I
.

.

--Do juca Moel1mann? estavam,caus.tlcando credos alheios
-Sím Ele quer incluir no programa que, nem siquer notaram a pre-

partidario uma compra em grosso de 15ença, ali no recinto, aboletados
"Chevro1ets". para as c,uavanas, de I nos seus, Íozares os representan-d ·1'

� c • "" 1--' � •

propagan ,a. e da f1 Utl1HtBç�?f,Ieeúcdat tes diplomaticos de nacões quepor contrato, o u 'uro e'.I1 'feto a . _ �:s
•

séde !... adotam, desde muito, os regl-
---E consegi1Írá faze: vitoriosos os mens barbaramente combatidos.

I seus postulados? Os ilustres deputados e orien
.

---Tudo depende do futuro, si é que tadores de alas parlamentares, nos1Sto tem futtiTJ...
parece, deviam ter se limitado a

Prefiram sempre o iJe- fazer apologia da fórma politica
guaiavel SABÃO INDIO de que adota[lJ e alicerçaram o novo

Curitiba. Estatuto; assim, teriam evitado ta�
manha descortezia.

Politica &
Politicos

OS VERDADEIROS "AZES"

LONDRES, 26 (G) - -Nas
esferas chegadas aos circu
las oficiais soube-se que fo
ram dadas ordens no senti-
do de que se adotem cuida- AODIS ADEBA, 26 (0)-
dosas precauçõc . de carater Informa-se nesta capital
militar naval c aéreo no ca- que o imperador Haile Se
nal de' Suez. i\c:',:SCenta-se lassie, fazendo um último e

que essas Jl�posi,;0,�s foram desesperado esforço para
tomadas depois dd sessão evitar a guerra, ofereceu á

que celebrou a comissão de ltalia vender�lhe o territo.�o'
defesa imperial, durante a de AUSS3, sItu.ad? na _re�lao
qual foi amplamente debati- nordeste da Etl?pla e h�ltro
do o problema da scg\Iraq-1

fe �Ol� a c010l11a da �ntrea,
ça dessa parte do Irnperio. decll.al a�do o mandatario guc

Nas mesmas esfér�s de- o Oll1helro q�� foss� obt:.d.oc1araram que 110S circulo:::, com a transa,;-ao sena u.lh
oficiais existiam temores so- z:::tdo pelo g?v_erno em ab�
bre a possibilidade de que lir a escravldao e con�tr�1lf
os italianos intentaram ca- escolas; estradas e hospItaIs.
turar o canal Suez no caso Os conselheiros oficiais, no
de que estale uma guerra entanto; não acreditam que� c

o sr. Mussolini aceite a idéa,
convencidos como estão de
que as forças peninsulares
invadirão a Etiopia tão lo

go termine a estação das
chuvas.

A VOZ DO POVO Senl quaisquer ligações politicas.

sessão Proprietario' e Diretor Resporlsavel _JAIRO (�ALLADORIO, 26 (0)- Na

I I NUMERO 302de ontem do Senado foram ANO II Fiorianopolis, Terça-feira, 27 de Agosto de 1935

lidos no expediente telegra
mas do governador e do

presidente da Assernbléa de

Santa Catarina, comunican

do a promulgação da Cons-

Comprae para vos conven-

..Jornalistas cer o formidavel e economi-

prêsos SABÃO INOIO.

NOlfteado

Conversavam dois observadores po
Iítícos imparciais.

--Vist� a colúna dos "azes da. Ie
Ionia"?

--Muito mal arranjada, Dá na vista
que é "patota". pois nunca se viu
baralho com sete azes.

--Seda melhor. então .••
-Que procurassem os verdadeiros

azes. E é Iacíl acha-los: O Limongí
é az de esoadas.i, enferrujadas; o

Trindade é o az de ouros••• em títulos;
o Tiago, é o az de páus••• d'aguas:
e o Placído é o az de cópas.i, em

blema da palhaçada 1
--E o coringa?
J' t'" 1· '..

a aga-- a es a en: 1Ca�·) para v
.

o ..coroné.....

v. 5. sabe o

que é o Pur
gol'3ite

Comprimidos e granulado
efervescente

Purgativo ou laxante para
adultos e crianças, não pre
vocando colicas e não habi
tuando o organismo.

Composição:
Comprimidos: lacto-fenol

ftaleina.
A fOlma de granulado

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

em feito aos sais de frutas.

Modo de usar:

,I ou 2 comprimidos ali

uma a duas medidas do gra
nulado de uma só vez; o

granulado dissolver nagua.

Descer- O ato da assinatura
da nova carta con.-

tez i a tituciona] barriga-
verde, realizado domingo último,
revestiu-se de grande imponencia
e solenidade. Notava-se a presen
ça do dr. Marques dos Reis,
Ministro da Viação, que naquele
momento era nosso hospede; go·
vernador do Estado, dr. Nereu
Ra;nos, representantes consulares
e as mais altas e graduadas auto

ridades civis e mihtares, quer re
derais, quer estaduais.

Apóe a abertura da sessão, ou
vindo-se a palavra do presidente
da Assembléa: usaram da palavr a
os srs, dr. Ívens de Araujo e cel.
Marcos Konder, lideres, respetiva
mente, da maioria e da minoria.

Ambos discorreram sobre o

.'

DE VOLTA
RIO, 26 (G)- Anuncia-se of!·

cialmenre que o sr. FeJinto Muler,
chefe de Policia do Distríto Fe
deral, deixa Cuyabá, amanhã.
Ao que se diz, está vitoriosa a

candidatura oposicionista do sr.

Mario Corrêa.

Gala Flôres
da Cunha

A bordo do hídro-avião da
Condor, passou hoje, por este
porto, o general Flôres da Cunha,
Governador do Estado do Rio
Grande do Sul.

Na lancha 3 de Outubro, fo
ram a bordo os srs. dr. Adolfo
Konder, Zenon Leite, ceI. Aris
tiliano Ramos e deputado Tíago
de Castro.
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A 6azeta AGRICOLA
DIRECÇAO:--Do médico veterlnarto

Dr . .J . .J. de Souza

As molestias da parreira, da Cacius
batatinha e das hortaliças barl'il

Dr. Ariosto -Peixoto
AGRONOMO

Combale á podridão
das cenõlas

Correspon
dencia

, Assim é chamado devido a sua

forma.
Essa variedade de cactus é en

contrada nos desertos do Arisona.

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores

que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.
Essas consultas, que

serão respondidas nes
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procuraremos
contribuir para a to-
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A corres.iondencia

deverá ser dirigida
A' secção "A Gazeta

Agrícola"
CAIXA POSTAL 37.

Flor_ia_n_O_IfJ_O_liS_-_S_ta_c_a_-_,., .tha_:_ina. ,

no da Agricultura, em instruções
elaboradas aos agricultores, reco-

ei ,G II ia iic menda, para ser obter uma bôa
" calda bordeleza, observar o se-

fazelldeiro guinte:
l o, - Pesar cuidosamente os

da�cebolas não fiquem amontoadas Sulfatagem das parreiras cen- não tenham ainda sinais da
tra a pero'lospora moles tia. O secundo trata-

nem encostadas umas ás outras. I
u

Numa tina de 20 litros po- mento, pouco antes da floresConstruindo-se um novo gal- nha se agua de chuv 1 e dis- cencia e o terceiro, quandopão deve-se levar em considera-
-

c

solva se 1 quilo de sulfato as uvas jã atinzem o tama-
ção que a disposição das taqua-

-

<.J

de cobre posto em um sa nho de :um 'grão de ervilha.
ras corresponda á direção do ven-

-

quinho de pano ralo depen Finalmente a outra depoisto mais frequente, com livre en- ,-

durado em um sarrafo. Se da colheita. �'O remedio pre-trada e saída para o mesmo.
I' d '

7' - Todos os dias deve-se se tiver pressa, a agua pre cisa ser ap rca o antes ao

cisa estar quente Noutra tina aparecimento da moléstia,rapassar as cebolas no galpão, de 20 litros p�nham-se um porque só previne e não cura,
para tirar imediatamente as que 'I

.

de cal vi como é crença dos vitículto-adoeceram. qUI O e meio e ca virgem
res.8' - As cebolas doentes de- em pedra. Derrame-se aos

vem ser destruidas imediatamente pouc�� agua,. tam�em de t�hu- O:'quer pelo fogo, o que é mais con- vad, a quahsl enc er

I
a CI�a;.

d d e esmanc e-se a ca. oe-
veniente, ou enterran o-se, e

t I· id
.

d d r d
.

I se es e iqui o numa peneira (Especial para á "A GAZETA Agrícola")e mo o que rquem °dIS pa -

ou num "pano grosso como O abacateiro- -Laurus Per-I Esse amido tem sua indicarãomos de terra bem soca a, em
d •. j t :r

.

d b I
.

di d e �al1lagem. un em-se os sea L.» é uma arvore de caule nas dermotases húmidas.Cima as ce o as, 1 npe In o as-
d

."
I' id b 'f

.

sim que as moscas, que nascem
OIS Iqul os em ii nos, .ao bastante desenvolvido, tortuoso e As sementes quando emulsiona-

dos bichos das cebolas podres. mesmo _tempo, em outra tina esgalhado, das, são empregadas em lavagens
I de 100 litros, em filete fino S lt

.

t 7 I 10 I t d' .'possam saír, pois são e as as cau- ua a ura varia en re a para comoa er a isentena, e quan-
sadoras do apodrecimento. e de v.agar. .

metros. A casca é aspera, dura e do maceradas no vinho, ernpregil-
9' - Quando se compram

A mistura qu� assIm se. fendida, possuindo uma côr cinzen- se como afrodisiaco.
sementes, deve-se fazei-o de plan- va� fazendo precisa ser bem ta escura. E' originario da Persia, As cascas são, sob a fôrma de
tadores conhecidos, onde não haja agitada.

. .
conforme indica o nom � da espe- infuso, usadas com) anti-diarréico,

I d Junte-se um litro de leite cie, sendo bastante cultivado na por causa de suas p-opriedadesp antas oentes.
t:

1 O· Q d
. desnatado para aumentar a America adstringentes,- uan o se quizer co- d

.

d ld b dI'Ih t
.

h a erencla a ca a or a e- Alguns autores divergem quan- Quando sêcas ao sol e paste-er semen es na propna c acara,
f Ihd Ih Ih I sa na o a. Derrame-se agua to ao paiz d'onde o abacateiro e riormente trituradas, são emprega-eve-se esco er as me ores ce-
'I r

b I
.

I t de chuva ate comp etar os I otiginario querendo qu'" o mesmo das, de mistura com outros ali-o as e que estejam comp e a-
100 lit S ald r t' ,V.-:I ros. e a ca a �es Iver tenha por patna a Amenca do Sul. mentos, na alimentação de animaesmente sãs.
bô I d t Ioa, O pape e o�nass�, As folhas são simples, elipticas de engorda.
comprado na íarmacía, nao

e coriaceas medindo de 10 á 20 Delas é que se extrae o tâuinc,muda de côr, o azul para v�r- centimetros' de comprimento, por de uso forçado nos cortumes.
«Sem as \ precauções ne- me�ho. e: o vermelho fica 5 á 9 de largura. O fruto, que é uma baga� de

muito ligeiramente azul. Se Sua côr na parte superior é ver- pericarpo carnúdo e usado com

Jnão se tiver esse papel, use- de escura e a parte inferior é as- fins alimentares, possúe grande

.

se uma faca ou um prego pera e fôsca. valor nutritivo e agradavel sabor.
novo que se mergulhara nes- Desr.ríto assim sumariamente Da parte polpúda do lruto,
ta calda durante alguns mi-

o vegetal em geral, vejamos a sua por expressão, obtem-se cerca de
nutos. Se ficarem cobertos utilidade. 30.1' de oleo, porcentagem essa
de um deposito vermelho, O abacateiro, não é somente que pClr si só seria suficiente para
e�tà �cido O Iiqui�o e � pre- uma arvore de lindo aspéto, é tarn- compema os gastos com a sua
CISO juntar-se mais leite de bem urna arvore medicinal. extração industrial.
cal até ficarem brilh�ntes. S.e As folhas, sob a fórma�de infuso, O oleo assim ob�ido, tem arl,.tiver sulfato de mais quel- são usadas como diuretico e car- cações não só cu!iaar;,'is, c-mo
rnará as folhas; se ha cal de minativo e tambem no tratamento substituto do de! oliva-,
mais, a ação do sulfato é l.::le algumas aleções do figado. Encontra tambe:n aplicaçõ.is
menor sobre os germes pre- As semente� do abacateiro nos medicinaes, sendo usado nas il.fe.
judiciais, além de ser retar- fornecem o acido galico, usado em ções biliareS.
dada de um a dez dias. tintas para a marcação de roupas. Indmtrialmcnte pad �l�se-ia utí-

Antes de se encher o pul- Alem disso elas nos fornecem lizal-o no fabnca de sabõ's e como
verizauor agite-se bem a cal- ainda um assucar a- f'perseita» lubrificantes. etc.
da. usado como purgativo suave, na Du residuo resultante da ex-
Procure-se molhar bem os dóse de 20 á 30 gramas, t'tm dó- pressão da pôlpa, extrae-se ainda

lados das folhas. Esta calda ses pequenas como díuré�;co. um extrato proteinoso.
perde o seu valor quando Do residuo das sementes apóz O residuo final, sob a fmma
guardada a extração da «perseíta», obtem- de torta, poderá ser utilisado na

Faz-se a primeira pulveri- se c@rca de 100[0 de amido, d� alimentação dos animaes domesti�
zação quando os brotos têm côr ferruginosa, côr essa que corre cos,
8 a 10 centimetros embora á conta do acido tanico.

Comunicado da Diretoria

Agricultura do Rio Grande:
1· «-Quem tiver cebolas d,)

entes deve deixar de plantar cebo
las na mesma lavoura, durante
um ano pelo menos, fazendo sua

cultura em terra nova.

2·-0 estrume deve ser espa
lhado e enterrado na lavoura pelo
menos de 3 a6 mezes antes da

plantação das cebolinhas. E stru
me fresco facilita a doença, não
devendo ser empregado.

I 3-Nunca deve ser postos na

mangueira junto com o estrume,

quaesquer resto de cebola, para
evitar a contaminação do estrume

com o germem da doença.
4' -Cada malha de cebolas

doentes que aparece na lavoura,
devel ser cercada, imediatamente,
com um valo de dois palmos lon
ge das ultimas plantas doentes. A
parte cercada pelo valo deve ser

queimada com palha ou lenha.
para matar os germes da do-

Aos viajantes, o encontro de
tal planta, significa o mesmo que
o encontro de urna fonte, pois o

"cactus barril" contem urna quanti
dade regular de agua límpida e

fresca, suficiente para satisfazer a
1\ 1 •

'dseue mais agu a.

"Não ha bom carn

po ,em terra pobre"
Eduardo Cotrtrn,

A ACATE;

cessarias nos pomares e uma

luta sem tréguas contra os

bichos das fI utas, não po
deremos pensar na intensifi
cação da exportação.

ença.
S'-Cebolas doentes ou sus

peitas, não devem se recolhidas
ao galpão.
6"-No galpão, a boa venti

lação das cebolas é, dI'! maior

importancia, A distancia usada
entre as taquaras é muito pe,
quena, devendo ser aumentada
esta distancia, e tambem o nume

ro das taquaras, para que as

Calda
bordeleza

O S. D. S. V. do Minist.'!-

Uvas daVali.
farnia

Do sr. fco. Carlos H. Me
deiros, ativo e esforçado re

presentante do «Laboratorio
Dr. Raul Leite», nesta capi
tal, recebemos cem exempla
res do «Guia do fazendeirv» .

Publicação de propagan
da dos produtos veterinarios

daquele conceituado labora
torio, traz, além de nótas
úteis aos creadores, um bem
organisado relogio obstetri
co-indicador do parto dos
animais.
O «Guia do fazendeiro»

será distribuido gratuitamen
te á todos os interessados
que o solicitarem á redação
deste diario.
Gratos pela oferta.

materiais e usar as proporções in-
dicadas nas formulas. O maior cacho de uvas até

20. I Nunca misturar soluções hoje conhecido, foi colhido em

concentradas, mas sim soluções um parreiral da California do Sul
diluidas.

nos Estado Unidos.
3°.-Pode-se substituir a cal Foi ele apresentado ao publico

virgem pela cal hydcatada (apaga- na exposição de frutas do refe
da), aumentando de 30010 o peso rido Estado.
da mesma. Pésa o formidavel cacho nada
4°.-A calda bordeleza deve

menos que 112 libras. A expo
ser preparada e aplicada no mes- sitora de tal colosso foi Miss Bec
mo dia, do contrario se altera. Conor que conquistou o titulo de
5°.-As soluções separadas rainha.

de sulfato de cobre e de cal não

�e alteram, podendo assim ser

guardadas durante muito tempo.
6o'-Com a calda bordeleza

não se usam recepiente5, bom�as
ou aparelhos de ferro ou aço, mas

sim de cobre, bronze, barro ou

revestidos de porcelana.

R.S.

de laVi-adores
Para inscrição no registro de lavradores do Ministerio de

Agricultura a sub-Inspetoria Agricola Federal com séde nesta capi�
tal á rua Felipe Schmidt, n. 76 fornece, gratuitamente, a formula de
requerinJento e um questiona rio a ser respondido pelo interessado. O
lavrador assinará o seu nome sobre uma estampilha fedç:al d2 2$')00
e um sêlo de Educação.

Esse requerimento deve ir acompanhado do talão do im
posto territorial que paga ao Estado o lavrador, o criador ou ° pro�
fissional de industrias conexas.

O talão deve ir selado com uma estampilha federal de
1$000.

Si o lavrador não tiver esse talão, poderá remder um ates

tado do Prefeito Municipal ou de dois lavradores já inscritos fi:J

Registro. Nestes dois casos as firmas devem ser legalmente reconhe
cidas pelo tabelião da localidade. O lavrador não fará mais ne·

nhuma cutra contribuição para gozar das vantagens desses serviço.;
prestados pela sub-Inspetoria Agricola Federal. O lavrador inscrÍt')
deve procurnr sempre a sub-Inspetoria para fazer os pedidos de se

mentes e plantas, as consultc.ls sobre agricultura, as comunicaçõe;
sobre o aparecimento de molestias e in.,etos que atacam as suas

culturas, remetendo material para estudos.

Farinha de Amendoim

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA

PHONE, 1.626APRIMORADA CRIAÇÃO DE GADO Hollandez
Porcos DUROC-jERSEY. - Venda de reproductores

puro sangue de alta linhagem.-Criação de aves

seleccionadas:-PLYMOUTH ROCK BARRADA, OR
PINGTON PRETA, RHODE I5LAND RED, WYANDOT
TE BRANCA.

Para informações dirigir-se ao agronomo João GHIZZO

Fazenda de Criação Campestre

C. POSTAL, 112

Arados Rud Sack
•

Representantes 'exclusivos para o Estado de
Santa Catarina CARLOS HOEPCKE S. A.

Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, lain ille,
Laguna, Lages e São Francisco.

j�--------�----------�
TUBARÃO SANTA CATHARINA

- t'·;-,.., �,_�' .

"
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I Fabrica de Moveis:
• DE �

i Pedro Vitali I .

o ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER t!l1
'" ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, : P
����i.\fe,@IM!�,�����r.��**�*'!�H�1i�iU,t<il,��' G
���J��'���f.ti�U'���tt�_.�'ié1__w.._.

�)��
�!!��',Çf"J

�';1�

I MATRIZ: RUA II DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ��
....... �l�

..--------- G��eCG��j
--�--������==�����==����=������--�������

Preferir o Sabão INC lO de (Curitiba) fab��
. -----�

--- Funõcôo em 1B70 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlmos

Incontestavelmente A Primeira no Brasil
roftal realisac)o 9.000:000$000
Reservas mais t'le 36.000:000$000
Receita em 1933 17.76Z:703�361
1mmoveis 13.47Z:Z99$349
Responsabilit'lat'les cesurnlõcs em 1933

.

Z.369.93B:43Z$816
(Estas responsabilic)at'les refl2rem·slZ somente 005 ramos õc l

raBO e TRAH5PORTE5, que são 09 0015 UNlr05 em qUI?
a Companflia opérc) ,

Agentl2:s, Sub-Agentes e Regulaôo�es Oe Avarias em to.t'lo� o: �
Estaàos do Brasil, no Urugua" (5ucrui'sal) e nas prmcipnes : �

praças extrangeil'as

Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & CiA.
Rua C. moira n' 35 (sobraôo) Caixa postal 19

Teiegr. ALLiANÇA Tclzph, 1.0B3

Escrlplorlcs em Laguna e ltalatlY
Blur11p.nL>!1 I� Lages

5ub-Agentes em

-- ,

Q .......

Sociedade Immobiiicrio Catharinense Limitada

Viiia BalnE���ria

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA B,\LNEAmA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U.'\,: ou MAIS lótes. Amanhã

valem mais.

Plan'" ,.l{' uibaniemo moderno devidamente approvada
pela PL;[cilufi\ Municipal de São José, cuja cópia acha-se

archivada na m- sma Prefeitura.

Um conlraclo ele ct.mpra de terreno da Vil1a Balnearia é

(f) melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus /ilhos.

Linda Vista Pancramica. .

E!5plent'liôa praia àe banhos.
Optima ncucente dI? agua potcuel.

Terrenos completamentlZ pianos.

R7VILLA 3ALHEARIA DISTA a:
-

1000 metros da l?ontl2: Her..!lio Luz
Boa ào 6�ClMàe Quartel fet'leral, em construcçao.

(-,Q(1 ·v (':j. upo Escolar 10s� Boiteux.
a séde do Districto 1000 PessOa.

Servida pelas Linhas de O�nibus. de �lorian?polis á João
Pessôa e Flonanopohs -Blguassu.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieOaOe se encarrega da construcção àe Préôl05

os lótes aàquirjàos.rneàiante o pcqnraento t'le uma entrada á

vr.stc e o resta te em pagamentos mensaes.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tetephone n. 1632

Confeitaria Chiquinha Vend.e eftas casas na rua Conselheiro
&��j"íafra n. 126. 130, e 'l12 e

rua Felippe Schmidt 41, ri.a
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com
duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schle.n
per.

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

�. __1t-9(':rn:z=mmzq

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOfvl ENO

FLORJANOPOLIS - s x o J o S E'

•• h_ -

.....rw. r .

'o' �

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

t I J ".

� epnone como a mais mprescm-
divel das necessidades I

Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

PASCHOAL SIMONE S. A.

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
novos typos de radio

p .... IIL I P S
nos

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

LIVRARIA MODERNA

funôaôo em 1886

Rua Felippe Schmidt rr

81['aixa postal129 Tel. auto 1004 .
--------

Codigo Ribeiro EnJ. Telg. t: Professora norma-
SIMONE � lista "--_ acc:,jta alumnos.

I� CUESO t)I<I1\,; ,\RIO
r.vpographi�. Estl?r'e:olvpi ... C.;E·�ClJ . .

Enradernaçao, Püulação, '!'ra � ...,., L; ".I l\iDARIO
bulhos em Alto Relevo etc. � 1 RATAR a Rua Saldanha

== ='-.........."""""""-=."''''''''''' Marinho N� 10

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO COVÊr�NO PF
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5 ---I @17

SOB N. 12.475
'

E' .

a unica que. garante os seus assocncos e of-
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115 IInscre'ba-s: hoje mesmo na Con9tnJlcft�ra da lar Ud.a" ���que o teras uma .ca?erneta pela quantia t1e 10$iJí90 com ��

S' Ih
direito a um sorteio p:�go. tl@?1 a sorte e plOtE'�er. n� .

decorrer d,) sorteio adquirirá cj;�;�juma casa pela insignificante quantia deJ�$o(i«».

Reali_:a-se todo� os mezes, um sorteio, cuia ex
tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAo:_ Dirijam-se ao Repre
se�tante, nesta Capital, sr.
JOãO M�iP."''''� lOJ,; r.�,." 'I'''' '''�'''' ,,'�".1fJ'�.v ü·�:-':''<W�:.l:it:�lfa,v, l�i;;(
que se acha installado com [)
escriptorio, á PRAÇA í 5 DE
NOVEMBRO N. 15.

é dar valor ao que é bom, é econamica e rendôso

EXPERIMENTE E VERA QUE
.. � '",., ..... , _,.-'- ..... .. ..

É

::':
':
.....

V_.:' c.:
o _

� i;':,{: I'

...
'I'

'I.;�'
\ I I

I'

,
..

r
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�lIédicos
I

i $600
I
-----

i$3üO I
3$000 I Dr. Casar Avila

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !...EI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16.%'500 Taboas de lei est. (3:�23) duzia
15$000

38$000116$008 Tabo�lcikrg.3x�1 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�OOO

----------

Fôrro de pinho 16��I)OO
Taboas de oualidade 2:t23 dz.

J

18$000
1 x5 a dz. 6$000

Commercio,

il'�ÇHlS CG�TCI!:t$:ii H'l� pni(f2 �:D I L!m�os le�:es blo ';r�e:Jnano��!!s I Limpos relugos k;iO

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndian a 34$000

PELES
4$000
30$000'
3$000
5;WOO
6J:;OOO
5$000
3$000
10$000

GÔotos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma
ASSUCAR

Graxaim do campo uma70$000 Catetos médios uma
69$000 Porco do matto uma
58$000 1Larzatos granaes uma65$000 v �

Veados mateiros kilo49$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bO kilos
5JCCO de 45 kilos
�!l:oido de 45 kilos
EnC:lpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
Sr='occo de 45 kilos 13$500 Sarrafos L
Moido de 45 kilos 14$500 I

SABI\O JOINVILLE Mer��IIlJ:� Rio

C
'

4$A0n '

arxas pequenas
5
'" -� urooc,' (Por sccco de 60 leifos)

o

Caixas �'randes '/Pi, J
1 8 o' rv onv

I Preto novo <{J U lJ

DIVEnSOS Branco especial 1 8$200
Arroz sacco 44$ÜOU I Vermelho 23�:,OOO
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23��OCO

58$000 I MERCADO FROUXOGazolina caixa
Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6.5$OOC
Cebolas caixa 35 $0 O C)
Vélas s' earina caixas 45$000
Z�a Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
F'a,rello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sccco de 60 kilos)

24$L00 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo 7$500 A'n:1ha Bom 39$000, k'j'% )0 o,

("rampas p. cêra - 1,0 I,: _ \ (.1 Lq onez Especíal 38$000
Cimento Mauá SêCCO 165), I}d 10í,,;ionEz Bom 30$000
r' 1 po h j "0""\.)\1' I .I ,

',>i. 'nosphoros In, en o lata L. .G\)�) Vi C:" ('l); Cf) 2ô�" )00
A,ra:-;lC .arpado n. 12 rôlo 32,:+;.)0,;

-�"

�t:���',êl.DO FROUXO
Arame farpado n. J 3 rôlo 36$50u

fARINHA DE :v1ANDIOCA
(Por sacco de 50 kilos)

Fina com pó I 2$000
Grossa <em pó 10$000

MERCADO �ROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 Idos 19í.:%OOO
Em latas de 5 kjlos 200�)OOO
Em latas de 2 kilos 207:ll)OOO I

MERCADO CALMO

XARQUE

(por ktZo)

'liNHO DO RIO
Em qunitos
Em Jecimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

GRANDE
145$000
75�,OOO
20$000
22$000
""v%vvv
27'�OOO
25$000

Varoue corxões arroba
�":>. ,

)�Ui que sortidos arroba
I

t,.I�rcadc d� Florial'!opolls Mantas Gordas 1$800
""0

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

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

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$COO'
DIVEROSSBatata sacco t 2$000

Amendoim sacco 8$000 (por ki/o)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

8$000 Carne de porcoFarinha commum sacco

d 'Ih 1 4$000 ToucinhoFarinha e mI o sacco

(::afé em ci)co sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 3$000
Assucar QTOSSO arroba 6$500
Polvilho�acco 12$000
Carne de porco kilo 2��OOO
Toucinho kilo 2$800
Cêra kilo 6$200
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 200

COUROS

Fijã.o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
� l"L ( )h/ninü SJ.CC05

Xarque (fardos

66.257
75.515
45.113
10,487
6.120

12.000

Ex-assistente do

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ull AL OM'JViiS,ONíNI-

Dr. Casar Sartori

Advogado

BUS E

Clínica cirurgica-operações

==.--'--

I

f?egistJ � da

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Es.fel'es Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Accaclo Mo ..

•

rei ra tem seu escrip

tório de advocacia á rua

D M! Ir. igue
Boabaid

Clínica Geral -- Vias urinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPere::ra e Oli
veira, 14-Teleph. 1 353

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

Consultas:
das 15 ás hordsJ8

Visconde de Ouro Preto

; n. 70. - Phone: 1277.-
s

� Caixa Postal, 110.
o

�
r.�:.'".:::.;;:=-�-=,:,:.:r·-·

Director Prop: ><3-1 BOh8!\

A SaudeI!!

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

dultos ou criancas de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar o� �eus be�efi
cos eiíeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xareoe Iede-tannlce!ii

especialmente preparado no laboratorio da Phar��cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveno
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales-

o cencias de moléstias graves, etc. etc,

005125: Uma rolher àas à� sopa antes àas refeições.

Ler com attenção

Pharmacia ir''Iternacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Linha Perto

f'abrir3 R[g� r.;:�C21YWf�s y 5�

2$OOO���C��a'�'�I�d��a���,s���d���:�,�����I FLO�IANOf;O�ls-í�t��:n�,:�e�:t�:ri:: I.I CO;\!IPRA-SE B/.Gh.5 DE 1',JOZESCAMBIO

�;C::dres 91 $Õ�Odl'9;$5iÔtÔ I rnperatr iZ I';;;;;;;;;;,=r..· -:=-;;j:;;;;;;;;,;t":;:;;<��;:;�'u';;;;"""-�""""""""""'''--'''7'-'''''''''''"",�"""",�""""",,,

« Paris 1 $260
« Hamburgo 7$650, Todtftte! I!ft� dmtmingos; 'I ������Z;�"��.�.������« Italia 1$565 ,� �� ...� 'IM:

I
� --t"'"'l '""",,--�:'..d:c_""=.Jl""'-b"'�--�'-' �-��

��

��« Portugal $8531 Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem �À�l ',,' i�,d� f*,P é;:5'l k'{,l� �i t�'là W,'K'f-'t'� � f;\\1« Nova York 19$010 l
Excellente refeição no Hotel das Caldas �� . v � � �:"e� f.JG o J;� � � ãtl w r't�)« H"'panha �$�O� I Salutares Banhos Thermaes na temperatura � ���_=� �;; ��i��:a 3J2g I

de 24 ou 40 gráos
I� A Age,nci", Moderna �« B. Ayres 5$020 Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

U\�� df:;; P�.�.d::)ii\c:�,�)ções, corr� séde �:�:,JU 7$741 regressando ás 16 1 12 horas, um cónfortavel "IM �..J �\)r1Refugos pesados kilo 3$000 « ruguay

��� em São Paulo, e auto iZ3uâ e tis- �''f(j2$000 H II d 12$930 Omnibus da Empreza Santo Amaro '��
G ,"-',]Limpos pesados kilo « o an a

'"
�\� caliziada peio �overno Fede a! e r.,>�:�Preço: possue a ca ta nat.z�nte n. l�2 ��J':'lI - lnduindo passagem de ida e volta, almoço li"" L!MOV1oMf.'1<'TO DE Cl�oR1;AES 'NO:.�,RIO DE o]AN,EoIRO ,

I d BA ff�Jx� 'II - Co
no restaurant do Hote e ireito a um _

", ,"5TOrK em 3-8 Entrat1ase �a�I���5 NHO THERMAL, por pessi)a. FORMIDAVEIS sorteIos proprios, tres vezes" por �(�
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras m)

I P· .RfS._ IS$���agens No � EXTRACÇÃO com globos de crystal. g��
�.

ara In ormaçoes e reserv e pa :

I,' �,�_,,��1, A MAXII'v1A lisura e hon.e fo,tid é1 de., pois, os sor- �,,�,o,.,.,o,{,��cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82 � �� t� �

� -Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521 I� '\� teios são prcscLcláÚOS P;:l,U povo ��,:,j�I (\\)t'� o� - �-- :;l�" ��. �D�o""""�-'c-o�r,��� ..,=,,""--Z��".L�" ������������������_I" f��j��t�i'f;����:{'1�;:\�r.-�d..:��'�.5�'c,:�::=="--"'""-- .. �

SE!himj� da
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORiO
TORRES

ARi\R ..Ar·�GUj�\.'
CPESCIUMA

URUSSANGIORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOUS
FLORIAl'ojOPOUS

-

até

Viagens scmauaes em 36 horas
Parte de Pertc Alegre aos Sabbdo3 ás 4 e meia horas
P I �I

o

1"
- o, 1arte oe t' tún3nopO.l:; as t..:;rças·t(�)i?S 2.!) rrief·r�a� noras

PASSAGEIROS, CA,RG:.S, E,�CO:' ,=�0,i),\'3 G "FoLORES
Íniorrnacões era Po-to t-" I�Olop, _bc!� ,;.; TA /1 F�VtoS 1 �9--2271 1. "".::t \...0;::1 Li$, .... 1. Ih...

O
' ... .-& ....,- ..... -...!l.,. "v_ i , ,L... ...J}""" .J

'-'" 'o p
- ,

ITIl Dem I:' ionancpous: orlaria do -,Or.::J �a 1 crta

ou Pc:lsão Machado, RUE'o João Pint::> N' .29
Ag(�nte em Arara!lguá-PEDRO j�GUIAR

r» 0,1 rf,"""IfA-"'-' c':�",?<"'Ec r,-1, lL D« « ' apitaí: !\.lV" u,:_) .),Y'oU :':::-, 10,C a r orlo'!

I
.\

Mais inlorrnações: po:nsi'io M",c;,ado, Rua João Pinto n. 29
--------------------_ ----------

,,_
----------

,

J

Telephone 1441 Postal 105
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l'\' e:,t�Sd0 aiernà
..1' , onda .r+=L voscunen O ( e um gran e es a ISW- z.m i �

'.' D Cíi. ue do H r:

I'.
':( 1 3 8 ", !� .J r , ms. mad,óra arnanl-ã o ia Rica, actual cidade de Ouvo Preto, nasce o celebre estadista bra-

DEVEIS� CONTRIBU1R PÁRA MINORL\R OS SOFFRI-I ta Catharina
,,'

pro3,arr>a a'-,aixo, para a AfIle- s;leiro Bernardo Pereira de V'-\Sconcellos. Foi úm dos maiores ora'

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM � a
rica do Sul. dores do parlamento do Írnperio, f!lnda:lcr do Pmtido Conservador

POBRE OPEHARIO � (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

I�
A's 23,15 corresponde às I em 1837, deputado nas Ires primeiras legislataras, senador desde

�,�,!,i(t\il.,,:i};\"."�

Iª
3,15 hs, no Rio de jianeiro e '18.)'78, ministro da Faz\�fJda (i83i), do Im.oe!io (1837 e 1(40) et.$.]�-;12i��.; Rua Tr�j;:íw ri. iS - .

.

Augusto Silv(1!"!O, o f obre c infeliz operario que [alleceu em
(Edificio próprio] 7,15 às 11,15 hs. morreu a J de meio de 1850, victirna da febre arnarella, que nesse

con,equencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan-
.

II
23,05 Anuncio DJA (ale- anuo, pela primeira vez, appareceu no Rio de Janeiro.

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelhna Vieira .

Capital 136:100$000. mão, espanhol}. Canção popular I 828-Tratado de Paz-Por mediação da Inglaterra, o
e alguns filhos em corn.Jeta pobreza, sOITrfildo as agruras do desti- ��t1I' Reserva 56:424$498: alemã, FLasil e a Argentina assignarn uma convenção preliminar de paz em

no, que I�es reservou di ".3 de tristeza, de dôr e de tortur a.

I
23.1 ° Ulrich von HL!Ucn; um virtude da qual os dois contendores reconheciam a independencia da

Bem ccrnprehendendo esr e transe angustiam, porque está
�

RECEBE DEPOSiTOS lutador p:.ra a nova Alemanha. B2lnda Orie!1ta! do Uruguay e se cornprcmettiam a proteger por cin-
passando a infeliz companheira do hocesto, ]aborios� e zeloso ope- �I [?A6A�lDO 05 .23.35

_

Noticias sobre a

econo-I
co annos o novo Estado.

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre ern suas columnas, U'11à 5'1·
I .1'\ r- C' jU"'O'"

mia alemã. 1849-Fallecimenfo do IteneralMenna Barreto-Em� SEuUINTE0 t\:J:

I
�

bscripção em favor daqueila p;mpr:" 'ma nn.lher. : � I 23.4ú En�reme;o. Rio Pardo, onde nascera em 1769, fallece o marechal João de Deus
Com esse gesto, assim l)us�mos, poderemos lhe mmorar os �� c[e Limitada 5'17 ;:qa. I

23A5 Ultimds noticias (em f\lt:nna Barrdo, visconde de S. Gabriel, que muito se distinguira nas

soffrimentos. � I ele. A viso Previoô]. ala. � alemão). campanhas Co H.io Grande ri,) Sul e do Rio da PraIa.
Agente e íunccicnarios do Lloyd 1 00$000 �I Prazo Fixo

.

.

g'l.: ara. '� t.� 2�;,OO Mt!sica miE!ar com en- J 875-Inaugaraçilo de E. de terra - O imperador d.

APOIGaaltznea.tade Maria (enviado a;'liJlymamente) 21°0$$°0°0°0 I
""""""""'.E'-�"""""""""''''''� tremeres.

UI"
"/ i�cdro Ir;...�jue vi�i:av:/ prori;ldcia r.?e Sd' Padulo:, inaugura, em Cam-

1 . 1 5. tlmas: UOtlCW:l: em e:::pa- pmas, a x.ompanrna lV!ogy!J.no e r:.stra as e t erro.

Contribuição da EstaçãO Td�graFhica de Floria-

I rselsa-se alugar um ca-, r::1O!). 1890-A catcgori i de V/lia-Por decreto numero 22,
ropolis. 27$000 sa com relativo cúnfort9' i .30 Do transmissor D:?C, àe dessa data, do GO',1cmo Provi,orio do Estado, a lreguczia do Ima-
Contribuição de lunccionarios dos Correios e outros 46$000 I para casal de tratamento, Fnwkfuri, Tcirde llot:va. r�\hy é elevé:d.::t ú categoria d.� Viila e o seu territorio, desmembradc
X X X 5$000, Tratar no, LéÚ:gO G�neral 2. JS No:icÚ1S sobre atuaEch.- do 2.1 L...gcna, para formar em novo municipio.

Osorio 38. des
. ,I Etll 19 de S_�tem!:m: SCgE :\te, foi in t"Hado solcnllemente o

,

2.30 Ull.-:êl r,'!c�á bora dlvertl-' llll'::,mo MU'licipio, na s{(!'" d, en:joj fregue:::i,\ de S. João Baptista.
- da.. .... sendo promulgada a sua b Org<Jica, ('m 20 de Junho de 1895.

. 3.00 /\tui:ihcLd,.s. !\. villa está c::ollocada em um loc:d que oermiUe descortinal-a á gran�'Jr�r:� ... V(:nd(��se um ':l', O L'.. 1
•. -

l' :,'(� u.l,'"tant. r:(,�, of1,".c�r"'c�nd() lJl,·-n.
�'
.. ,

.. '."." l p('ln,Of'" ,'noa. A sua .of-de porenl,'.·":i;)�tfp;'A��,1f:f.",.,-,,. -Vl' ,J.
eltiJ!i1 .no. pI0gr<i,na _: 'o u�'" {1= .... :: ", ........ �::� [;:, &'� f;l :ri �J [U�eltler \'v ln-I (

,

)
.."

d"" W '�s.Ji, iil tlJ �'ii.,'iI"
k 1

. alem" e:,r,· La:xa' Q correJO, está assertr.da á margem 5ept',ntrionai da hgôa que lhe dá o nome.
rC.!11im, novo. ri d' l' rDTA (1 -

I" 1 I 1" d 1\1
'

1 I d P
,

'd ", I L,c.spe
W3 J ,c,anao, e;:pa- lrmta'lUO ao norle pe:o Ctlslncto () I .,om, ao �u pc 0 a escanaTratar nfsta I e acçiij!; 1 1\ B '

I I "

t I I <.: • •

M1
".

'.

I
nno " :Jrava, i1 leôte pe a lago:! e a oe.:; e p:� a serra g::Y2d. ':'U:l 19rej3 a-Por preçu .de occaSlao., ' ,. 1" C' T _ ", " , , •

_ DE' ,\ l\tl1Qt-:;Rl� A"r CIII t,(Z e d;;Clcada. Li :::J. JOilO j)'�i)hsti1, ki1:.lO S,80 o seu primeIrO paro-----�------- . LnlV U �. \. ..... � fL
I DJ::'í

•

Bb'RT � CIA 'h' à,o cúlbdo, o fevdmo. Ant�)nio Nune� Barreto.I L �rl � '[. Faz en!:-ega com cmlr1 ao

'I ,A, melhor lenha por. iGual ,,,,,.11,,, "'·)"··..1··}" S�:J.') tel�il.S 52.0 Ít:rki:, e a sua principz.l-o t ..... tJl (.;,. vt.lt(....'·�'-l..

d A I
. L b J

, I preço. PHONE 1100 ioca. " l!Jo't T!� as b1nrn." é a, U!1( antis�)ima
-

I P IO�IE' 1 10° I m,:.:��,.!'!'�:nr�:.!r,:�:::t;1'4'��."i3:7v"iJI�"i���ro_t.�,�L_:i.����I- ('
-
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� ',��r�o PAEA A FROTA AEREA t.='�
� li o

�,- yglle n e..
.. .. �.v

•

�
••

íi .�.� �I' tt.���..
. D," li, ·O"'l.TnOR" � 1) ,'�,� C',":':' �."""'''':j\ tl� �-"'s\""· H '\ I'�I . I" • � ".1 '''_ 'lo""'"

�l D�lce Costa .'-\ ...... �� �.� ..._;t ,;1,.",J.# �' � � B V �
F':)j,r,'�1has de ü, uneira qu::didade .I,!,· l

R
..

f l1lV�i!l)l&'u.n !;"!.I.'!i�,,"" I r ., A f I (' 1 eOa ar �. 'i '�i;.u�,U ....��O;.
o . CCC[ am a llmliOS para no) !',Jestes dias, serão incorpCraOi'iS �K���=.a"""=�A'Mll���,!:""",,,,,�,.:::!,_��x�����_�

II cursos prclimirwr, comple- á frota aerea do Sindicato Condor
ID mentar e sec:llldorfo Ltda., conhecida empreza do tra- r\lão� RUA UR"::OUAY N' 22 ferIO aereo Gomercd na Amelicâ

� Tratar àas 14 ás 16' horas d; Sul. dt:as a.:.ronaves de grandr,

li! potencia e de mais moderno tipo
\ , da graw!e h-brica «Junker.i» da D "

, 1�;\,'ür
..,� 1 arecl1 a prt:1Clp:O q .1.: não um ]0:10 inteli'J,e:lte c � p3S��S.i�l � c..<)::, l::r,a peql.;.ena C2.- AJemunh,. São esteo os trimot()� � �

, .

� '). CD�' í 1, '; ,,,_, . 1
sería facil o enwnt'o de do:uin;o mé\il�end0 em p�rigo, junto a Uv-

�' ," I il !, U;.J n',,;J, l.Jltd':". res «;VLll-i,O» e «,D"conCrtiJ"J3)}, üa � J
ti, I" 7 '\

'" para a rapaZ(âUa (,]0 AvaÍ, m'.'" n di�h0, o �nal de Cffir,Joso.6;; cc t n, o ; "1illS (idaS !:;::- .,i�-1�(la c'I,,·.,3 «J'lrl{,,·\'� -,,, 5"7, T d
G

I
ula.l.l't..:. . .l I.-'."�""" ... � 'V"",u 1_',

an
" - O f d b' ri'I I 1 . luan are mms lima Vê.� t1ii0 5�nar, es 'orça, o, cam man ...o� qll"'lP" (' lllD (n', I g,a::wt: á lU" cu,;a int:oducão no no.'so trafer.D'"> f I I I! �.;.I D",al te SChlil �, 25. aereo, com oJ lançamento d,)s grano

o er:ceu o Jslacu o c:::mo to. ,); es�' bem CO:11 os dois meias, finalmen�

\' C A Ff:'" ES
" pCL',va. Ap�zar de sua 'li:lh 1 kr te, (','b:n que nada fez em virtu-i], I f\ (raiar no l"..

• :. des hidroaviões «Anhanga», "Cai-i.,:.';' l'r�'t;l.l .. ,I\... se apresentando melh:>[, a sua d�- d:õ d,� haver saído, ha poucos dias,
. . ça:f.&H",«Curunlf,(\» e «1\;1a[�[nbâ», f J f 11 "'\

I ;,�" "".. ". Pea' r') d"-' 1\,/'; n'Jl.'ra F-e '," f ('. a.ré certv' 1.)�JtO.,. mí:U'C().� é.'.)()(,éi,
esa esteve co:npJetamel(e an .. lJ do h')SP1� 3.1.

U,. _ � 11. oj Avaí não encontrou d;f;culd.\·1;::, O Ta'nand.lr� apresentou-se: f A � j
Cúhl0 es,'.lS, as !Y)".iSo a.::-O'i?VC', em vencer o se;] grua.:!:! ,:v.ll, (011 tI 11\ !:nha de frente m":ltwr

.:...,'.... I: .L'.L.va.l2r O 'J t
. 1 -

. ... , e:.:;pec.la �en \� r�:��:'"la� � serao pro· .

d 1 (I
. , .

. mesmo Jogan o aes!ê. cado ·jo s 'U fifg ,r'i DJ.dô..
�.'! 1 (1

.

\ vidas de conbrtav,is e cd";iplas l'
'

d í'l' 1 n 1 r 1. Rl!a T;i:1;a,�o. n, .,5.orac!O) me hor Joga or-,�,l�col'Üe, :L';1:; �l'IOOl() !:'�? o que pOt.-e pU·�t' I' acümod'lçôes pala 16 pé\s:"ageirr-s ml1,;to mal sub,,·,·J·tn;'l, .....v __ � J r 3. nã·:; a:l�Tlentar o score; não J';��

'1#' e 3 tripulantes e, compartime!1toi\ O Avaí:- B303 não é pf;ciso dc:n lhe atrib'Jií a derrota. C':Jr.� I

para gründe 'CJwmtidade de Côl'gilS maÍs dizer· Se da sua chs:e d.� Joso jogou bem, salvando mesmo[l �flrNENDE-SE a qu;nta cas,a e ;malas postais, tendo.--cv![)O é cracl? B" [z l' I o �._:""."o,to d ..� mal'or nu",n�.. ro d ...���. d V'tl if M "�, oos ie aom:ngo 3gumas __ u ... - -

_

I
'�f, a 1 a A, ',ons,O T1)- rlv.,kral--um eguipamerto tecniCl defesas de mestre. O goal g:J� goals. Sua a!:u::!ção foi destaca-cholet, 110 dlstncIO loao que corresponde a todas aS exi- P h .

'

t
.. ,,' 1.. d dF

A

'[
"

1
ac eco conqms ou nao tIn';,". e- a.

'essoa. ratar com o

pra-I genClas
do traf.:,go aereo mocemo. fesa ""sr'm m smo v' n e '.' Pld 1A t..

. I"...." Cd' n II' ,(....0. e d li o� o m'.i!.'11- inn:;iro tracassan o a [!umasma rc � pr il-"'" ',';:"� i�! r� C.:I prietario Pedro w aso O «!\1 A I
J

.._,c_ . , _' "_.' "".... ....

.�
-,.

_

'.

, a,JpG», e o c.'oncagüa se· fico !t)al keepeT dé> Avaí 'J'o�ar-sc vezes e Alféu far.co. A nare1,hailiRH Ilí"'{) Rl'm�,S :'5.,,?, �.'. � � �
". ,lI I r:io deslgnaúos e,peclalmei1te para 11Dem� al'nda tO,...<ln(lo c-" r111'111 � .. ;?j ��.-- �� � ill� IJ'J

I' . 1 • d L' I,
' . "a..] n O ,UeO, justamEnte foi a derroh do Ta-

C()nselh"�iro �/tafra, 56 I� � cservl; �0 f,l�o�gameAn,�
a

s1'1�IAind!;\, nãe tem co�.petidor aqui, mandaré.

'I Pr-" ("'Hi� I I F30 I�", t,.ENDE-S�_:, em Capoei ,oncod aCb�u,-nos 'des
a ,-an Betmho furou algumas vezes, Nezinho fez muita falta ao

I
' ,..# I -�

.�,__ ._ . � I \�J I:lS mUflicipio de São tlago o LUC, pa:%dn o por s�- m,:s foi em certos momentos um cbb de Sody. Com uma parelha
--;;;';;;;;;;---;;;'��J,tf",....,._",=mm-' tiIJos.é, uma propriedade com

bre os Andes, hnha esta CUja contribuidor da vit::nÍa, 'XT,dd�-, sólida os rubros muito melhora.
bôa casa de tijolos, e uma inauguraçüo se píOjeta para o mez

mar fraco. O AvaÍ já VÍll, ontem, rão.

5,... de Outubro do cor:'ente ano. f Ih I'area de terícno com 28. J�\ a .a a na sua pare.tla, que é sen° Piq;Sil. fez como sempre, o que
metrús q·uadrados, quem pre· Está sivel. estava em seu alcance.
tender, informe�se com Ivla- Diamantiao foi um bom half. Parafuso falhou completamen-
noel Cardoso Casa Hoepcke. doenibe? Súa atuélção substituiu bem a do te. Não é possivelcoflstatar-se um

.

. '''.,aif eLet.;"o. Wald'emar II, ro',"'.·," J' )"'0 de cer'<I'O ln diNiande nOíl1e, cdade e al .. r r v • - , to ,1 e .0 como e"se

centro-[üedio, nada fez. Entrenn- Cjue Par"'rcuso eln r la O t
'

guns symptomag, corr, enve-
" - Jp eg. 2snor ela

.

l' I] d
.

� to foi um mantedor da resisteg� seU3 companheiros e não '05 CO-
,r;,�ARA cham.ar uma Li," oP.pe .

se a, .0 p
.. al.·.<J. 1,'esposl,as ·c·; ... ·, f.ator da vl'toria. h ' .

d� G '.

CAIX \
.'A • n eee, um so mstant:. quan o

ill0Usine' é só discar o ap'°OsSr_'·ALJlIINmaraes,. Na, �I
L 'Aquino regular; mostr('u-se um atu;;I., Mesmo assim é o unico ele-

" -'.-.' ,_. O U.l':,rO' '- 'f ,.--23-�. lCt leroy 1 T dn. 111 ..� tf��.. .1..
E' DO RIO'

., pouco pesac 0; mas atuou a con- meato que o am2.n aré pôde
telephone das Limousines. .

tento..' lasçar mão no mom::nto.

�
., .�� ;'Gal�go num dos gl'illld.:s (Lls. Numas marcou bP.ln. () vêle·

I 'I Ep ii ept icoS :N I.Su,�.. ci�sse
_ rec��h�cida� _d� d,a ran� e ·�sforçado. Nu:nas ainda

��-== Ai - pala dIa, o.SSUl1.v proporço�s de 2iOSlrOU 00 quan,o e capaz.
," ,

crack. E' sem fav(:: o mais com- Magrinho mlli�o oportuni,st�,�� Ensino gratuitamente o : pleto ��ntla da, C�lpJ[al. ,

escapando a todo .111;tante. Rapl-
, modo seguro e illfaliveI Dara �j I G d 1 f d d 1 A� � " •

� 0, !UI10, 19C1: o, 01 U�1 gi 3,," o, elX,1�('O mmtas :cz�s (,] -

I;·
a cura da EPILEP.SIA. �. de é!.mmador da artIlbil:1, (la,lo no em sJtt�?�ão err,bíl,:.ço,a,Cartas para i) dr. Euchmann. I jogo de passe, qU'� sustentou com Pacheco e�tr20U bt ,no No i o

.

Caixa P�stal, 2658 ---:-
. MedeilOs o score da tarde. I t.:mpo fez pouco, filOS no 2i.) i"'W

;:
RiO de JHHdW -" BrasI! �.: I ,l\1ed::�r0s e�te,ve no E�U rn�!or j IhofOu mu�o � c�n'lUlstou um }ll�.j-

1iilííW?W' I. 'Wi&'Wf9iWf"'� dl1.l d:::niro, desta tem?orada. Com COfltmua na 6a, pa�rna

-

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTUPARIA E

CHAPEU·\RIA CATHARINEN::,E sita á ]'ua l'gp,JP.�M11 12

-?liON�> '1.41(;'

Dentro de 24 horas o devolverá complet3:-'1en
te reformado, com elegancia e PCl feição.

Não esqueçais J fI. do Telephone 1.4 i E3

, ,

lerIa
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albulls da dfamada bala HOL�
LANDEZA.

O posto CHIe, o prdE::Jido pela garotada in-,

telligente distribue cubiçosos premios e de real va
lor e utilidade.

Além de valiosos brindes

amigo, desde que apresentes 100
xa com 100 balas.

Que momen�o de satisfacção.
Dê preferenci,l '=111 corrprar suas caixas no

POSTi l CH:C, po:qut.. (uda ca:xa traz premias es

plel'didos.
. ,r r I"

' ,

200:',ao e ú)í11arr, él(,J, ,�a para ma s de lGLI-

pOj�S premiados f0131;l di�"jt.'"' tios em J dla�!

receberás garoto
coupons, uma cai-

5

._----------------_.. _--

lavoura é a ma;l�

d� peix�s.

resisti LI a arti I haria
Avaí

do

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(E.'lificio Caixa flgricoln) i

TELEPHONE, 58'

"

Õ. �.il

t
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a Tumulto naCamara
A DO POVOvoz

I-�;\ii�dal Dec���:::L
��L*��res::a!:*=*: !"ji!i1,"***�:*:=***�:W-.#l� A's 7'30 horas de hoje a úl-

tima exibição da maior sensaçãoEX- da temporada VilJa Vila.O OPIO-ARMA DE
PANSÁO

SHANGHAI. julho de /935
-fi "Chino Weekly �eU)ieu;",
desta capital diz que entre os

melados adotados pelos [aponezes
para estenderem a sua injluencia
no norte da China, figura o co

mercio de opio, alem dos proces
sos habituais e unioersals da in

triga, do suborno e militares.
Afirma que aquela região se

tornou o mercado principal desse estupefaciente. O número de fu
madores de opio, na prooincia de Hopel atinge, segundo a estatística

ofícial, a /20.000.1Jiz ainda laqueie periodico que esses alga
rismos oficiais são deficientes, poIs o numero dos que se envenenam

é calculado em 700.0001

I 239 Agosto 1261

27
LERÇA-FEIRA I

I"'INIVER5ARIOS

fAZEm ANOS H01E:

o sr. Oscar S. Pereira, tele-

grafista;
o sr. Rodolfo Paulo da Silva;
o sr. Celso Vieira;
o sr. José Canavieri;
o jovem Antellor Pamplona.

CHE6Am UNS ...

Sebastião Costa

Acha-se nesta capital, desde
sabado, o nosso distinto conterra

neo H. Sebastião José de Carva
lho Costa, atual agente, em San
ta Catarina, do Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Comer-
cianos,

6APTI5ADO

Foi levado á pia batismal da
Catedral, no domingo, o pequeno
Carlos, filho do sr. Antonio Rola
dos Passos.

mlS5A

Dur.al Varela Alves

quelros.

CINE ROYAL

Jack Oakie, Lanny Rcss e

Helen Mack na formidavel revis
sa féerie Mocidade e musica, hoje
ás 7,30 horas.

REX

o Palacio dos sonhos focali
zará hoje ás 7,30 horas a estu

penda cinta da R. K. O. As
quatro irmãs.

CINE ODEON

Não deixem de ver hoje, em

última exibição, ás 7 horas, o emo-

t
eionante film da Universal Estig-

Despor DS ma libertador.
---------------------------�

Continuação da õa: pagina DELAMBERT & ClA.
Attende rapidamente lenha

em toros.
PHONE 1.100

• ,"o,

:.'}
I

entre deputados catarlnenses
---------00----------

RIO, 26 (0)-Durante a hora do expediente da sessão, de ontem, da Camara
dos Deputados foi anunciado um requerimento � proposito de votos de congra
tulações pela promulgação da carta politica catarinense; falou o sr. Diniz Junior, enalte
cendo' esse acontecimento, elogiando a personalidade do sr. Nerêu Ramos.

Segue-se com a palavra o sr. Rupp junior, que inicia dizendo lamentar não
poder subscrever as palavras do requerimento em virtude de nelas constar solidariedade
ao situacionismo catarinense, fazendo violentas acusações ao govêrno do sr. Nerêu
Ramos.

Ainda no encaminhamento da votação, falou o sr. Durval Melquíades, que
tambem negou solidariedade ao requerimento, em virtude do conteúdo do mesmo im
plicar em aplausos ao governador e á maioría da Assembléa.

O sr. Diniz junior protesta, estabelecendo-se tumulto, havendo necessidade
do presidente tocar os tímpanos.

O sr. josé Müler, tambem de Santa Catarina, ainda falou, dizendo subscrever
a declaração do sr. Rupp.

Submetido a p'enario, o requerimento foi aprovado.

A filvorada. brilhante serna

nario que se edita em BlumendlU,
dirigido pelo vibrante e inteligenr
te jornalista Aristides Largura,

Agred IIU assim noticiou o nosso aruver-

�
i sano:

1.108.8771296$000 de
deficit

RIO, 26 CG) - O sr. Valerio Coelho Rodrigues, basea
do nos relatorios da Comtadoria Central da Republica, comprova
que os deficits de 1931 a 1935, na administração do sr. Getu
lio Vargas sobem a 1.108.877:296$000.

Festejou ontem. a data aniver
saria a exma. sra. d. Lorena Car
valho, esposa do nosso distinto e

talentoso confrade sr. Tito Carva- tento. talvez o mais béla da

lho. díretor do Diario da Tarde. tarde. Pacheco deve treinar, por
que sua atuação foi elegiosa.

Cidade foi o elemento mais aclamou a rapaziada de Sodí,fraco da linha e justamente o
mas Parafuso, com seu jogo falho,causador de uma série de entra- nada auxiliou os seus dianteiros.

das perdidas pela linha dos ru- Um ataque firme do Tamandaré,bros. '

Pacheco vence a vigilancia deCidade é esforçado c mas não Bô05 com indefensavel schoot e

possue j8go para comandante. continúa o Tamandaré demons-
Sabas foi o melhor player em 'trando Superioridade, até que Os-

campo. .

mar aumenta para 4 o score. Me- • Foram proclamados e empossados ôntem, na Mesa da p.. ssem-Fez relembrar o seu celebre deiros que joga bem, marca o bl L· I· d E d
'

d d idéa egls ativa este sta o, os seguintes srs. eputa: os: presi ente:tempo. Com um jôgo de corpo 5' tento e o l·UI·Z pune penalty AI
.

iL b G· l' id I J ' S
'

M·.. tamiro] o o uimarães,
.

vrce-presi ente ce. ose evenno aia,digno de registro, com entradas contra o Avaí que é schootado 2· id R d IE V' T' 1 S
.

f.

.

Vlce-preSI ente: o o o itor ietzmann,
.

ecretano: .pro.firmes e produtoras. Sabes contri-
para fóra. Galego ainda «;�capa e Francisco Barreiros Filho e 2' secretario: dr. Silvio Ferraro.buiu para uma dezena de entra- faz com tiro forte o 6' e, último O M K d lid d

. ,

1das da linha do Tamandaré, que tento da tarde.
.

.

,
, sr. arcos on er, I er a mmona, com a pa avra

emcaminhou á Mesa' a seguinte proposta: «Proponho que se insiranão teve schootador, nas 'horas
na áta de hoje um voto de franco louvor pela maneira criteriosaprecisas, e o arremate necesaario. FO'RA DO·· C'A'MPO M I I P dcom que a esa, e especia mente o seu i ustre resi ente, diri-Sabas é u?I jogado� .de muito .re- Foi posto para fôra de campo giu os. trabalhos da Assembléia Constituinte. ôntem encerrada.curso. e deixou-nos otlmament� im-

o jogador Magrinho, por ato de S. S. em 26 de agosto de 1935. (a.) Marcos Kod(,r».pressionado na tarde de dommgo., indisciplina. Não podemos com- Secundando a prroposta do lider minorista, falou o sr. IvensParabe�s. ao. e5for�ado jogador. preender o gesto tão desagrade- de Araujo. que se associou á justa homenagem.Hercile ainda e fraco para ar- vel de Maglinho.
' .

f O requerimento do lider da minoria ceI. Marcos Kondercar com tamanha responsabilidade. oi aprovado por unanimidade.Mesmo assim a linha tamanda -

OS JUIZESréense melhorou ,muito: O qu.e não, Atuou a partida principal o sr. FU LM INADAnes confronta e a. a.usencla de Carlos de Campos. Foi uma atua�

dW I I W I Quinta-feira última, 22 este,a mor. n.o team. pnncipar,
. ,a

-

ção impecavel. Campos, .
Ioi um

b b C d em Marfra. foi abalada com a no- "A Gazetamor su st1��e muito em a 1 a- magnifico juiz. e o seu gesto com t
.

t fd H I ticia da morte tragica da menor O an agon! s a a aca E�sa brilhante conlreira que
e e erci \O. Magrinho tinha de existir dada a EI P f Ih d ME· , I d JOGADOR INGRATO . vira ereira, i a o sr. a-

se edita na caeital do Estado sob
m Intenção a a ma o nosso

. falta de lealdade desse jogador nuel Pereira da Costa. fulminada, Q'
.

conterraneo Durval V�rela A�- .A Informação que recebemos
para quem atuava com tanta

.

h�- ueixou-se á Policia Ci- a direção do talentoso jornalista
ves, rec.entemente. �allecldo no R�o hoje �ã� �ecom:nda a classe d� nestidade e certeza num prelio de qua�do erguia do chã�, para co�' vil José de Andrade, solda- Jairo Callado, comemorou a 16de Janeiro, a .famllIa José, Antonio I

um disciplinado _Jogador. Pemam-, foot-ball. Campos acertou em todo seguir passagem. um fie de ele,tn- do da Força Pública, contra do corrente seu primeiro aniverde S�uza junior, mandara ,celebrar buco, segundo informações, aban- o desenrolar do prelio. Por não
Cidade, que se achava estentldo José Ferreira, residente nes- sarie.

no dla 2.9 do corrente, as, 7 ,30 �onou o seu posto de honra, para ter havido o jogo secundaria, per-
na ruà do Passo. ta Capital, á ru? Frei Cane- Nesse seu primeiro ano de

horas, missa no altar mar da Integrar num quadro estranho de maneceu o team do Avaí sobre AGRADECI M EN ro ca; deciarando haver sido, luta A Gazeta já se impôs aoS
Igreja de São Sebastião. foot-b",ll, não aparecendo na hora as ordens do juiz Rodolfo Paiva, ontem, agredido, pelo mes- leitQres, passando a ocupar lugard� defender as suas, �ores. Acr�- já muito conhecido no nosso meio Bento Ouriques e familia agra- mo, a faca. de destaque na imprensa pro-fALECImENTO: dlt�mos que Sodí Viena não del- sportivo. O Tamandaré que foi decem. comOVidamente, a todos josé Andrade, em conse- VInClana.

Faleceu domingo ultimo, no xar� que tal ação permaneça s;m vitima da falta de jogadores em que acompanharam, até o cemite- quencia da agressão, apre- Festejando o acontecimento
logar Capoeiras, na residencia de pumção. do Tama.ndaré, o orgUl?o vista da parada havidá domingo, rio, o corpo de seu idolatrado senta ferimentos na mão es- aquela noss'\ colega apareceu no

�eu avô Bento Ouriques, O�l-
da tra�ção catarmense .. São dls- só comparecendo em campo 8 neto Leandro, filho do sr. João querda. dia 16 em edição especial, en-

lante menino :"'eandro, filho do sr. pensavels esses desportistas, é o players, perdendo assim ()
.. prelio S. Ouriques. Manifestam tambem A maior montagem em

cerrando farta e preciosa colabo·
João S. Ouriques. comerciante em que fazemos ver aos Tarantos. sem disputar. sua gratidão áqueles que os pro- serraria. ração.
Lages. curaram conforta-los durante esse DELAMBERT & CIA

Ao seu diretor nossas felici-
O corpo do iditoso menino OS GOALS VISITOU O CAMPO doloroso transe.

PHONE 1.100 taçães.»
foi sepultado, ás 16 horas, da-. .

O sr. teto Jorge Proença, in- Capoeiras-26-8-35.
quele dia, no cemiterio de Co- .Abrlu o score o Jogador Me- cansavel Presidente da F. te .D.,deuos, com forte schoot e em pou- visitou todas as dependencias do

C?S minut& �e jogo. Depois foi campo, acompanhado do seu IM PRU OENCI Aainda Medeiros que aumentou a tesoureiro - o sr. fet. Albano Lu- Em visita a esta redação o a-

Salão "Commercial" co?tagem e depois Gal�o con� cio; cogitando logo de erguer Hoje pela manhã, á rua Con- gente da "São Paulo" nesta Capi-
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado qUlstoU o 3' tento. Terrrunou com dentro destes primeiros dias. um selheiro Mafra nas proximidades tal, ofereceu-nos propectos de va-

Barbeiro e Cabelleleiro este score o I' tempo. Na 5�gun- vestualio completo. para maior da casa comerci:11 Aterino e Ir- rios planos de Seguros.Attende chamados a domicilios pelo da fase houve quem �cre�ltasse comodidade dos nossos jogado' mão, quando apezar dlls adver- Inteirou-nos tambem acêrca doPhone n. 1.284. num empate, dada a eficJencla dos res. tencias do cnauffeur, tentou alçar novo plano de seguros com rendaLauro Mendes rubros. O jogo mudou, o povo Tratou S. S. da canalização. um onibus, da empreza palhocen- vitalicia. o qual oferece ao segu�

Irp
....

""a�s:-a�t�aa�S:;;U::*:L:=B::I�;O*::.:=L�:�IP..' 5::�:��:�:���::�:� �:�:�i��� f;i�i �;:a�:':��P::���:��:���:�
I� tros de foot-ball. Finalmente, eon- o estribo, ficou com um dos pés ber, em dinheiro, uma quantia por��. � tinúa com a melhor bôa vontade. completamente esfacelado. ele determinada, vitaliciamente,� (Formula do DR. BACHMANN)

l&li� A venda em todas
a.
s pharmacias e casas ... j entretanto esper!l qu� todos os cata- A vitima foÍ imediatamente, sem prejuizo do total do seguro.

I
�iI

!!II
rinenses lhe auxiliem na espinhosa removida para o Hoepital de Ca- Agradecido pela visita fOnIlU-_��t,y;��;::::=::��:.�a:.:!jt-wr"'�-=:a:.fC!'iA'*!,·,

� missão. para maior progresso do ridade. onde cont:núa sob cuida- lamos votos de êxito a "São Pau-
" «

o> ' "
.
tpQrt barfisa-verde. dos médicos. Iqll.t;", �

, ..

Fazendo Justiça
Emqunto as despeitadas
lançam assacadilhas o
cei. Marcos Konder re
salta, maisainda, sua

altivez

Renda.
vitalteia

'J

Prisão de um

cleptornano
Ha dias os proprietarios da

casa de : calçados A Preferzda
vinham percebendo a falta de al
guns pares desse artigo.

Notando tambem que' a falta
se dava a l oras ce tas, isto é,
na hora do almoço, pois antes na

da pressentiam, resolveram esta
manhã colocar de guarda tres em

pregados no espaço das 1 2 as

14 horas.
Quando eram 1 2 horas e 40

mais ou menos, os empregados
sentiram um rumor nos fundos do
estabelecimento e perceberam qu..
alguem tentava 'se introduzir no

recinto. Deixaram que o melian
te ali penetrasse para d epois pren
de-lo.

Trata-se do. menor Pedro da
Siqueira. e-r-pregado na casa A
Favorita, contígua á casa rouba
da. A Policia tomou as providen
cia que o caso exrgia.

Este menor parece sofrer de
cleptomania, visto não ser a pri
meira vez que isto lhe sucede ...

Ainda o nosso
aniversario

o-o �

o bisem:\narioCidade de Blu-
menau, dirigido p<!lo talenfo'
50 moço, Afon::o Balsim n'a·ife�·
tou-se da seguinte man�:ira a respei
to do nosso aniversario:

"A Gazeta
Na sexta-feira A Gazeta, o po�

pular vespetino florianopolitano,
festejou o seu primeiro ano de
existencia.

Sob a direção de Jairo C:il·
lado A Gazeta vem se im;:>ondo
á admiração gelaI. batalhando ga'
Ihardamente no campo aspero dJ \,

impresa barriga-verde.
A' Jairo Callado e a seus com'

panh�iros de trabalho enviamos nos'
sas efusivas felicjta�ões.» i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




