
TI AVI
Impelido por forças ígnótas e incoercíveis o

deputado minorista Hen'rique Voigt assinou a

Constituição Catarinense SEM restrIções
Quando procedidas as assinaturas finais da Cons-

tituição catarincnsc, invariavelmente, todos os deputados "":;'

oposicionistas coligados completaram os seus nomes com I .

,- ""-,-,,:})<�,,.i,.;�-';;\�
os diztr·.::,-com restrições; excluindo-se, sórnente o depu·-�' ,,,,,,.»J' t,:_;t/��
tado sr. Henrique Voigt, pertencente aquela facção, que

""�.".J>' "'"

ao invez de escrever com restrições subscreveu-a sem

restrições.
Intencionalmente, estamos crentes, s.s. pão come-

Proprietarioteria tamanho descuido .
.
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exerceram influencia profunda e decisiva no mecanismo -----------------
-----------------

da vontade daquele parlamentar.
Essas razões, tão grandes em si-- porque escrever

sem, convicto de que estava fazendo com-obedecem cé

gamente o influxo das forças psíquicas individuaes.

Lapsos dessa naturêza encontram satisfatória ex-j.; plicação nas novas teorias da psicologia experimental e,

precipuamente, naquelas genialmente arquitetadas pelo
grande homem de ciencia-o israelita Freud.

Não concordamos completamente com tais doutri

nas; porém, temos a convir que o motivo que levou o

sr. Henrique Voigt, num momento tão solene, inconciente

mente a trocar o nome sem por com se enquadra perfei
tamente dentro da mais pura psicoanálise.

S.s. devia levar recalcada n2.S camadas da sua con

ciencia -por conveniencias partidárias-a idéa de discordar

da maioria que assinou; sem objeções, aquela Carta Cons
titucional. Entretanto, levado peJa força ignóta do seu

sub-conciente, S.S., trocou os nomes na certeza que os

estava fazendo certo.
E' fartamente o que se chama um lapso em psi-]

coanálise: isto é, a rutura das convenções externas, obri-j
gando ao individuo levar a efeito aquilo que tinha a in

tenção de praticar.
Evidencia-se, assim, que aquele parlamentar esta

va com o espirita envolto por outros sentimentos que não

os da sua agre.nlação politica.
Daí resultou a troca de palavras que metamorfo-

seou o verdadeiro sent.do ela norma partidária,
-----------------

I

Salão "Conlmerc_iaF' I
Ccnselheíro Mafra. 9 (Fd. TV'erw::ü I

Barbeiro e Cabellel elro

-A Attende chamados a dCü:ic1:0S pelo
-

Phone n. 1.284.
Lauro Mendes

Vasos de Guerra Inglezes
para Malta

.

GIBRALTAR, 27 (G)-Confirma-�e a partida urgente para
Malta, do porta-aviões inglez «Gloviou».

Os destroíes <Searcher» e «Wolwich», receberam tambem
ordem de partir para o mesmo destino.

----------�------------------�

PO I i t riCa & I .

Sim, porque se�do o Partido Repu-
blícano um e o Líeeral outro, a for-

PO II· t I- COS mação do Partido Republicano libe
ral passa a ser uma sociedade, com
a adocão dos dois nomes.

Baralho "chitado" Consta que existe uma divergencia
Comentavam ontem dois politicos: entre as sociedades carnavalescas
--"A Gazeta" tem razão, não ha Tira-a-mão ... do aceIeradordoChe

baralho com sete azes, ainda mais da vrolet e Brinca quem póde ..•
BERLIM, 27 (O) - O chan- Comprae para vos conven- felônia como diz o coroné. eom o governo na mão, por quererem

celer Hitler partiu de avião para cer O formidavel e econorni- Baralho com sete azes é baralho convidar o sr. Iuca MoeIlmann para

Kiel, afim de assistir aos exerci- SABÃO INDIO. chitado, e isto vem comprovar a má tesoureao, Já é jmi consôlo,

cios de tiro da marinha de guer-
fé e a escamoteação, dando ensejo a

1 CaSOU -se na prática de desonestidades.
ra, que se pro ongarão por tres --Tinha graça que eles assim não
dias. prisãO pensassem. pofs, são da velha Re- O
O Fuehrer foi recebido aH publica.

sr, Henrique Voigt, deputado de

I G· Bl I KAUNAS 27 (""') O --Eles que se cuidem, porque com
Trombudo, fez caír a tromba de

pe os generaes oenng e om- , J
- ex- muito correlh:dollario seu, ass;nando

b I d d d· d d L" V Id baralho chitado o Claríbalte lhes � I

erg e f)e o coroan ame a esta- lta cr a ltuama, sr. o e- a Constituição sem restrições.
I d B I

vae ao pêlo.
ção nava o a tico. maras, casou-se na pri�ão de Mas (I sr. Bra.z Limongi, que pos-

Depoi� de passar em revista Ulena, ::>nde se ache.. delido :m . .. l'
sue vivacidade de espírito, tem pro-

.

1 h d d I
SOCiedade e nao Panldo ("!�·l,í() ;1'rcH{;··�r � at·lt'·'c�e AO seu

uma companhia (te oma. o

sr'l
conslquencia a tentativa ego

-

" .. , ,_ ,"�.'_A�;.. 0, 1.J � ..

O sr. Juca fA'oellmann de

secreta-I colega pJ.ldJelO, ;lle,;,alido de que ().Hitler embarcou a bordo de um pe de estado levada a efeito em rio da Fazenda passou a tesoureiro mesmo quizéra esCl'ev€r cem istQ
hiate da marinha do Reich, I 1934. .d� sociedade recreativa. é, um cento de restrições.

'

,.

elegação
Paraguai.

RIO, '::.7 (0)-0 Paraguai
mandará ao Rio de Janeiro
uma delegação chefiada por
um Ministro de Estado, afim
de representar aquele país,
nos festejos de 7 de Setem
bro próximo. A delegação
visitará S. Paulo e Rio G.
do Sul a convite dos gover
nadores desses Estados,
E' a primeira vez que o

Paraguai envia uma delega
ÇãD sua em visita a qual
quer Nação, chefiada por um
Ministro de Estado.

Do. da p.�.I.�..��la �!f1 10m ii tiIQ

Os fl"':-'."�.1-pios...... ,.... ,0 ........ '-. ...'J

corr��2:::n,orati
vos ..:::) 7 de
Seten"1bro

Jà foi esboçado o pograma da�
colenidades que serão levadas a

efeito no 7 de Setembro proxirno ,

.
. � ,

e que resumimos a seguir: h. S

6 horas-alvorada e salva de
21 tiros, por ocasião do hasteá
mento da bandeira. Das 9 às. 11
horas - parada e compromisso
dos novas conscritos, no Estadio
«,Adolfo Konder», co

-

a pre

sença do exmo. sr. Govel nador
e principaes autoridades. Dêsfile.
Concentração escolar, cantando-se
os hinos Nacional e da lrnde

pendencia. Discurso sôbre a da

ta, por um orador civil e um mi

litar. A' s 11 horas - passeata.
. A's 14 horas - sessão solene I
da Assembléa Legislativa. Das 1

15 ás 18 horas - Tarde espor
tiva, pau a organização da qual
ficou combinado serem convida
dos 05 srs. capitão Antonio Car
los Bittencourt, l '

tenente Jorge
de Arruda Proença e um oficial
da Fôrça Pública designado pelo
S,.· comandante mojor Quintino
Regis. A's 19 horas-Te Deurn
na Catedral Metropolitana. A' s
20 horas - Retreta pela banda
da Força Pública e do 14 B. C.
A' 5 21 hora:; -- Re�epção e baile
em palacio, oferecido pelo exmü.

SI. Governador.

DELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada.

1PHONE 1100

Os SOlliets
violsrrn com
promissos
MOSCOU, 27 (G)-O em

baixador dos Estados Unidos,
nesta capital, sr , BulIit, entregou
ao sr. Krestinsky, comissario-ad
ju-ito dos Negocios Estrangeiros,
uma nota de protesto contra a

viciação dos compromissos assu

midos pelo governo da U. R.
S. S., em novembro de 1933,
para com os Estados Unidos,
no sentido de não toi.:rar eLn seU

nenhun dterritoria organização
. .

que Vlsasse lmlscmr-se nos nego·
cios internos da republica yan
kee.

Sem quaisquer ligações politicas.

Responsavel..JAIRO CALLADO

_. �'.;�

-

ltalc-etíepe
ameaça a pazmundial

A voz 00 POVO

o conflito

-00-

Haverá uma nova conflagação
diz o sr. Hughes, vlce-presl.
dente do Conselho Australiano

-0-
LONDRES, 27 (G) - Comunicam de Sídnei á Agencia

Reuter:
.

«A tentativa, isolada da parte da Inglaterra de intervir no

confIíto italo-etíopico é o meio mais seguro de desencadear nova

guerra mundial» _:_ tal é o aviso dado á Grã-Bretanha pelo sr. Hughes,
vice-presidente do Conselho Executi so Australiano.

«Tentando-c-acrescentou-c-por iniciativa propri j infligir á Itaiia
sanções como, por exemplo, o bloqueio eccnomico, a Grã-Bretanha
arrisca-se a alétar apropria existencia do Ímperio porque, se tem

em conta as forças navais areas britanicas, não se póde ter ;>. cer

teza do desenlace do conllíto. Mesmo que a Inglaterra saísse triun
fante, a guerra enlraquecel-a-ia a tal ponto que se tornana prê�a
das nações mais poderosas que a Italia, porque o seu prestigio e a

sua força f�c.ariam gravemente enfraquecidos e talvez para sempre.

"A Italia nao recuará"-de
clara o Duce

LONDRES, 27 (G) - «Se forem decididas sanções contra
a ltalia em Genebra, o nosso paiz deixará imediatamente a Socie
dade das Nações e ter-se-á, então, de compreender que quem quer
que deseje aplicar sanções contra a Italia encontrará hostilidade do
seu exercito e de todo o seu povo» - declarou o sr. Mussolini
ao enviado especial do Dailí Mail, sr. Ward Price.

«A Italia -- acrescentou a Duce - não recuará. Se o governo
de Roma modificasse a sua atitude os duzentos mil fuzis italianos
que se encontram na Africa Orientai dispararam .por si mesmos».

Milhar-es de soldados rngle
zes para Malta e Aden '

LONDRES, 27 (G) - Está confirmado que milhares de sol

�ados inglezes dei�arão a Inglaterra, no decorrer da semana, para
ir .T<:forç.ar as guarnições Je . Malta e de Aden. Isto indica que o

Mlmstêno da Guerra e .as autoridades militares querem elevar as

forças de Malta e Aden ao nivel previsto em 1934.

'-Cem" restrições

l
I ............ �- , '.'" - .. , ,.

,

'�
.

,

.

.,

.1 '"

e Diretor

ifamação inutil
IS rr.,.,.".. - -

Recrudesce, a cada momento, nas interrnitencias da fe
bre injuriosa, a campanha inlarnante que os chefes derro
tados nas últimas jornadas politicas - com honrosas ex

ceções, diga-�e a bem da justiça - traçaram aos seus es

cribas e aos seus tribunos, como derradeira ficha de con

solação, saldo do jôgo em que tudo arriscaram e tudo

perderam.
Quem não sabe perder, no jôgo como nas batalhas,

afunda-se duplamente na derrota. Perde a ocasião de do
minar o adversário, e perde, princpalrnente, o dominio
sobre si mesmo. E não temos dúvidas de que o último

prejuizo é incomparavelmente maior.
A violencia dos ataques apaixonados, entretanto,

nunca ha de produzir resultados dignos de nota.

Sabem diss(l, perfeitamente, 05 que procuram atas

salhar reputações no delirio da injuria descontrolada, e,

se conti .iúam empregando tão escusa arma de combate, é

por lhes faltar outra mais eficiente, ou por se verem nos

últimos estertores do desespêro.
uA injuria é arma dos loucos" - ensina a sabedo

ria milenar chineza e confirma a realidade meridiana dos

_J i,

., �.. i,l/.i·

fatos.
E, ainda que a campanha difatólia continue, para

desaire maior das páginas que a veÍcu4m do que das re

putações qu<, pretende atingir, não conseguirá sua finalida
de tô: va e inconfessavel.

Porque não é com calúnias e desalôros que se des
troem prestigies tradicionais e sólidos como o do cnele de
Mafra, que se anulam valores brilhantes como o do emi
nente Secretario da JustiÇl e que se derrotam partidos e

correntes politicas definidas.

Exercicios

da marinha

alemã

v. S. sabe o

que é o Pur
goleite

Comprimidos e granulado
efervescente

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

Composição:

Comprimidos: lacto-fenol
Italeina,
A Cmma 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:

ou 2 comprimidos ou

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

granulado dissolver nagua.

-, ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Administração proficua e honesta
.. rrl511ll11l.

� edilidade de Harnonia, altiva e superior-
mente confiada ao espirito empreendedor de
Rodolpho Koffke, vem servin(._io dignamente o

povo laborioso daquele município.
Municipia de HamoniaRelatario da Situ8C;lo financeira do Munl-l

clpio de Hamonia, referenle ao pri
meiro semestre do !extrciclo do

o� 935, apresentúdo ai Exme.
Ir. dr. Miriu de Oliveira Ra

��í, Governador do Estado:

r,__

Municipio de Hamonia

Receita: A Receita do Municipio para o exercicio corren

te, foi orçada em 161 :OOO$OOQ, tendo-se arrecadado até 30 de

junho, a importancia de 91 :375$400 presumindo-se que a Receita
total, ultrapassará a orçat1a, atingindo a cifra de 175:000$000,
mais ou menos.

Despesa;
o

A Despesa do Municipio, foi .fixada, para o I
ano corrente -êm 161 :000$000, de cUJa rmportancia foram gastos i Imposto slIndustria e Profissão
até 3Ó dp! junho do ano vigente, 62:563$200, estipuladas pelas I Imposto Domiciliar
segui[l�í:!S verbas: I Imposto de Testada

o

Administração e Fiscalisação 22:60 I $800 !lmposto slveículos e placas
Instrução, Pública 3:980$000 Licenças Diversas

Higiene e Assistencia Pública 1 :476$500 Emolumentos
Agricultura 53$400 Aferição de pesos e medidas
Despesas Policiais e [udicarias 1 :440$000 lmposto de gado abatido
Serviços geraIs 2:757$300
Auxilios Diversos 280$000
Eventual (Despesas não previstas) 1 :443$200
Obras Públicas 24:062$400 Alugueis de proprios municipaes
Caixa Especial 4:468$600

EXERCICIO DE 1935

VERBAS I PARCL�IS I TOTAIS

Despesa Ordinaria

Administração e Fiscalização

Subsidio ao Prefeito Municipal 600$000
.

Ordenados aos empregados adm. 750$000 ,

Fiscalisôção 350$000 i 1"
Gratificação aos intendentes distritais 690$000
Diaria� e transportes administração 74$000

» » Nova Breslou 15$000
» » Gustavo Richard 15$000
» » José Boiteux 10$000

Material e expediente 447$200
Publicações 1 :834$000 4:785$700

Demonstrativo da Receita Orçamentarla, Demonstrativo da Despesa Orçamentaria,
do mês de junho de 1935 do mês de junho de 1935

EXERCICIO DE 1935

VERBAS

Renda Tributaria

! PARCIAIS I TOTAIS

Renda Patrimonial

Amort. da Divida Consolidada
Amort. da Divida Flutuante

215$900 Juros da Divida Consolidada

62:563$200
Fundos: O Municipio possue e .n fundos. no Banco local,

a importancia de 60:710$200, sendo que, 16:729$200 estão de

positados em Caixa Especial, em obediencia ao Decreto N. 12 de

27 de Dezembro de 1934, deste Governo Municipa,l e, •......
43:981 $000 em Conta do Movimento, deposito que está sendo

feito, parceladamente, tendo-se em vista o pagamento das amortisa

ções e respetivos juros da Divida Consolidada plra com Blumenau,
em determinação do Decreto Estadual N. 575, de 1 7 de abril de

1934, divida que importava em 163:000$000 e juros de 7 211 °lu
ao ano, pagaveis em dez prestações iguais, cuja primeira quóta já
foi paga e a segunda será efetuada em Dezembro p. vindouro, fi
xada em 16;300$000 e ma:s 11 :002$500 de juros. - O saldo
deste deposito, está destinado á execusão de serviços de extrema

urgencia a necessidade que surgem, geralment-:!, inesperados.
Divida Consolidada. - A Divida Consolidada a pagar

para o Municipio de Blumen�u, monla em 146:700$000, incluida a

quóta do ano vigente.
Caixa Especial- O Decreto que a criou será revogado,

en virtude de ter a séde do Municipio sido transferida pala Ha

menta, revertendo-se a respetiva ímportancia em conta de movimento,

para a amortisação da Divida Consolidada.
Divida Flutuante: - Todos os serviços executados até a

presente data estão sendo pagos pontualmente, não havendo portan-I
==.......==--""""'''''''''''''''''''''=====_",=�=='''''''''======

to, Divida Flutuante a pagar. .VERBAS Orçamento
S A L O O S

(Anexo os balancetes procedidos em 30 de junho de 1935).
PrefeitUla Municipal de Hamonia, em Hamonia, aos 15

de Junho de 1935.
o

(Ass.) Ibá Goitacazes dos Reis
Secretario Geral

Renda Eventual

Multas
Móras de Pagamento
Cobrança da Divida Ativa

890$000
12:813$000

455$000
142$500
401$900
10$000

1 :973$000 16:685$400

Divida Passiva

10$000
40$900
165$000

16:901$3(0 Instrução Pública

575$800

Francisco Kolbe
Contaõ.or interino

I lrofessores municipais
Alugueis de casas

Subvenções escolares
Material escolar
Inspeção escolar

Contadoria da Prefeitura Municipal de Hamonia, em I' .

de julho de 1935.

MunicipiD de HamDI�ia Serviço de Higiene
Socorros a indigentes

Demonstrativo da Receita Orçamentarla,
procedido em 30 de Junho de 1935

Rodolpho Koffke
Prerelto

90$000

'�'I-----------._�----- Higiene e Assistencia
Publica

Agricultura

EXERCICIO DE 1935 Combate ás episootias de gado

Despesas policiais ejudtciais

178$500
128$000
178$000
56$300
49$100
74$800

Subsidio ao Forum da Camarca
Gratificação ao Ddegado de Policia
Vencimentos ao carcereiro da cadeia

40$000
100$000
100$000

Parciais Totais

Francisco Kolbe Renda Tributaria
Contador interino

Imposto 51 Industria
e profissão

Imposto Domiciliar
Imposto de Testada
Imposto s] veículos
e placas

Licenças Diversas IEmolumentos
Aferição de pesos
e medidas

Imposto de gado a

batido

Visto
Roldopho Koffke
Prefeito Municipal.

Coníére
I bá Goiatacazes dos Reis

---.�.--
Municipio de Hamania

Balanço do I ívro estatístico Balanco
Permanente, procedido em 30 de

Junho de 1935

EXERCICIO DE 1935 R.enda Patrimo
nial

--

I DEBITO I CREDITO Alugueis de pro-
..

pnos mumcipars

2: 157$000 Renda Eventual33:518$900
39:423$400

Multas6:309$300 35:468$600
38:456$900 Móras de Pagamen-

1:791$300 to

3:758$800 Cobrança da Divi-
da Ativa

80:442$100 80:442$100

TITULOS

Saldos do exercício anterior
Arrecadação realizada
Despe$a Paga
Movimento de Fundos
Responsaveis
Movimento de DepJsitos
Saldo que passa para o mês seguinte

Contadoria da Prefeitura Municipal de Hamonia, em 1'.
de Julbo de 1935.

200$000 40$000 Conservação e reparos de ruas

1 :000$000 986$700
-

Conservação e reparos prop. municipais
Conservação de estradas e pontes. 2:691$200

2:541$000 3:567$700
Caixa Especial 279$7002:000$000

I I161 :000$000 91 :375$400 9:743$60�

Serviços Gerais

40:000$000 27:8 J 0$000
14:000$000 12:871 $000
54:000$000

38:000$000 38:929$200
1 :000$000 904$500
2:40»$000 1 :916$000

Auxilias Diversos

Iluminaçõo pública de Hamonia
» )} )} Dalbergia
» » »Nova Bremen

Manutenção ilum. pública Hamonia
» » » Nova Brf:slau
» » » Nova Bremen

1 :515$0001 :300$000 Auxilios Diversos

3 862$ 87'.807$700 Aluguel de casa Intendencia J. Boiteux
: 000

Aluguel de casa lntendencia J. Richard
20$000
20$0007:000$000

Eventual

100$000
Cumprimento decreto n' 192
Despesa ela cobrança da Divida Ativa
Despesas não previstas

Obras Publicas

665$800

351$500

240$000

664$700

40$000 �:,

25$000

Contadoria da Prefeitura Municipal de Hamcnia, em

de julho de 1935.
1 •

Contadoria da Prefeitura Municipal de Hamonia, em I .

de Julhes de 1935.

\,
o}

Fri.lnC�iCO Kolbe
!:ontQagr inti:ring

Hodclpho Koffke
I?r�feito

RODOiphc Koffke
I?refeito

Francisco Kolbe
Contcilor Interlnc

RodolphO Koffke
Prefeito rnuilic:ipal

Francisco Kolbe
ContaDor Interino

Costínúa na 3a. pagina
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A GAZETA

Corações
carítativos!

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

POBRE OPERARIO
���.��
���'�)i'�::

Augusto Silvano, o r obre c infeliz operario 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, soflrendo as agruras do desti
lia, que lhes reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
raria Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas columnae, u-na S�J

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

soffrimentos.
Agente e Iunccionarios do Lloyd
POI alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

Contribuição da EstàçAo Telegraphica de Floria

nopolis.
Contribuição de funccionarios dos Correios e outros

XXX

100$000
20$000
10$000

27 OOQ
46$000
5$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
-PHONE, 1.418.

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

Não esqueçais J ri. do Telephone i. 41a

I Machinal'ios mOdernC7S
Hygiene absoluta
Farinhas de primelra qualidade
Garantem os prod uctos da

II
iill

\
li
�. ;

A marca pre'ferida
Moritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

.

Phone., 1.180

Alerta 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 premlos e de real va
lor e utilidade.

Além de valios0s brindes receberás garoto
amigo, desde 4ue apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preferenci3 �m comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premias es-

plendidos. _

. .

Não é fanfarronada, Já para maIs de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

4

'Um centena-I
Banco de _"- II

I '

C édlt p,..
ria IIIVU garii

re I o o
lO-f)pular e Agri- C�r')J traves-

t
- .,

S
SI;:;5 aereas

cola de an- r�gular-es do
tá Catharina Atlantico

DIA 28 DE AGOSTO-S. AGOSTINHO
r.�,6�·f---st�,ft---

1503-Em viagem de exploração -A expedição ás cos
ta do Brasil, dirigida por Gonçalo Coelho, e da qual tembem fazia
part � Americo Vespucio, descobre o Cabo de Santo Agostinho, em

Pernambuc.o.
O Serviço Aereo transoceani- 1817-0 ierritorio de Cayenna-Em ParÍs é assignada '

co «Condor-Lufthansa» celebrou uma convenção entre D. Joã-.) VI e Luiz XVIII, de França, para
nos ultimes dias um centenario entrega ao segundo, do territorio de Cayenna, tomado pelos portu
que deve ser considerado o pri- guezes, sendo designado o rio Oyapoc como linha divisoria dos ·do

I meiro uo geuero em todo o mun minios das duas cr rôas, em execução do artigo 107 da aeta do
r

do. �ongresso de Vienna, Formulada a 9 de Julho de 1815. Assignaram
Cem vezes, as possantes ae- a dita convenção, por parte de Portugal, Francisco José Maria de

ronaves dessa organização, em ser· Britto e o sr, Richellieu, pela França.
viço regular cruzaram o oceano 1865-0 visconde de Cabo Frio-No Rio de Janeiro
Atlantico. Iallece o primeiro visconde de Cabo Frio, Luiz da Cunha Mor�ifa
TaI verificou-se, por ocasião nascido na Bahia, a I' de outubro de I 757. Official de malinha

da partida, em 23 de Agosto, tomou parte na tomada de Cayenna, sendo ferido em combate. Fo
do hídroavíão «Tornado». de Na- ministro da rv'1arinba no l: lmperio, retiran-do-se do poder por não
tal em direção a Balhurst, perta- querer assignar o decreto da dissolução da Constituinte.
zendo a centesima travessia para Íe- 1887-fela R epublica-Funda-se em Tijucas um c1ub
var as malas da America do Sul RepuLlicano para

f

o qual foi eleito o padre Manoel Miranda Cruz.
para á Europa. Por coinciden- 1932- Revolução paulista-O general Waldomiro Lima
cia bf m interessante, em sentido participa ás altas autoridades a victoria qUI! obtiveram suas forças
inverso, no mesmo dia, o hIdro- na estrada de Capão Bo;)ito a Bury, onde foi aprisionado o tenente
avião «Passat», decolou de 8a- corcne] Arlindo Oliveira e tcdo o seu estado-maior. da Força Pu.
thurst em demanda do litoral blica do Estado de S. Paulo.
brasileiro. Compleatndo aSSIm,

nessa direção. o J O I o vôo por� G -Icsobre o Atlantico, em travessia re-,
.'.

��� �
P_.,·· 'Ian Oie�t��re-seW�: guiar. � e!b � �

Bem nos lenbramos ainda de O t
· ,

kelman, novo. espor�" Iva Iquando, em Fevereiro de 1934, �Tratar nesta I edacção. d L ha «Con or- aft ansa» maugurou Redator CYPRI iiNO JOSE'Por prero de occasião. I
'"

_____

)1 o primeiro serviço aereo regu ar ������������������������
1 DELABERT & CIA. ' do tempo, como era natural no
"

A melhor lenha por igual inicio e para ganhar experiencia.
preço. o tempo gasto nas traveesias era

I PHONE 1.100 maior que hoje, quando a. liga-
-------------, ção aerea Alemanha America do A tarde de domingo proxuna

iii' i P R O F E S SO R A S Sul ou vice-versa, todas as se- pertence ao Avaí F. C., quando
: Maria Magdalena qe Moura man is, é tealizada regularmente fará realizar o seu festival sporti-

II
Ferro' pela via «Condor-Luíthansa» em \'0 do ano. Assim a F. C. D.

I .E dois dias. E' de assinalar ainda folgará para domingo, 8 de Se-
Dulce Costa

que o hOTario prefixado foi sem- tembro exibir a partida Tarnan-

I Acceitatn alumnos para os pre rigçrosarnente observado �,
daré x Atletico. Não damos deta

I cursos preliminar, cotnple- muitas vezes, até mesmo reduzi- i?es a respeito �or serem por nós

I _mentar e secundaria do o tem�o de viagem, não se ainda desconhecidos.

RUA URjGUAY N' 22 I t�:ldo registrado, d.urante es�e.pe- o ,

Tratar das 14 ás 16 horas nodo de ��o e meJO_ de atlVlda- TREINO,.:, DE SETEMnRO
de, qualquer dano pessoal ou ma-

terial, nem perda de uma um- Serão realizado os seguintes
ca mala postal confiada a essa treinos durante o mês de Setem-]

bro: Avaí-dias 7, 11. 20 27.
Atletico-5, 13, 18 25. Figuei
rense-3. 10, 19, 26. lris--6,
12, 21, 28. Tamandaré-4, 14,
17, 24.

pARA chamar uma Li
,mousine é I só discar o

',' n. 1.222. O u,nico, .
. _,...

-I telephone das Liíllousines. AGRADECI M EN I O

Bento _O,u,riques e família agra- G\����������������_��������_,) _J '0;'
I .

P O N TOS G O A t S •-

decem, éômovidamente, à todos . ,

que a���panh�ram, até o cemite- CLUBS I Con-', ,C%--
rio o corpo de seu idolatrado Ira_ cação -

neto Leandro, filho do. sr. João
S. Ouriques. Manifestam tambem
sua gratidão áqueles que os pro
curaram conforta-Jos durante esse

doloroso transe.

Çapoeiras-26-8-3 5.

(Soe. Coop. Resp, Lida.)
.

Rua Trajano n. 16
(Editicio propriQ)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS

l"A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'(. ara.

I C(C. Aviso Previoô]. ara.
II Prazo Fixo g.(. ara.

,

PraClsa.S9 alugar um ca-

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

VENDE-SE iuma pequena ca-

, sa na Rua General Bitten-

II court n. 67; mais duas pe
I i quenas e um chalet grande á rua

I' Duarte Schutf'l. 25.
�

'"'"

A tratar no CAFE' ES

I �KELLA.
.

� ,Dr. Pedro de Moura Ferro

�; \{!\IO;!::J,do� 01 .. _t" • :-.,1."_

: �
,-

Ii Rua T,Aiano n.

,

VENDE-SE a quinta casa
I da Villa Affonso Mi-

I ' cholet, no, districto João
Pessôa. Tratar com o pro.!
prietario Pedro

.

Cardoso.

I Dre Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU·

Escriptorio ;_'Rua 15 de
Novembro n. 50

I (Eàiflcio�. Calxq Agf'lcoI4l)�
- - TELEI:'HOHE, ,58
�----------------------------

-'tO',
,

, ,

Pela
..,.

historianossa
. '

(Compl'ação de L. Nazareth)

O QUE FARA' DOMlt,GO atuar nos seus Jogos futuros, à

O AVAI serem efetuados durante 05 feste
jos do Centenario Farroupilha.

NOVO CRONOMETRO

I

OS URUGUAYOS VISITA
RÃO

O Nacional, de Montevideu.
cIub no qual atua Fpitiço. Jogará
com o Internacional, de Porto
Alegre, abrindo assim em primeiro
jogo a temporada da Farroupilha.
Naquel capital gaúcha 'esse qua
dro dos uruguaíos já foi vencido.

Os alemães adotarão um novo

cronometro nas Olímpiadas de Bé�
limo Esse aiarelho será movimen
lado por eletricidade, e possue
um fóco luminoso que marcará
minuciosamente o tempo, passagens
e distancia.

F. C. D.

Have!á hoje sessão do Conselho
Técnico da F. C. n., devendo
nda serem estndado$ os caso� ú�
timamente verificados entre o Ir s

e Figueirense. Foi eonvidadó a

comparecer a ess\t importante ret'

nião lO sr. Agapito Veloso" JUIz
do prélio entre os c1ubs acur.'!

Círo, o notavel arq).leiro que ha
pouco excursionou ao Rio Grande
d) Sul com o Santos F. c.) onde
assombrou, foi convidado pelo In·
ternacional, de Porto Alegrft, para Conlinúa na 6.2. página

GOALS

I Con--Pró Ira

23 7
20 3
18 21
13 16
6 33

'\' (
,

20s. teanis-·-

Jogos Per�l I Ga- ,

("
f

didos nhos Pró

6 2 lO 20
5 3 7 13
5 3 7 17
6 9 3 lO
6 II I 4

Figueirense
Avaí
Atletico
Iris

. Tamandaré

6
9
6

28
,

12

I
2
2
3
4

"".,,\ "

i.; _

:/0'; ,,-_
..... .

�

. '.'. � ..�. . '"
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A GAZETA

TITULOS SALDOS

Continuação da 2a. pagina

-Municipio de Hamonia Municipio de'

EXERCICIO DEi 1935

3

HAMONIA

VERBAS

EXEROIOIO DE 1935

Demonstrativo da Despesa Orçamentaria, Balancete extraído do livro GRADE GERAL, er'l'" 30 de

procedido em 30 de Junho de 1935 Junho de 1935 '

SALDOS
ORÇAMENTOS ------------------

PARCIAIS I TOTAIS

D��ES�P�E�SA====�=-�==-=��===
ORDINARIA

Administração e

Fiscollsação
Subsidio ao prefeito
Municipal
Ordenados aos em

pregados adm,
Fiscalisação .

Gratificação a03 In
tendentes d{stritrais
Diarias e transpor
tes adminístração
«» Hamonia
»» Nova

Breslau
n n Gustavo

Richard
«» José B-oi

teux

Material, expediente
e moveis

Publicações...

Divida Passiva

Amort. da Divida
Consolidada
Juros da Divida

Consolidada

Instrução Publica

Profesores rnunici-
paIs

Alugueis de casas
Subvenções escolares
Material escolar
Inspeção escolar
Higiene e Assis
tenda Pública

Serviços de Higiene
Socorros a indigentes

Agricultura
Combate ás episo
(. tias de gado
Despesas Poli- Idais e judiciais
Subsidio ao Forum
daCamarca
Gratificação ao De
legado de Policia
Vencimentos ao car

cereiro da Cadeia

Serviços Gerais

Iluminação pública
de I-Iamonia

« » Nova
Breslau

» » Nova
Bremen

Manutenção ilum.
publica de Hamo-

ma
n n Nova

Breslau
.,. » Nova

Bremen

Auxilias Diversos

Auxilios Diversos
Aluguel de casa In
tendencia J. Boit�ux

» » G. Richard

Eventual

Cumprimento decre
to nO. 192
Despesas ela cobran
ça da Divida Ativa
Despesas não

previstas
Obras Publicas

Conservação e repa
ros de ruas

Conservação de
eS-jradas e pontes

Bens Imoves
Obras em execução
Bens Moveis
Almoxarifado
Valores pertencentes ao Municipio
Caixa
Fundos Disponiveis
Depositantes de Dinheiro
Responsaveis
Divida Ativa
Divida Consolidada
Divida Flutuante
Valores em Deposito F

f'epositantes de Valores
Efeitos do exercicio Financeiro
Variações do Patrimonio

200$000 55$000 Patrimonio
Conta de passagem

200$000 60$000 Conta de incorporação
Receita Orçamentaria

8:000$000 4:900$500 Despeza Orçamentaria
J :500$000 1 :884$500 '22:601$800 Receita por Arrecadar

---- ------ Despeza por Pagar
Resultado do Exercito

7:200$000

9:000$000
4:200$000

'8:280$000

3:600$000

4:500$000
2:100$000

4: 140$000

1 :276$800
55$000

30.,pooo

3:229$900

675$000
61$100
69$000

1 :381 $500
95$000

240$000

600$000

600$000

1 :071$000

383$700

508$800

419$500

150$700

223$600

40$000

120$000
120$000

5:000$000 I 4:211 $500

37 :269$900 f 17:716$300

2:000$000
200$000

16:300$000

II :002$500

9:640$000
1:800$000
1:800$000'
2:000$000
! 500$000

5:000$000
1 :000$000

2:500$000

480$000

1 :200$000

1 :200$000

2: 160$000

840$000

1 :080$000

800$000

400$000

500$000

500$000

240$000
240$000

1 :307$600

::_ 500$000

3:000$000

-===========�====================�======�========�D=E=V=E=D=O=R�I==C=R=�D=C=)R==

SOMA

Debito Credito

Balancet� de verificaçã? do� livros de Fundos Disponiveis,
Depositantes de DInheiro, Responsáveis, e Obras

em Execução, procedido, em 30 de Junho ae 1935

48:693$400
3:853$800
9:255$100
495$500

82:599$190
98:570$400
15:843$200
62:225$700
10:188$500

78:840$390
37:860$200
32:572$400
59:312$700
2:541 $000

146:700$000

2:541$000

95:619$400
35:892$530
14:051$930

4:884$300
2:200$000

36: 162$000
14:051$930
35:892$530
91 :375$400

62:563$200

542:392$850 542:392$850 �281: 188$500 281: 188$500

Contadoria da Pref(·itura lVIunicipal de Hamonia, em I' de Julho de 1935.

Rodolpho Koffke
Prefeito Municipal

Municipio de Hamonia

3:980$000

FUNDOS DISPONIVEIS:
---------

1 :476$500 Banco de Crédito Popular e Agri
cola de Hamonia

16:729$200

48:693$400
3:853$800
9:255$100
495$500

3:758$800
60:710$200

16:729$200
2:913$000
,7:647$500

146:700$000

2:343$300
2:200$000

59:457$400
21 :840$600

21 :840$600
91 :375$400

c 1'"
r

53$400 CAIXA ESPECIAL 16:729$200

43:981$000

60:710$200

1: 156$800
1 :460$500
295$700

12:913$000

62:56j$200

Francisco Kolbe
Contador interino

Municipio de Hamonia

Balancete de verificação extraído do
livro Razão, em 30 de Junho de 1935

EXERCICIO DE 1935

TITULOS I DEBITO I CREDITO

Soma da la' série

Conta de Incorporação
Prédio para a Administração Cen- Caixa
trai do l: Distrito 3:853$800 Fundos Disponiveis

--------- Depositantes de Dinheiro
------------------

Responsaveis
Receita Orçamentaria
Despesa Orçarnentaria
Receita por Arrecadar

Despesa por Pagar.
Resultado do Exercicio

Banco de Crédito Popular e Agri
cola de Hamonia

C1MOVIMENTO

DEPOSITANTES DE DINHEIRO:

1 :440$000 CAIXA ESPECIAL

Bens [moveis
Obras em execução
Bens Moveis
Almoxarifado
Valores pertencentes ao Municipio
Caixa
Fundos Disponiveis ,

I Depositantes
de Dinheiro

Responsaveis'
Divida Ativa
Divida Consolidada
Divida Flutuante

_"======= Valores em Deposito
Depositantes de Valores
Efeitos do exercício Financeiro
Variações do Patrimonio
Patrimonio
Conta de passagem

Contadoria da Prefetura Municipal de Ha
mania, em I: de julho de 1935

Soma da 2a' série 129:945$2001129:9548200
Contadoria da Prefeitura Municipal de I-Iamonia, em l:

Julho de 1935.

Rodolpho Koffke
(,Prefeito

de

48:693$400
3:853$800
9:255$100
495$500

, I,

I
I
I
I

i
I
I
I
i

7:64/$500 I
146:700$000

2:343$300
2:200$000

RESPONSAVEIS :

Intendencia de Nova Breslau
Intendencia de Gustavo Richard
lntendencia de José Boiteux

OBRAS EM EXCEUÇÃO :

1 :443$200

Rodolpho Koffke
Prefeito Municipal

FRANCISCO KOLBE
Contador InterIno

8008000

300$000, "

1:200$000
9:660$000

-----

161 :0003000

643$900

144$900

1 :345$800 24:062$400

4:46$600 •

62:563$200

59:457$400
21 :840$600

----------

151 :243$300 151 :243$300
21 :840$600

3:758$800
60:710$200

16:729$200

91 :375$400

2:767$300
RODOLPHO KOFFKE

Prafalto

280$000 �eguros dos opera-
I

nos

Seg�r?s �os propios
mUnICIpaIS
Veiculos, combusti
veis e lubrificantes
Caixa Especial

Contadoria da Prefeitura Municipal de Hamonia, em 10.
Junho de 1935.

"-

.
",

Francisco Kolbe
Contador interino

2:913$000

62:563$200

Francisco Kolbe
I'ontcôor interino

Guia da
saude Encampados tres

carnnos esportivos
de Belo HorizonteQuerendo receber este

precioso livrinho, sem qua-
de quer despesa, mande ende- BELO HORIZONTE, 27

reço certo ao sr. Oliveira, CG) - O Conselho Consultivo
para á CAIXA POSTAL n. Mumcipal aprovou a transferencii
23, NICTHEROY - E. DO dos campos do America, Atleti
RIO.

: I co e Palestra para a Prdeitura

-(
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� �

�Carlos Hoe .�� _ =. -= mxrrJ-�",.....a"I_.1ll.1II1.""i""_ .a .. LA
�

� Matriz: FL.ORIANOPOL.I �
� et""'V""'\11

Blumenau ..Joinville Sao Francisco - LagL..!r�a Lages �.j� Fi liaes I I I Mostruario permanente el"n Cruzeiro do Sul ril

I
Secção de Secção de Secçao de ��

FAZENDAS:
FERRAGENS'.

r�1
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos MACI-fINAS : l� ,I
Mmins e Algodões Machinas de beneficiar madeira ��

�\$J Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �,�l�� Tapetes e trilhos Cin.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeiros (�J

� Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, g�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Linha para coser e sergr Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores ��

�� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �\
�\\t;J Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, '�,.I��� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes 01eos e graxas lubrificantes ��l:J Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Peças acces-

.'.�\'t'4 Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
t>. ,

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Ernpreza Nacional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
t� Fabrica de Pontas "Rita Maria' - Fabrica de Gelo dRita Maria" -_ Estaleir "Arataca" ���������������������VA.�MMM�...

-C o rn p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
� WilEp.e_.

... funaaaa �m 1870 •••

5E6UROS TERRESTRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Bt asil

rnital reullscõo 9.000:000$000
Reservas mais õe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$36]
1mmoveis 13.472:299$349
ResponsabilioaDes cesurnlôcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsúbiliaaàes referem-se sórnznte aos ramos 1312

E'060 � TRAH5[?ORTE5, que são 05 DOIS UHIC05 em que
a Companhia opéra)

,

Agentes, Sub-Agentczs 12 Regulaàores c1e' Avarias 12m tcõcs os

Estaõos ao Brasil, no Ur-uquo- (5uccursol) 12 nas principaes
praças extrangeiras

Agentes em f;orianllpolis CAmpOS LOBO & CIA.
Rua C. mafra n' 35 (acbr'cõo) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Tzleph, 1.083

Escrlptori05 em Laguna e Itajahy Sub-Agentes em

Blumeno'j ..: Lages

Sociedade Immobiliario Catliarinense Uf77itada

Vilia Bajn(�aria

Se ainda não tem UnJ LO'TE de terreno na

VILLA BALNEAHIA procure hojo meSI110 o nosso

Escriptorio e adquira U:',,'l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

---

Plant; ,ic urbanismo mod':',l no devidamente approvada
pela Pr",�\,jlurCl rv'h'nicipal de São José, cuja cópia acha-se.
archivadc na m-srna Pieleitura.

Um C01I[:-':C!O de c mpra de lerreno da Villa Balnearia é

f) melhor pre,'!cnie e Nata I (ide V. S. Mde brindar seus filhos�
Llnõc Vista PanCfC1:T1im,

Esplenaiàa prelo �e banhos.

Optima naSCen'íl? àl? agua potcvet,
Terrellos completamente planos.

A VILLA BALHEAR1F-l D\':'JTA a:

1000 metro:- õc Pon'e l-ler_lIio LlJZ
800 ao B"a�ae Quar:,'l [e()eral, em construcção.

6:::� �-' �; upo Escolar José Boiteux.
a séàe ào D,s:riclo João Pessôa.

.,\p.rvida pelas Linhos de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5ociec1aõe se encarrega ao construcçõo õe Préõlos

05 tótce aõquirj 005, rneõlonte o pcqcmento õe uma entrcõu ó

vnsta e o reste te em pcqcrnentoa meneaes.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521
OU COIl1 O corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Confeitaria Chiquinho

••••••••••••�••Ge••oe••OG

i Fabrica �Ee Moveis i
ti P d

I

V·I I· •
• erO,lal ó.
I· ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ti •

"ESTYLO-,Rua João Pinto, : I B-TeIephone, II ,
G••t)••'......�_••G......

•

V das
casas na rua Conselheiro

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

rua Felippe Schmidt 41, rua
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 Schlem
per.

Especialidades em cararnellos, 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

l' H E o D O R O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' J O (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

ci», BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

PAséHÕAlSIMÔNE S. ;:... Nas grandes luctas que desdo-
bram no campo da actividade 50·

LIVRARIA MODERNA cial ou commercial, o espirito mo-

e "" l8S&..
demo e bem equilibrado utilisa o

L UnuCiL,(1 em U

J h '"

R F P S h
.

dt .

81
te ep one como a mais mprescm-ua e rppe oc mi n divel das necessidades!

raixa pos!cllZS Tel, auto 1004 '.r:
'

Codigo Ribeiro End. Tela. Professora norma-

SIMONE
<>

II I ista Y
-- acceita alumnos.

� CURSO PRIMARIa
Tvpographi�: E5ter�otypi � E SECUNDARIOEncaaernar;ao, Pcurcção, Tra ibalhos em Ano RelEvo etc, n TRATAR á Rua Saldanha

, ...--�"'- Marinho NIlO

INCIO de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar valar ao que é bom, é ecanomico e rendôso

Preferir o Sabão

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

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

P H IIL I P S

PEÇAM CATALOGOS, ,PREÇOS, ETC.

COSTA Bc Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

E VERA QUE É SUPERIOR

,
í

'I
-;.

.

'.'

���eGe�----------C�I••e'.� .
3 f..onsl�uctora do Lar Ltd. I
�i '('6

G Organização nacional de crédito "
• para a construção da casa propria �."s�.' .
� .AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO COVÊRNO FE

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917
SOB N. 12.475

'

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. I J5

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida •
que obterás uma caderneta pela quantia ele 10$000 cor:; •
S. Ih

direito a um sorteio pago, •
I a sorte e pIOtt'�er. n� .

decorrer do sorteio adquirirá O
uma casa pela insignificante quantia de.3$000.

;'. i'

Reali:a-se todo� OS mezes, um sorteio, cuja ex
tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

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

d
O
•
O
•

I
MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo a......----- ......{)

,;;' 'r.

.''' :� '�;�' �::� .S'Y"
)', .','
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A DO POVO

�..",Assembléa Aalitudedos'De cinema
Constituinte franleua

nistasl
QLlem era aquele monstro que

apavorou Londres, com seus cri
mes e que zombou da "Scotland
Yard"?
E' Q que veremos, hoje ás 7

e 8,30 horas. em O misierio de
mr. X.

voz

xar oesiigio, Toda a policia
procurou-o em vão.

Mas as proezas dessa alma penada, relatadas por toda a

imprensa local, tiveram uma consequencia imprevista. Como o fan
tasma aparecia sempre, pontualmente, entre 8 horas e meia-noite, as
senhoras sós, para fugir-lhe, abandonavam as residencias e dirigiam
se aes teatros, cinemas e dancings, que passaram, desde então, a

conhecer a pn,speridade ... Um jornalista, entretanto, scetico e mali
cioso. achou que o espelro taloez fosse apenas um gaiato pago pelos
donos daquelas casas de diversões. Se era, que malandros inteligentesl

---0.,---
ANIVER5ARI05 sr. Conrado Balsini, prestigioso

politico e capitalista ali residente.

Festeja hoje o seu aniversario f'A[.ErImENTO:

natalício o revmo. padre Emilio Na residencia dos seus paIS
Dufner, secretarío do Ginasio Ca- veio a falecer ontem a pequena
tarinense. Ema Maria, filhinha do sr. Li

borio Soncini, fiel do tesoureiro do
Tesouro do Estado.

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.

n-JE6Am UNS... A's 23,15 corresponde às

Vindo de Laguna, encontra-se 3,1 5 ,hs. no Rio de Janeiro e

nesta capital o sr. Manoel José 7,� as 11,1 5 �s.
Machado, solicitador no lôrc da- 3.05 AnunCIO DJA (ale-
quela cidade. mão, portuguez). Canção popular

alemã.
23.100 primeiro cabelo bran

on-

do co. De Jo Hanns Roesler.
23.35' Noticias sobre a econo

em
mia alemã.
23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias

alemão).
24.00 Maximo Pavese: Novi

dades da Alemanha.
00. I 5 Tarde variada; Canti

gas de enlão.
1.1 5 Ultimas noticias (em por�

tuguez).
1.30 Madrigaes e canções DO

pulares de Hasler, Lechner, O.
di Lasso e outros.

2.15 Hora com livros.
2.30 Concerto recreativo.
3.00 Atualidades.
3.10 Leitura do programa

(alem., port.). Despedida DJA
(alemão, portuguez).

i :��A�gi.l�S��O�-I�·2�5�II

...8
�ARTA-FEIRA I

Padre Emitia Dufner

Deflue hoje o aniversario nata

licio da gentil senhorinha Maria
da Conceição 'I"loreira, filha do
sr, major Acacio Moreira, depu
tado á Assembléa :""egislativa do
Estado.

fAZEm AN05 HOJE:

o sr. cel. Manoel Pereira da
Silva;

o sr, Arlindo Oliveira;
a exma, sra. Adelia Marques

Guimarães;
o sr. José Hermes Gil.

E.stá nesta capital, desde
tem, o sr. Argemiro Vieira
Amaral, prestigioso' politico
Bom Jardim.

5ENTE NOVA

IIEstá em festas o lar do sr .iMa
rino Melo, empregado da Ta

bacaria Baiana, e de sua' exma.
e�posa sra. d. Maria Sartorato
Melo, com o nascimento de seu

.

primogenito� que na pia batismal
receberá o nome de Luiz Carlos.

OUTR05 PARTEm:

jor. Achiles Balsini

Para a cidade de Blumenau
seguiu hoje o talentoso jornalista
Achiles Balsini, diretor de reda
ção da nossa confreira Cidade de
Florianopolis.

Conrado Balsini

Partiu hoje para Blumf'nau o

CINE ROYAL
-0-

Presidida pelo sr. Altami
ro Guimarães e secretariada
pelos srs. Barreiros Filho e PORTO ALEGRE, 27 (G)
Silvio Ferraro, reuniu-se a -Em entrevista que concedeu a

Assembléa Legislativa Esta- um vespertino carioca, o sr, Raul

dual, ontem, ás 14 horas. Pila focalizou da seguinte maneira

Procedeu-se a seguir a as criticas que tem sido dirigidas
eleição para membros da á representação da Frente Unica

C
. -

P t na Assembléa:
MILÃO, 27 (G) - Mais ormssao ermanen e.

O Presid t I --"Embora tenha conciencia de
de 20.00G espectadores assistiram sr. resi en e proC a-

no Stadium Aerna, ao encontro
mau eleitos para a Co-missão que ternos cumprido estritamente o

Permanente membros eíeti nosso dever, não duvido que a

atletico Iranco-italo-americano. O '
-

-

italiano Toetti ganhou a prova
vos, os srs. Iv�n� de Araujo, razão possa estar com os que nos

dos 100 metros em l l ", dean- Ro?erto de Oliveira, Gailotti censuram. Na propria bancada ha

te de Peacock, que sofreu adis- J lInlO�, Mar�os Konder e criterio.i divergentes. Tudo é ques-

Acacio Moreira S I t tão de 'ponto de vista. Conforme
tensão de um músculo, vinte me- ,

,e IIp en, es,
tros antes da méta. os srs. Francisco de Almeida, o objetivo que se tenha, o me-mo

Rogerio Vieira, Ernilio Ritz- ato póde parecer erroneo ou acer-

BOTAFOGO E VASCO mann, Tiago de Castro elHe- tado. O que posso afirmar sem que

DESTACARAM-SE riberto Hülse. a ninguem assista o direito de le·

A seguir, o sr. Presidente vantar duvidas, é que a atual

RIO. 27 (G)-Os nplacards· designou a Comissão que orientação foi ditada exclusivamen

de domingo favoreceram sobre- deverà elaborar o projéto te em consideração ao bem públi
modo o Botafogo e o Vasco. O do. novo regimento interno e co e aos proprios interesses parti
club de Nilo, se bem que não ti- que ficou constituida pelos darias. Se nós nos preoct:passemos

vesse jogado, destacou-se dois pon- srs. Renato Barbosa, Cid com as nossas pessôas, muito facil

tos pelas derrotas do Bangú e do Campos, Pompilio Bento, e comodo nos seria satisfazer des

Carioca. João de Oliveira e Agripa de logo os incontidos desejos de

O gremio cruzmaltino permane- Faria. grande parte dos nossos correligio- .Tadas proclamam a correção

ceu no segundo posto, acompa- Foi lida uma proposta narios, rompendo numa desabrida e. invergadura moral que sempre

nhando apenas pelo numero de apresentada pelos srs. Ivens \ campanha."
ditou os átos do digno conterra-

pontos perdidos, o Andarahí, de Araujo, Marcos Konder e ��__ '"

neo, capitão João Cancio de Sau-

Na momento, o "cartaz" do 0so- Aderbal Silva, concebida nos' t·;�-:����������� za Siqueira, na delegacia auxiliar,

cer" oficial é o seguinte, observa- seguintes termos: «Propomos � I Maria S. Mello I � Co�prova-se assim, o motivo

dos os pontos perdidos: que sejam pela Mesa no �� e �,i da estima e apreço em que é ti-
� W J C" ,. d

t: lagar: meadas duas comissões, com- UI Marino Mello � co. ntenoso, � trvo e es.�ssJm-
BatatoDo-Vitorias, 7; derro- postas de 5 membros cada � participam aos parentes e � brado" s. ,s. serviu com dedicação

ta, 1 e empate, I; goals pró 25 uma, para
-

elaborarem os �� pessôas amigas, Ó nascímen- r.� e a�or a sua te�ra, merecendo,
e contra II; saldo 14.' Pontos projétos de lei de Organiza- �� to de seu filho � por I�SO, o respeito e acatamento

ganhos, ,5, e perdidos 3, ção Municipal e Estatuto do � � dos seus conterraneos.

2' lagar: Funcionalismo Público. S. s �I
LUIZ CARLOS r Agora, .s= deixa cargo de de-

Vasco da Gama-Vitorias 7; 27 de Agosto de 1935». � Fpolis., 26-·8-·935. � l�g:do auxiliar, ��obo e h(ollTado,
derrotas, 2 e empate, I; goals pro, Aprovada a proposta, de- �·�..m1?::r������ ����

so temos a la�enta; o seu arastame-

.

Usar o SAB�O lNDIO quer 29, e contra 14; saldo 15; pontos. clarou O sr. Presidente que, I nto, que o�aslOnara, estamos certos,

dizer, economl� sobre todos ganhos 15, e perdidos 5. ;
na reunião proxima convo- DELAMBERT & CIA. falta considerave],

os pontos de vista. Ai1dara(-Vitorias 3; derrota cada para hoje, sería feita a Attende rapidamente lenha 0. governo do Estado como

I, e empates 3; goals pró 29, e designação das referidas co- em toros, p�emlO ao seu la?or e prolicien-
contra 13; saldo 5; pontos ganhos missões, bem como a eleição PHONE 1.100 era nomeou-o escrivão do Juizo de

7, e perdidos 5. dO,s dois membros da �ssel1_1- Adverten-- Os nossos M=-en_o_r_es_. _

3' logar: bIea que, sob a presidencia l ,', . di r t D M· hCarioca-Vitorias 5; derrotas de um desembargador, deve- ela amlg� IS 111 os �o- es. arl n O

3, e empates 2; goals pró 25, e rão constituir a Junta Espe- legas. da «Cidade de Floria- Lobo
contra 11; saldo 14; pontos ganhos I cial de Investigação. nopolls:>, apezar de terem

15, e perdidos 8. pr?metld? tréguas, retornaram
SanDÚ-Vitorias 5; derrotas h?Je, apos um est�do minu- O sr. dr. Nerêu Ramos, acer- .

3, e empates 2; goals pró 37, e
CIOSO, de alguns dias, do as- tadamente, nomeou ôntern, o de-

F b.. d sunt I f I' d sembargador da nossa Côrte de
contra 31; saldo 6; pontos ganhos a rica e o! por e es oca rza o.

A
,.

12, e perdidos 8. .. _ I
Alem de colegas nos pren- pelação o nosso ilustre conterra-

--

S. Cristovão-Vitorias 3; der- aVloes no dem áqueles jorn�listas la- neo e talentoso causidico sr. dr.

rotas 3, e empates 2; pontos ga- B"I
ços de gran?e amizade, o

Marinho de Souza Lobo.

nhos 8, e perdidos 8. raS I que nos obriga, no momen- .

A Gazeta apresenta-lhe cum-

4' lugar:. to,
. pond�rar-lhes se� neces- pnmentos.

Madureira-Vitoria I· derro- RIO, 27 (G) - Telegrafam sano relerem os artigos, da =----------�

tas 4, e empates 2; goals' pró8, deBelo-Horizonte, que nodiapri- «�ei �e_ Impren�a» citad?sj Des. Alfredo
e contra 16; deficit 8; pontos ga-

meiro de setembro, com a presen- ncl edl_çao matutina d: hOJe, T
Ilhos 4,e perdidos 10. ça do sr. Getulio Vargas, que Assl.m se convenceraoque rompowsky

5' lugar: presidirá á cerimonia, realizar-se-á est�� Incursos �aq�eles dis-

(em Olaria-Derrotas 5, e empa- o ass�ntamento do marco come- pOSItiVOS de Lei, ViStO que O Governo do Estado resolveu,
tes 2; goals pró 7, e contra 22; morahvo da t:scolha de. Lag�a I a�usan?? sem pr�vas nem ôntem, assínar áto nomeando o

deficit 15; ponbs ganhos 2, e Santa para a construção da pn- b.ase sohda, �odera lhes oca- integro magistrado sr. dr. Alfredo

perdidos 12. meira fabrica nacional de aviões. SIonar até _Prisão. Trompowsky, desembargador da
Ha'ferà uma verdadeira parada Novos atnda, não seremos Côrte de Apeldção. neste Estado.

da I

aere�" na qual tomarão parte es- nós que iremo,s coAntribuir Esse gesto d<- Chefe do Exet:u-

Cap.-tal q,uadnlhas do Exercito e ?a Ma- para �randes dlssab?res, e tivo Catarinense foi jubilosamente
rlOha, que pousarão respechvamen- tra�st.ornos, na sua Vida jor- recebido, pois, o nomeado, é um

te no campo de aviação e na La- nahstlcf.f em nossa terra. ilustre e digno conterralleo, que
Bem andou o govêrnu no- gOà. Que essa. adverte�lcia de tem prestado relevante� e inesti-

meando para o cargo de Juiz O governo federal providenciou colegas a_mlgos sirva de maveis serviços á sua terra, como

de Direito da 1 a. Vara, da pata a abertura do credito de preo.cupa�ao constante aque- integro juiz de direitc da I a. Vara
comarca da Capital, o nosso dois mil contos afim de completar les jornahstas. na Capital.
inteligente colega de impren- a terraplanagem necessaria ás cons- I ""�,=-'''''ii''''s...��''_,r••,.-.".....,,r. ...�'" - ....-""

sa sr. dr. Ulisses Costa. truções. i �'_-�;;;��::::::�d�:�:::��1Causidico de renome, o no- Imediatamente, saírão editaes � use se�pre �
meado já exerceu cargos de de concorrencia para a construção 'it Pasta SUL II I O L 'ti
relevancia e destaque na ad- e exploração da fabrica. � �
ministração e magistratura Junto a esta se localisará um r.

(Formula do DR. BACHMANN) ��
catarinenses, sempre com pro- regimento de aviação, com um

I t
A venda em tod�s as pharmacias e casas P

ficiencia, honradez e integri- efetivo de cêrca de mil e seis-l �
de perfumarias. �

1.100 dade.
.

centos homens. �������������������oo;.
-

CINE ODEON

Desportos

CINE IMPERIAL

Ainda hoje, ás 7,30
Wallace B!:ery. no seu

trabalho Viva Vila.

horas,
melhor

,

Ha alguns mezes começou a

aparecer (sem ser vis/o), em Lan
dhursl, perto de Breslau, A le
manha, um curioso fantasma, Só-
mente frequentava as casas habi
tadas por mulheres sós. Era um

espectro incfensioo e probo. Con
lentava-se com mudar moveis e

outros objélos de um lagar para
outro, soltar gritos que aterrori
zavam as localarias, em quem
não bulia, e retirava-se sem dei

de Landhurst, em sucessivas batidas,

,

Atletismo

REX

Mato G:03S0 e suas
í I .

o rum guc:: es' _ cinema

hoje ás 7 e 8 3 ) horas.
film R. K. O.

selvas é
ex-I»ra
E' u n

Hoje ás 7 horas um Iormida
vel programa �l1plo Estigma li
bertador e Doutor X.

Cap. João
Caneio

Irradiação
da Alema

nha'

serraria.
DELAMBERT & CIA

Juiz

A maior montagem em

}'
,

. .' -." , .", �,,'
. �

. ,.., . .

PHONE

Lavando-se com o Sabão .

"Virgem EspeciaHàaàe"
. ,de Wetzel "Cia.·· Jain.ille (MARCA REGISTRADA

M

_________.-p__o_u_p_a_·M1_se tempo, dinheiro e aboil"recimenicsiII
•

� 1., ,
I� :r' ,�> .,••,. •
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