
,
r o o

desses últimos dias, provocou enchente do
rio I,tajai, inundancio-se as ruas de Blumenáu e

interrompendo o tráfego de veículos.
BLUMENA'U, 24 - Devido às grandes chuvas, últi

'mamente caídas sôbre esta região, parte da cidade de Biumenáu,
ribeirinha d,) Itajd, c.",l� debixo rf :'gli;:J em virtu.l -. da enchente
desse rio.

Ha probabilidade de que, até á noite, a água venha a subir
mais um rnetro, A VOZ: DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.No Rio do Sul e nos outros afluentes do ltajaí as águas
embora paradas,'comervam-se crescidas. p. t

.

e Diretor Resp'onsavel ..JAIRO CALLADOA' ho.: em que tel(:g ;·if· (14 hora s.] a chuva c-ssou. Con-
__ r_O_p_r_I._6__8__r_I_O ------

tudo vánas ruas dos bairros desta cidade continuam inteiramente ANO II I Florianopolis, Terça-feira, 24 de Setembro de 1935 I NUMERO 324
inundaJas e o rio continua crescendo. ----------------

O-O
Segundo informações particulares, conseguimos saber que o

ômnibus do Correio, que faz a linha Florianopolis - Ítajaí, s )freu
lima derrapagem no morro do Encano, o que atrazou a sua via

gem, pois, tendo que chegar ôntem á tardinha nesta Capital.
sórnente aqui chegou hoje ás doze horas.

As linhas telt'gráficas, segundo nos mlormam, sofreram in

terrupção á altura de Penha de Ítapocoroí, ao norte de ltajaí.
O ômnibus da Empreza Darius ôntern chegou com grande Ialrazo, ás vinte-e-uma horas, Hoje o Mesmo veículo não poude ir

além de Itaja!

metralhaàoros
que os politicos

esqueceram

A Cidade,
ameaçando, do alt.o da cúpula do
fi • � 1ft fi

MI

... b d FlorianoiJolis é. das capitais
legisla IVO mumJnen.e, a I er a .. brasileiras, a mais esquecida pelos
de dos deputado. lhadoras, o general Barcelos, z- po��res públi�os. Aqui, mesmo,

Ontem ás J 4 horas, realizou- ProocrreSsl'sta O! seus 22 d t I rr0xima-se da rn- sa sobe o' d.--' se a essa coisa espantosa, su.."

cpu a-

graus qu Ih d-" 'd' � preendentemente original: o muni-
,

t I - d A blé do e e ao acesso e m-, ,

se a 105 a açao a ssem ela s.
" ,

'

P I T cipe barriga-verde entra para os
Constituinte do Estado do Rio, A St s.ão Ioi ,pr�5Idlda pelo Ige-se ao major

h
au o orres e cofres estaduais com as taxas d!

Dos deputados coligados ape- desemb. Eloy Teixeira. avra o seu ve emente protesto I á "d '

nas compareceram dois do Par� Encerrados os trabalhos ten- contra todo aquele desnecessario ' gUl,a de esgotob ref� ,a edsta que e
,

,

I I d
' ap ica a em ene ICI'> e outros

tido Radical e um do Partido do constatado que no alto da aparato marciai, exc aman o:
E" d I.

, .. , ,. E' d d -

J 1-' mumcipios, a or em natura
Republicano. cupola do edilicio da Assembleia - « uma egra açao L

das coi I
"

, •
-

J E' as coisas comp etamente inverti-
Compareceram pela União estavam dispostas quatro met.a- uma provocação um prepara- d vÓr b 'b

'

dtivo de massacre. Não será com
a. e a ca �ça contn UIO, o pa:�

a força que os senhores vencerão.»
a m�nutbençao do orgamsmo, ) '\

O d b d EI T' por SI ro usto.
. .

esem

argado,rd oYI el- Mas não e' I. •

dsoo os servicos exe.ra mterven pe III o ca ma e o I
'. I'

:s

general Barcelos explica:
uz e energia eeltncas, e outras

-"D b 1 1-' concessões estão a cargo do Es-
esem arga ror, o po reia- d b I d

mento aqui n r int f t
ta o, que so re ê es elibera como

o re.tn o, er o por b d d'

d soldados d d bi
em enten e, sem aten cr os l"-

e
arma os e cara ma , .

já era excesivo, mas com metra-
teresses mumcipars,

lhadoras, chega a ser uma alron-
Doutro modo, eaquanto .e \l�

I vemo. estadual Mantem e conservata, sa vo se o propósito é de mas-

sacrar. Nós porém, não temos
estrodas de rodagem em quási

d h d .. todos, ou talvez todos os munici-me o e avemos e vencer.

Daí a pouco, os protestos se
pios, no da Capital a única estra-

U�"as declaraço-es do sr I da de rodagem por êle aberta-ii.u '.. 2enera izararn, tendo os deputados
d

' a da A .. iacão Naval, visa mais
F C;: CO B -.ke a maioria se retirado, seguidos x

ran AS I de imade massa popular, dirigiu-
fins estratégicos do que mesmo o

-----0. do-se para a praça Martim Alon-
interesse popular.

Esteve hoje em nossa re- acrescentou batendo no pei- so, em frente á estação de bar-
Até hoje a Capital, por uma

ADIS-ABEBA 23 (G) - A legação da Italia in- dação, o sr. Francisco Bilke, to com a mão livre-o sub- cas, onde realizaram um [ormida-
série de êrros e conveniencias po-

forma que o e.irre.o diplornatico italiano foi assaltado e digno sub-delegado do vi- delezado de policia, agora, vel comicio d d I
litico - administrativos. não tem

..._, , usan o a pa avra o .

r h d troubado no trajeto de Condar a Adua. Acrescenta: a pro- S:. h ) distrito de João Pes sou eu». capitão Gwyer de Azevedo, o um� lInda de �anwlaYds. e �ege-
posito da partiJa dos consules italianos, que o de G(mdar, sôa, que nos declarou o se- Sem que me fosse dado deputado Oscar Przewdowski"

ta ISO a a o Int�r an C!itannen�

uma vez recl'bida a prot'ção do governo etiope, partiria guinte acêrca de uma carta tempo de tomar qualquer Galdino do Vale Filho, sr. Lau- se, como ufma �aoeça decepada!
j,nediatamcnte para Galabat, no Sudão; o de Dessie, dei� firmada pelo sr. Casimiro de atitude, minha espos:l, mais do Filho e outros oradores, todos sernhuma errovla que, para aqUi

xára jà O posto e o de Oebra-Markos s��íria logo que a Mattos, referente a um pre- próxima do agressor, pegou-o calorosamente aplaudidos pela mul� Jven a

carr,earl
a

n�ssda Ir�ensa pro�

viagem fosse garantida pelas autoridades abíssinias. t:nso incidente ocorrido na pelo gasganete, jogando-o á tidão. ução Ilgnco a e In ustnal, á pro-

V
.

t d
.

S ,- "C
.

I" SUB-delegacia de polida da- rua. Na rua, Casimiro, tre- Encerrado o comicro, os pro-
cura dos mercados nacionais e

�nclmen os .O� ml-
r

a a� ommercla quele distrito. muIo de nervoso ou por õu- gressistas novamente ,estrangeiros.
Iltares e gratlflcô.- ,-onselhelro. Mafra. 9 (Ed. M�rcado Disse-nos o sr Bilke· tro motivo continw;q a em- f" I

,se reu�lram Quantos e quantos fátos pode-
N

• Barbei ro e Cabelfe lei ro _

.. ,.
_

no ca é:lu Amenca, enviando
çoes a� funclona- Attende chamados a domicílíos pelo -Nao é verdade que eu punhar, com as Juas ma�s, v�mente telegrama de protesto ao

riamos aduzir, em testemunho do

Ilsmo Phone n. 1.284. tenha empunhado revólver, apontando-me o seu rcvol�: Superior Tribunal de Jw:tísa Elei- que vimos afirmando.

RIO, 24 (0)- «O Tribu- Lauro Mendes ou qualquer outra drma, den- ver. Como v�, sr. RccL�t�l',
1

toraI. CO:1tudo o que aí fica, bastan-
nal de Contas em sessão

O "destroyer"
tro ou fóra da sub-delega- com homem de sua espéCie, Ce.c\ de J J horas da noite

te nos parece para resolver os bar-

de ontem, a r�querimento do cia, nem tão pouco tenha pão ia eu puxar _revólver». de bntem, duas barcas da Can- rigas-verdes a um esforço coor-

sr. ministro José Americo de "5 t C t procurado agredir o sr. Ca- Adea:1tou -nos a1l1da o sr. tareira deixaram o cáes desta ca-
denador e éficientl'!, em beneficio

Almeida, mandou reiterar os
an a a a - simi:o Matt.os. Disso, posso Fra�cisco Bilke que ignora o pital, com -de�tino à vizinha cida-

dessa desventurada «I1ha�dos-Ca-

oficios ns' 3.424 e 3.429, de r i na" dar Insuspeito testemunho. motl vo dessa prevençã?, l�- d � de Niteroi, hansportando for- sos-RalOs», tão raros como essa

12 e 14 de agosto último, RIO, 24 (G)--As anun-
O que rea�mente aconte- vando-a ,á, conta de arilmOSl- ças do 3' regimento de infanta-

má-vontade administrativa contra

em que foram pedidas ao .

d' õ d 25' ceu, e estarei pronto a pro- dade polItica do agrEssor. ria.
a linda capital catarinense.

sr ministro da Fazenda in· c!� as cu,medmorah es

d
o

var si preciso, foi mais ou Aí ficam as declarações Huje se procederà á eleição do DELAMBER T & ClA.
for'mações soAbre os reCtlrSOS amvterdsanRo. a

d
c Jega .

a dao menos o seguinte: estava eu, do sr. Francisco Bilke. O d
, por o o lO e anelro o

áb d 'It' á 13 h . �

overna or do Estado, sendo Faz entrega com caminhão,
para a abertura dos credltos d t 5 t C t'

s a o u Imo, s li a::,. candidato da maioria o general lenha serrada.
de 101,958:632$000 e de tr������r�ra�an �nte�l ar�n:� e m�ia, em �in_ha mê�a ra Cristovão Barcelos.

12.818:,868$ J 89 destinados, grande animação.
refenda repartIçao, ql1�n�I-',. a rcon i

r�sj)ectIvamente, ás despesas A oficialidade no navio
á porta da sala, se ap�c s,' 11-

com o pagamento do. au· ofereceu um almoço ao al- tou o mesmo sr. CaSll�Lr(1,
mento de vencimentos dos mirante Protogenes Guima- empunhando um revolver

militares e das gratificações rães ministro da Marinha que procura�a esconder le

adicionais ao funcionalismo». e b�ncada do Estado d� vando as maos ás costas.

S t C t' t d
Tendo eu lhe mandado

an a a ar1l1a, en o com-
que se assentasse, recusou,parecido aquele almirante,
e, ao mesmo tempo surgio chefe do gabinete do mi-
ram na mesma sala algumasnistro, o chefe do Estado�
senhoras, inclusive minha

Maior da Armada e todos
os membros da b3!1cada. esposa. Nessa mesma oca-

_ sião, Casimiro apontando-
OELAMBERT & CIA. me a arma, exclamou: -

Attende rapidamente lenha «Olhe, «seu» bandido, ã sua

em toros. vida está no callo deste re-

PHONE 1.100 vólver. E fica sabendo--

incidente

Inalterada
a situação mundial

Fumando espero

ADIS-ABEBA. 73 (G) - Os meios mais chegad021Q.ao governo sabem que o Negus sómente responderà ás
.

propostas do Comité dos Cincos depois que receber infúr-I-------------------
inações oficiais da recusa do governo italiano. A Etiopia Iaceitaria então oficialmente as propostas nas suas linhas

gerais ou talvez mesmo nos seus detalhes. I na
Um milhão de

sub-delegacia,

João Pessõa
homens

ADIS-ABEBA 23 (G) - A Agencia Reuter informa
saber de fonte autor.zada que o governo etlope poderà
mobilizar mais de u-n milhão de h.imens. Mas acrescenta

que nem todos possu riam fusi!.

Assaltando O corre-o dip!omotico

PHONE 1100

o Governador gaúcho á As-
chegará' sembléa Constituinte

o sr. deputado Altamiro' Lobo Guimarães. presidente da
Assembléia Legislativa do Estado, recebeu o seguinte telegrama:

«Deputado Altamiro Lobo Guimaràes. Presidente Assem-
RIO, 24 (0)
Chegará hoje ás últimas horas

da tarde, o transatl�ntico .. Au� bléia.
gustus", em cujo bordo viaja o

grélnde inventor Guglielmo Mar- DE PORTO ALEGRE, 23.-
coni, que será hóspede oficial do N: 4.325 - Tenho satisfação acusar recebimento telegra-Governo brasileiro. ma V. Ex-, me comunica haver essa ilustre Assembléia aprovado

Marconi, que pela segunda vez voto congratulações motivo centenario Revoluç.ão Fauoupiiha, aira.
pl�luá terra carioca, deverá de- deço efusivamente V. Excia., significativa homenagem com que
sembarcar ás dezenove horas, es-. representantes nobre povo Catarinense associam-s� júbilo cí'fli:t) dOI; ri....
tando preparada carinhosa rece� j grand�nses.

.

pção. Sauda� cords. - flOres' da CQnl1,.»

JOE LOUIS CON ..

TRA BAER
NOVA YOK, 23 (G)-O

encontro de pugulismo de pe�os

pesados, que se realiza amanhã
no «Yankee Stadium», na qual
vão enfrentar-se o negro Joe Louis

.

t: Max Bapr. suscita mais interes
se que qualquer outro aconteci

mento sportivo desta gera!fão.

FPOLlS.

\ ".t:'"

",•• 1 '. ,I
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Aristides: Nas mesmas condi
ções de Procopio. Freed na meia
com Calico, adotando o jogo curto

e ligeiro, torna mais perigosa a ala.
Vimos em Aristides um jogo té
cnico, naturalmente, mas moroso. CANTISTA X RUI BAR-
Atribuimos que a atuação do bom BOZA
desportista não foi melhor por es

tranheza do campo. Futuramente
com Calico tornará então mais
eficiente outras atuações.
Calico-o homem do dia. Sem

pre o menino de ouro. E' o score

da tarde de cada prélio que se

trava. Brilhou e foi impossivel de
guir

marcação. Assim o Figueirense, ANITA X FIGUEIRA
que teve no tricolor da cidade
um rival digno e forte, assumiu a .Foi um prélio tambem muito

Leaderança da tabela talvez para
-animado tendo vencid? � Figueira

nunca mais caír. por 4 x O. A superioridade do
Fígueuil foi notave], cabendo-lhe
a taça «Mutuo Predial».

Atuou este encontro o sr. E us

taquio, juiz da Federação Cata
nnense de Dêsportos, que agIU
com entusiasmo e energia. Depois
tivemos

Foi um ato de alto relevo, e

digno de registro nas paginas da
nossa historia sportiva. A segun
da parte teve inicio com jogo

o Figueirense marcha
á frente do campeonato

--�:I---
Finalmente realizou-se, domin- encia. Ainda assim Féza perigou

150, o esperado encontro de Ioot-ball a defeza alvi-negra.
entre o �Figlleirense e o Atleti Leal teve o seu célebre pé
co, vencendo .o primeiro, Imuito esquerdo bem marcado. O "pon
merecidamente, pelo score de h" novo que atuou, tudo fez para
4 x O. O jogo apresentou-se an- tirar o zéro, o que não conseguiu.
tes com brilhantismo para depois Em conjunto o Atletico foi adver
não passar de mediócre, sario perigoso do Figueirense, ven-

O Atlético foi sempre um ad- dendo bem cara a derrota de
versario de valor, com a sua domingo. O Figueirens�: Pereira
constituição forte, tendo em Gato fez algumas deíezas. S6 uma vez

o seu principal homem o se. arco foi assediado com pc-

Venceu o Cantista pelo score

de 4 xl, mui +erecidamente,
Atuou neste encontro o sr. Sar
gento Melo, que agradou plena
mente. Ficou o Cantista detentor
da taça «Estrela Hotel». A se-

Pela nossa historia

CLUBS

GOALS
Colo-

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 24 DE SETEMBO-N. S. DAS MERCÊS

i�'W---.�w��---
1 751- O governo do Maranhão -Assume o exercício

de suas íuncções, como governador e capitão-general do Maranhão
Francisco Henrique de Mendonça Furtado.

'

1817-0 antigo serviço postal-José Pedro Cesar, ofle
rece estabe�ecer á su� custa, um correio que partiria, duas vezes por
mez, das villas de RIO Pardo, Porto Alegre e Rio Grande.

1824-0 duque de Bragança-En Lisboa, como sim
ples duque de Bragança. fallece o primeiro imperador do Brasil, sob'
o nome de Pedro I, e rei de Portugal, sob o nome de Pedro IV.
Nã.O cheg.ou a �ompletar 36 annos, D. Pedro II ordena que o pri
mCHO anmversano da morte de seu pai fosse cornmemorado com to
dai as honras funebres.

1842-Nomeação de presidente.s.çi conde de Caxias
é nomeado presidente do Rio Gran:le do S,1I e commandante em
chefe do exercito pacificador naquella provincia.

1849--0 marechal Pedro Labatat-Falf'ce na Bahia o

marechal Pedro Labatut que é sepultado no mosteiro da Piedade,
donde seus restos mortaes foram trasladados 4 annos depois para
Pirajá. Labatut foi um heroi na guerra da {'ndependencia do 'Brasil,
batendo-se heroicamente nas campanhas de Pirajá e ltaparica. Nas.
ceu em Cannes, na França.
. .

I �64-Carta de �mancipação a escravos-O governo
imperial, da carta de emancipação a todos os escravos, chamados li
vres, que havi�m sidc aprehendidos depois da exnncção do trafego
e estavam servindo nas obras públicas.

20s. teams

PONTOS G O A L S

CLUBS Jogos Per- \ Oa· I Con-
Colo-
cacão

didos nhos Pró Ira ,

Figueirense 7 4 10 20 7 I
Avaí 6 3 9 16 16 2
Atletico 6 3 9 18 6 2
Iris 7 II 3 II 36 3
Tamandaré 6 II I 4 12 4

,

Coube ao Cantista a taçanSim- Q .

patia" por ter passado maior nú-,
uem com

mero de ingressos p�tre associados ferro •••
e outros. Levou assim para a sua

séde dois lindos troféos heroica
mente conquistados. Está pois de
oárabens o bairro do Estreito pe-

110 reerguimento da vid� sportiva
naquela zona. sob a d,reção da
diretoria do Independencia F. C. seu nOIvo

U b d d ' .

·1 anos.
ma an a e musica gentl men- I

�

te cedida pelo sr. comt. do 14
B.c. abrilhantou o festival. A as

sistencia foi numerosa e entusiásti-

"

A tarde spor
tive do Inda
pendencia

URBANO SALESx
BO:";ARI

Gato destacou-se. d� um modo rigo, perdendo Féza uma boa Revestiu-se de brilhantismo a

quasi que irnpossivel, ora auxili- oportunidade. dtar e sporti va promovida pela di-
ando a dianteira, defendendo a:ci- Carioca e Freed, Aquele me- retoria do Independeneia F. C.,dadela do seu quadro. Ihor que este. Carioca é back de

cujo presidente sr, Francisco. Ca-
D keeper jovem que atuou na classe, seguro mesmo. Ainda on-

gnialli, deu provas do seu co-
meta do Atlético foi um magm- tem provou as suas qualidades dnhecimento e a sua capacidadefico elemento. No segundo qua- técnicas. Freed o secundou regu- sportiva. Nasceu naquele bairro
dro, quando já comprehendido larmente. do Estreito uma nova faze spor
com a parelha de backs, o guar- Carlos atuou a contento já me- tiva, tendo à frente o lndependião fez defesas impossíveis. ar- lhorando o seu jogo de shootar dencia F. C.
rancando aplausos a todos instan- para frente Oatem vimos Carlos O d.

aspéto o campo era o mais
tes da enorme assistencia quelcom- atirando a bola com precisão I I B.

comp eto possive. em murado
pareceu ao campo «Adolfo Kon- Procopio: não nos surpreendeu

e possue um gramado regular.der.> com a sua atuação o festejado cen- O t t h
Foi urna excelente conquista a tro-médio do ntletico de lmbitu-

t ,cabmpo .et
10

damaEn
o lTl�dio. e

d A I I d b N b
.

f Ides a em SI ua O. m pnmeiro
o t ético, evan o para as suas a. ão sa emos SI por a ta e I foi [erid b ilh t

f I
.

k di· f I d
. pano, 01 pro en o uma n an e

I eiras um eeper e c asse. tremo ou por a ta e conjunto. i I di t
.

d I b f
Prazeres e Mansur fizeram o O certo é que Procopio é, de OIr8dç

o pe a ire ono e cus a�
b f b h If 'h

an o outros representantes, ate
que se esperava. Atuaram em ato, um om a , mas supun a- f

. .

d di
d Ih ibicã Ch que OI inaugura o o esta 10 em

em conjuuto e defen eram as suas mos me or a sua eXI IÇa0. 0-
tã

cores com galhardia. Ambos íô- colate é incontestavelmente supe- ques O.

rarn bores do score reduzido. rior, pelo jogo de domingo, 80 ar-

Borba, o mesmo half de sem- rojado centro-médio. Entretanto Situação actual do campeonato de foot-ball desta Capital.
pre. Corajoso, técnico, Borba apa- fez boa marcação á linha tricolor.
recia em todo instante do prelio. Haroldo esteve alem da espe
Mas a sua marcação á ala nova, ctativa. Haroldo foi her6e na tar

constituida pelo Figueirense, não de de domingo. Desfez no jogo de
foi eficaz porque Calico Jogou Peri.:juito.
n'um dos seus grandes dias. Pijão bom. Recebeu passes cal-

Borba ainda é o mais comple- culados de Paraná e os soube
to elemento, em técnica, que pos- aproveitar.
suimos. Paraná o leva-leva do Figuei-

Nanado desdobrou-se, haja vis- rense. Como já vimos anteriormen
ta que no segundo tempo só um te Paraná não está atuando com

tento alcançou o Figueirense. Atu- a sua invejavel técnica passada.E'
ou muito bem o corajoso e esfor- no momento elemento de resisten

çado centro-medio. cia. Oxalá que o notavel meia-di-
Gato, Desse ótimo elemento reita do seleCIOnado da Capital

já falamos. compreenda a necessidade de ri-

Periquito não ""pareceu n'um gorosos treinos para maior realce
dos eeus grandes dias. Teve uma das suas qualidades.
marcação muito severa por Harol- Ivo, perigoso, oportunista. Cen-
do. tro-avante que vem se distinguin-
féza perdeu ótimas oportunida- do de dia para dia. Ivo está em

Ides, por ter procurado jogar mui- plena fórma e é um ótimo centro

to dentro do goal. Seus shoots ás atacante. Brilhou na tarde de do
vezes br,am mandados sem conCI-, mmgo.

Nova disputa renhida da qual
saíu vencedor o Urbano Sales
por 2xO. Atuou este prélio o sr.

Mello, juiz do primeiro encontro.

Coube ao Urbano Sales a taça
nMoinho Joinvile". Emfim o en

contro final entre

Bandeira
alemã

Exposição
farroupilha

,cação

controle, técnica, arrancando
aplausos de todos presentes. Ven
ceu o Artilheiro por I xO, caben
do-lhe a taça «Dr. Fulvio Adu
CI'&. Atuou e3te encontro o sr.

[oão Pereira, que teve atuação
destacada. S.S. foi muito ovacio
nado durante o jogo pela sua im
parcialidade.

B��UM, 22 (G)-Informa- PORTO ALEGRE, 22 (G)
se oficialmente que o "Fuehrer" -!-Ia grande ansiedade pela
em pessôa desenhará a ne-va ban- inauguração dos pavilhões do;
deira de guerra a'emã e que se- Estados do Rio Grande do Sul,
rá usada pelo exercito, indiferen- Minas Gerais, São Paulo, Per
temente com a antiga bandeira nambuco, Distrito Federal, Pc.r
de guerra. ná, Santa Catarina, Ceará e Pa.

rá, todos féericamente iluminados
na parte exterior e que dividirão
a atenção das centenas de mi

lhares de pessôas, inciu!.ive in

calculavel número de forast-iros, I;

que continuam a chegar, prece
dentes de todo o Brasil e paí-
ses visinhos,

FLORIANOPOLISx
ARTILHEIRO

Jogo ardoroso, tendo-se a Im

pressão de estar assistindo um en

contro entre os melhores Quadros
da Federação. Jogadores bons com

los. teams

!PONTOS
Jogos I Per- I Ga-, didos nhos ,

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

,7 2 12
759
648
693
6 12 O

I ConPró Ira

Figueirense
Iris
Avaí
Atletico
Tamandaré

27
21
22
13
6

7
23 2

6W20 4
33 5

AO CANTISTA

A maior montagem
serraria.
DELAMBERT & CIA

PHONE 1.100

em l

HALLA, 21 (G)- Foi de
capitada �sta manhã, nesta cida
de, Bertha Ll!ngguth, de 47 a

nos, ré convicta de assassinio do
"-ar! Hanmer, de 27

ca.

Prefiram sempre o ine
guaiavel SABÃ O INDIO de
Curitiba,

"Exclusividade de A GAZETA no Estado de Santa Catarina

IOVE.M h�bels, s?rvedouros pengosos de problemas qu
e

�_ _ _ __ _

amda hOJe manteem perplexas as mais poderosaS

IST
cerebrações de filósofo' .L\ mentalidade do estu

-

HUMAN A
....-I·I·. da�t� não comp�rta, de fáto, O esfor�o de co�tens:'\O

�iiiiIiiii=-�;;;�iiiiIii�������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�����iiiiiiiiiii�:"":ii;;-__iiiiii.; " 'espmtual que esses problemas eXigem. E claro
-

,y;�. I

que, limitado por semelhante contingência, o com�

TASSO DAS I LVE IRA pf'ndio nem sempre pôde oferecer satisfação plena
aos que exploram IiS geladas ou ardentes regiões
do alto pensamento metafísico. Mas a verdade
assentada, ou, antes, os clarões de verdade que
a int�ligência pôde identificar sôbre o fundo con

fuso <:lo horizonte. foram fixados nas páginas do
livro em claridade excepcional definitiva.

Tanto quanto a doutrina sadia do livro, isenta
das deformações naturalistas do n03SO tem.)o, con'

corre, no Compêndio, para a formação �spíritual
do estudante, o exemplo de disciplma, metodo e

ordem que nos dá na distribuição cuidada da ma

téria, que se diria organizar-se espontânt'amente
ao infIuKo de poderoso sentimento da n ltureza
hierárquica do mundo. Ni5to aproveitou Ktêvão
Cruz, de maneira completa, a lição dos grandes
mestres europeus. O Compêndio não significa
apenas mais um volume em nossa já brilhánte bi
bliografia didática. E' contribuição de valor sin- �
guIar, que afirma nossa autonomia em matéria de
livros de altas ciências para as escolas.

Há o que dizer, e longamento, da sua An
tologia e da sua Teoria da Literatura. Fá-Io-ei
á mais próxima oportunidade •

»

Um
temperamento de humamsta, en

tendido. principalmente. este último
vocábulo no sentido que lhe vai
dando o ressurgimento católico, é

um dom precioso para o Brasil destes dias. Por

que o de que o Brasil sobretudo necessita é ca

ini�h8· nél direção da inteligência. Somos ainda. n,a

'TI _:h' t'D�Çi!C J,� n(>�so Jma, o cáos �entiment1I.
Agimos por iropulsos d.:! paixão, e a preeminência
da clara luz intelectual, que leva os povos para des
tinos seguros, é coisa que ainda se não afirmou em

nós. O humanista novo- e digo "novo" para dis

tingui-lo do século atrás, filho do entorpecente es

pirito naturalista que o �enascimento nos herdQu,
-- é antes de tudo o homem que tem uma com

preensão grave do sentido da ordem. O huma
nista novo entende o mundo como uma profunda
realidade hierarquizada. E, por isso, aos sens

olhos, todas as coisas se enchem de significação
trancendente e o ser humano apar�ce com uma

precisa destinação espiritua 1.
Foi do humanista novo que partiu, nos ve

lhos centcos de cultura da Europa, o movim�nto

glorioso de restauração da inteligência. E se a gran
de França deve a um Maritain (e mesmo a um

Maurras, não ob�tante as suas negações) a salva

ção do seu prc,tigio no presente, e talvez da sua

própria alma no futuro, que não ficaremos deven
do nós aos que, no Brasil, participem, por incli
nação intima incoercivel, daquele movimento, pela

UM

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)

definitiva construção do nosso espírito de povo?
,

'

Estas reflexões, que já me vieram de outras

vezes, em face de firmações felizes, que todo o

mundo conhece, dessa índole construtora entre nós,
voltaram a o:upar·me quando me encontrei com
Estevão Cruz.

O jovem opetário do espírito apareceu sur

preendendo. Estreou em nossas letras com um

compêndio de filosofia em que o sinal da inteli
gência esclarecida e serena se estampa em traço
forte. Logo' após, presenteava-nos com uma an

tologia literária provida de apêndice e notas em

que 'Iinhas de doutrina excelente se apresentam ní
tidas. Dá-nos agora, juntamente com uma tradu
ção honesta da Psicologia de Abel Rey, uma

pequena Teoria da Literatura, que confirmam,
ambas, a esplêndida impressão inicial.

Em todos êsses livros, Estevão Cruz, por
modéstia da melhor espécie, se vem man�endo
afastado da esfera difícil dos criadores autônomos.
Sua intenção explícita, e aliás realizada brilhante
mente, tem sido a de organízar, em construções
de aspectos simples e harmoniosos, o material extraí
lo pelos garimpeiros audazes ás fundas minas do
espírito, com o objetivo de oferecer á nossa inteli
gência vacilante abrigos repousad03 e estradas fir
mes para a caminhada que iniciamos.

Visto por esta face, o seu Compêndio de
Filosofia é obl'a notavel. A exposição clara e ele
gante acusa viva compreensão das m?is urgentes neces
sidades da inteligência ela juventude escolar bra
sileira. A doutrina se desenvolve, limpidame-ntt',
conservando ao longo de todo o curso o frescor
das fontes originais, e contornando, em curvas

..

� �'.�,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bahia
000 Punõcõo em 1870 000

5E6UR05 TERRE5Tr\E5 E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

o,
Ci)ital re:a1iscào 9.000:000$000ReS2i'UGS mais Clt'

•

pt
- 36.000:000$000

00 � e[�itao�m 1933 17.762:703$361
;f?ono,OU';_IS o. o 13.472:299�349f{li,spon"oblllàaoes oesurnlõca em 1933 2 369938'432$8'6}E.stos responsobiliàaàes r�fer"m-se s6me�te dos �omos Ôe
fObO e r�AN�PORTE5, que são 05 DOIS UHlrG5 em que::1 ('ompanrllo opei'o).l
ôgentes, 5ub-Agcmks e RegulaDores ae Avarias!<!rn toõoa os
c.staco8 ào Brasil, no Uruguo" (5uccursol) e nas prtnctpccs I

praças extrangeiras
f'igtmtes em florianopolis CAmp05 LOBO & CIA
'7'

Ruo C. mafra n' 35 (acbruõo) Caixa postal 19
•

1 eleqr, ALUANÇA Telcph, 1.083
Escripíol'ios em Laguna e Itajchy 5ub·Agentes em

Slumenau e Lages

CDnfeitari�
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

THEODORO FEF�RJ\RI
RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

1001 I I o

desd� 2!i�e;;í"�,UH'>l 1l�'ilLií\iB,w-" ot;:: ....

I
xas gráHGeS ructas que esdo-

p r R'·�.;jwIUU,H. ���tn i.Ç1l!�" "Q.d. M.:I b dii ram no CalTlDO 'â actividade: 50�

� liVRARIA l\WDERNA ,cial ou comn;ercial, o espírito mo-

II demo e bem equilibrado utilisa o

� f'unõa�n em 1886 R
!

� telephone como a mais inrrcscin-
� Rua Felippe Schmidt rr 8 I divel das necessidades!

L

II Caixa postal129 rei, auto 1004 I --::-:p:------------il� Codigo Rsiblrve!rOoNEEnd. Telg. i rotessora norma-

� 1
B I ista -- acceita alurnnos.

� T\lpogr':lDhia, Estereotypi I CURSO Pf�,��RC'IUONDARIOII Eriruõer-ncçãc, Pautação, Tr'u J
" 1

I bnlhoa em Alto Relevo dr. � TRATAR á Rua Saldanha
�......._............ Marinho N! 10

_"""""'l'

__1SIlI!S!'mHH

Filomeno
Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:\í1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Pla;t,a de urba?i�mo moderno devidamente approvada
peli}, Prcieltura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

End. Tel. Fi LOM ENO

F L O R I A N O P O L ISS A O J O S E'
Santa Catharlna

Agentes autorizados da

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

.�.'.�. ���4f.��'l'b��ll.

I
�� ----------�''fij,!i'''''''"''�>���

ICOn!!!�íI,� Organ 'zaçào nacional de créd .to �
f� para a construção da casa proprra ��)�J ��

I AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE- r'?i'
DERAL, CONFORME o DEcr-�ETO DE 23 -5--1917 ,

SOB N. 12.475
•

E'

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnàa Vísi'o Panoramica.

Eeplanõlõc praia óe banhos
Optima nascente Oe agua potcvet,

Terrenos cornpletornente plenos,
A UILLfl BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õu Ponte Hzrt.lllc Luz,
800 ao 6ra:-ae Quartel feàeral, em constr-ucçffa.

0:Jn "'� r,,_ upa Escolar 10512 Bolteux '

a séõe 00 Dlstricto 10l"io PessOd:
o�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João

Pessôa e Florianopolis -Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$000

,._

A 5arip;ôoae: se encarl'ega õc conetrucção Orz Préal09
"'" lótes aélqulrjàos,meOiante o pcqomento ae uma entrcõc á
vr.eto e o resta te em pagamentos mensaes.

lnfotmações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra. 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
'�."'=:'== w�__

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 O E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro' Ivo
Teleohone n. 1632

Rua

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

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 1 ISDE

Pedro Vitali Inscreva-se hoje mesmo na C;jrr:$b'ije�lJra da Lar lida" �
que obterás uma caderneta rela quantia t1e tG$OOO com ;�

direito a um sorteio pago, �;..,Si a sorte lhe plOkger no decorrer do sorteio adquirirá �Ig
UI'

. 0[' d "'º
�

mel casa pera msigruncante quantia e <bl!jl�!l:hl.

ReaIi�a-se ,todo� os mezes, um sorteio, cuja ex
tracçao sera realizada pela Loteria Federal do BrasilPARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SONI E MATERIA rHIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

II=» H I!jL I P S

IMir'tH"'i\i''' r: ,i! c. D'"Ir§f'VI"!.IH'ig;�y�- mjarn-se ao Repre-
sentante, nesta Capital, sr.
Jí!ão M;FHH�I r�as�imento,
que se acha installado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

PEÇAM CATALOGOS, LPREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 MATRIZ: RUA 11 DE

referir o Sabão INCI
é dar, valor ao que é bom, é economica ce rendôsa

IMENTEE

� JJIgfi:�• .:JI
--__ �.z.r

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

E VERA ÉQUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fechamento de malas
� QUARTAS e SEXTAS-FEIRASDas 1 O ��/l ��r�:S 14 ás
� Na Agência ás 20 horas

i No Correio ás 20,30�horas
� Registrados ás 20 horas

Das 3 horas em diante dia- G
riarnemcnte á R. Trajanoõl D

eeeeeseee-ece --

i g PARA:--ITAJAHY,y�Bl.UMENAU,. JOINVILLE,�CURYTIBA,
FRIO MADEmA DE �El - PRI- Phone 1.618 li [lr. Potií"O iie Me:mra Ferrl)

-

� SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

MEIRA QUALIDADE it
.' ""

• � Agência no
16$500 Taboas de leiest.(3x23) duzial Residencla:-R. Esteves ju- � Õ_)Advogo-clO � �dificio L_a Por"'ta Hotel
15$000 38$000 II nior, 82-Phone. 1.285 II �
16$008 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 IIIII Rua Trajano, rr 1 sobrado �.;:;:;;;;;;.;.��'"'...... =O;;_�.__",;:'_'H"'''''''''''__'''_'

27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 II Telephone n: 1548 IFôrro de pinho 16$000 ti

SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 eh.
DI"'" f\;CIligu-=!

ti ...,.=.=.==-_.o=--=-_=-,-.=o.F'=="'=.-==ZO Expresos Btl!�rdeste"

���J: 11 �l�: !m�g S",a[os l • 'x, a dz.l����6' 8�a�aid- r 'A'-c-:c-�-a--�o- �V1o] "jMI)REZ1�

sée p Porto Algre
Clínica Gual -- Vias nrínal'Ías �

�
- _"\. DE TRANsrORT - .. EM At 'OMOVEIS,OMNI-

SABAO JOIN'VILLr7
M®i"Eiado do Rio

I d
\ BUS E /' M.INHÕE ;-

r:..

FEl] O HemtmllOidcs: - Trabrl1!�rüo rcu �"'A. a
Caixas pequenas 4$400

-

-, A
sem 0P'ereção e sem dôr

Ç7! � (,,\ tem seu escrip- � Devidamer
I
Reaístrada

d 5$40(1 (Por sccco de 60 kilo$) - . •
�

Caixas gran es 18 «'noo I �,
-------

Prdo novo ,p'Ji. R.zsid.:-Praç[\ Pereira e Oli- t tório de advocacia á rua Director Proprietar i.. SANTIAGO BORBA
Bronco especial 1 8$200 t

veira, 1 4-Teleph. J 353 r,

Vermelho 23$000 � Visconde de Ouro Preto
Mulatinho 23$000 ConsUlt..--R. Júã(J Pin�o, 13 ;

lv\ERCADO FROUXO Telenh. 1595 � 70 Phon I" 1 -rnr li Il, .
- r. I. �I 1.-

�

L.... P ',1 '10� \.....a!xa . OSlcL, 1 •

R .

�
c
c.:;:;-���;.:;:";=-:�::"''';::::"..!;.':''=;;''-;':;;:::=�=:_';';:::--_;::-_��.�'

Morcado (!;;i f-!G!rL�t,qn:l!�

I
Mantas Gordas

Feijão preto sacco I 7 $000 _p'at�s e Manta

Feijão branco sacco 15$000

I
:JOltlda re�ular

F·· Ih 1 1:. dOOO Mn.�CADO
elJão verme o saeco J iP -

Milho sacco 1,:;,$000·
Batata. sacco t 2$000
Amendoim sacco 8$000

'\dtOOO Cêra
Arroz em casca sacco ';;-IP

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo 2$000
�_�""""""",�::�����...�.�!8'"""'��"'�=�bt�.����"""'�,",=7",,�·I'·C""._"::�=C"C:-',-::J'::-L,'"

Farinha commum saceo 8$000 Carne de porco

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

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho Ca Idas d .;,:
-»

Café em côco sacea 25$000 CAMBIO
Ervilha !cilo $200 Praças 90 dIv á vista I

�.p t:;" ..
,:., ,.--":'

I. '1"ZBanha kilo 3$000 SI Londres 91 $000 93$500 I i g I I <��.>' ,;
Assuear grosso arroba 6$500« Paris

.

1 $260 •

Polvilho sacco 12$000 «l-laml.mrao 7$650
Carne de porco kilo 2$000 «Italia

ti

1 $565
Toucinho kilo [2$800 « Portugal $853
Cêra kilo 6$200 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020
« Uruguay 7$741
« Hollauda 12$930

i;

I __aa��._"����-�6Im'�=ª,� ��·�_��,2�a,��_�--m.-,;----�-����--

�

11��t��t������ �� ten' se !.Jeln, �
.�� � �"!� MN' _.."ç- _."..,.....""""""".;SIl!I l\\�
� A Agenci� fV10derna �
� de Publicações, com séde ��

. � em São Paulo, é autoizada e fis- ��
�

calizada pelo Governo Fede ai e �\i� possue a cata patente n. 112 li]

'� �

�
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por N1

I
� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �]

� EXTRACÇAO com globos de crystal. �
�� A MAXIMA lisura e honestid<lde, pois, os sor- ���

l� l�
.

teias são presenciados pelo povo �.��I�. �
-'=':'iiRiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiEiii iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiõiiiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiiõUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiii

,,_.��������h�J������

CommerC9o, Industr;a

gricultura
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

lreçfis eerrentes na praça tle

F'lorianopoUs
5AfÜNA·A· DE TRICO--
Cr�zeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

SAL DE CABO

PELES
Gatos do matto urna 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do rnatto uma 5$000
Largatos grandes uma :$000
Veados mateiros kilo 10$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

70$000
69$000
58$000
65$000
49$000

Saceo de oÜ kilos
5aeco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

EnCipados 2 kilos

crvsnsos

('1Jor sacco de 50 kJlos)
Fina com pó I 2��OOO I

G : IOJi,OIj().rossa sem pc, h'"" '..; \J

MERCADO �ROUXO

/\rroz saeco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Cazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE �ANDIOCl\
Cebolas caixa 35$000
Vélas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischf!r caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Farello sueco 6$500
Farellinho saeco 8$500 ARROZ I
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 l�ilos) I24$\..vO A ,-II, E �-; 1 42$000 I
, ...

- 7 l' 500 r-\gu •.a sptl...aJ
Vélas de cera kilo $ I Ag:ulha Bom 39$000

. 1\ '

-I
.

�'600 o

Grampos p. cera lo o I � � I japonez EspecíaJ 38$000
Cimento Mau_á, S�CC� n

1 ���,?� ]ai.lCrh:z Bom 30$000
PhosDhorosPlBlléJrolataL2\J�·'·.JJ\J q'" r'r��',l zssoco1

_1_ 32 �rn
D1Ce. x.orrtua �7

Arame .arpado n. 12 rô o $JU':' J''/lEHCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$50U

BANI-IA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000

\
Em latas de 20 kibs 19::$000

E d
. 7 5(�000 Em latas de 5 kilos 200$000. m eClmoS <I'

.

Café em gr�o arroba 20$000 I Em latas de 2 kilos 207$OOC.\ 1

V 5 f-
, 22�.OOO I

assomas lOS cz. -i' MERCADO CALMO
Vassouras 3 fies dz. k\..I$\JVV
)(arque corxõcs 'a!íGba 27'.j;l'OO

�
• 1 1 2 J� (j-.no-oXalque SOrLH1G& (Ár�ot.�a ;pv

XAHQUE

(pcr !(do)
1$600.
1$500
1$400

FIRME

DIVEROSS
Gtlor ki[o)

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO-RIO-DE JANEIRO
5TOrK 2m 3 8 EntraoOS2 5ahic)as

fi a 14-5

F" ( \
l}&O saccosI

Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (S8.CCOS)
Xarque (fardos

66.257
75.5 J 5
45.113
10.487
6.120

t 2.000

-

rVléd COs

Clínica círurgíca-operações

Rua João Pinto,
(sobrado)

rr 18

Linha Perto

-Dr. Cesar Avi!a� Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Sshim1tl do
PORTO ALEGRE
e passando por

0.30RIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.L

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOUS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

COl15ullas:
d:1S 1 5 D.S heras J 8

até

Viagens scmanaes cm :36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia- horas
Parle de Floríanopolis ás terças- [eiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alq:;re: �éde rmA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão iVJachado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRil:!ÃOS SlMõES--Hotel La Porta

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

�-----------------
--------------�

Saudei! I

-d�=

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Ler com attencão
;,.

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambern os convalescentes de rnolestias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, oíierecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus benefi
cos eíleitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas coe

forme o estado do paciente o

V��r-"ft�� intf�� tannlcoAfb� vt�t; �VU�sJt12'�ffi ��I��
especialmente prepar ido no laboratorio da Pharma
cia INTEl<NAC!ONAL. Indicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias dê molestias graves, etc. etc.

tlibriea RIJa BüGayuva, I 54

Deposito: �'ereadD, 38
--�,---

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
--

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

Phar-i'iloc�ia !r-,tei-tiacional

Phco. Luiz efAcampora
ESTREITO STA. CATHAf<INA

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

Doses: Uma colher àas àe sopa antes c)as refziçõcs.

Um passeio idcal- r (.!::.. :: u;!.' / .. Je rodagem
Excellen:e [círi.,J: :;.-:; }-:: '.'

" Jas Caldas
SaJui-a:-.c': ,>: ; _=:- c; :-�

-

llaes na temperarau�
de �," . fi:. , -

-'. ,

.. ._ �.J. �: .....)

Parte desta Capita,) 50 da Alfandega, ás 9 e

regressando ás I b I i horas, um conrortavel
Omnibus da Elnprcza Sanio Amaro

Preço: Induindo paSSf\gem de ida e volta, almoço
no restéturant do Hotel e direito a um BA�
NHO THERMAL, per pessôa. ';

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

cscrip�orio da Empreza, rua Consel;lcÍro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

.r :.

,
I,

11-'--
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i Companhia "Aliança da Baia" i I A';.1 '.- t: FUNDADA EM 187'0 O� len oe
.' ••

I Seguros Terrestres e Maritimos ::
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • G

G
I

A �AZETA

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORA.R OS SOFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO

Comprae para vos conven-

I Dr. Ivo d'Aquino \cer o formidavel e economi-
SABÃO INDIO. Advogado

Banco de
BLUMENAU

Crédito po- Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

pu lar e Agri-. LÔifiCiO
Caixa Agricola)

Icola de San-
TELEPHOHE. 58

!
. Dr. Renãto=

ta Catharina ==Barbosa==
(Soe. Coop. Resp, LIda.) II

ADVOGADO

Rua Trajano n. 16 Rua Trajano, 2 (sob.)
(Ediíicio proprio] Fone 1325-Atende cha-

; mados para o interior.

Capital 136:700$000 Õr�Fpédro de' Moura Ferr

Reserva 56:424$498 Advogado
-- Rua Trajano n. 1 (sobrado)

RECEBE DEPOSlTOS �

PAI5At'mO 05 Dr Aderbal R.
SEGU!:�TES JUROS: da Silva

CIC Limitada 5'[. ala. Advogado

CIC. Aviso Previcô]. ala. I
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Prazo Fixo 9'1. ara. l
Fones 1631 e 1290

r

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS ."'AIS DE
RECEITA EM 1 934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

Pueiu-se alugar um ca

sa com relativo conforto.
para casal de tratamento,

Tratar no Largo General

Está
doente?

5

Irradiação
da Alema

nha

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

Não esqueçais J TI. do Telephone 1.41S

De cinema

Viajando
sempre

CHERBURG, 22 (G)-O

A

sIPP�7;�IMACHADO "'':b.\'�
JIOLESTIA.S �"
DA �� p�

BÓUA. '-�, especiais e

• �()'�
horas marcadas

...'-' Raios X
,,\."' Diatermia

�....��� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

bem!

o

•
o
o

A Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São' Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 �

ir-o-r-m--'-jd-a-v-e-is--s-o-rt-e-Io-.-p-r-o-pr-Io-s-,-t-re-s-v-ez-el
por lemana, todas as segun
das, terças e lextas-f!)lras,

Extração com globos de cristal.

A max ima lisura (honestidade, pois, os aer

te�os slo presenciado. pelo po�1

9,000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
j 3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avariai em

do Brasil, no Uruguai e nas prin�Ipais praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopol is: .,
• 00
O Campos Lobo & Cía. • o
• .8
,., Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 ! I• TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA ur r1J

I Escrítórios em Laguna e Itajaí I �
�: Sub-Agentes em Blumenau e Lages I �
O .�
........_=======. ..........�"••---.'========�MMMiN��

todos os Estadol

1:""'/ �'� .......y�_... r:.r..
. ��1'" "

.,,, " ...-�. '. �-'.

•
.,
G
•
O

,{ "'�'i.7��' ,Y'A.','.r:- ' ....-.j�''m�
. .;, -l' ,1...t� .. ".f!,

. .: '1',,,:, _.: _":'"
. '0: ',

. �-
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Processos julgados na última não estaria b1!llIincando'l
sessão da Côrte de Apelação:

Apelação crime nO. 5.211 de ' .0-----
Tubarão. apelante a Justiça e O Govêrno do Estado, ha Felizmente, nãoIhe abri-

*
*
* Ha pessôas que vie- apelado Gentil Augusto Uliano. poucos dias, indefiriu um re- ram os cordões da bolsa pú-

ram a este mundo tão SÓ- Relator o sr. des. MEDEIROS querimento do sr. engenhei- blica.
mente {Jara serem «Guias». FILHO. Dado provimento á ro João Acacio Gomes, pe- E' que o Estado não é mais
São. então. privilegia dos.pos- apelação, para mandar o réo a dindo O pagamento de nada coronel, ou melhor, o Estado
suem um temperamento pro- novo Julgamento. por ser a deci- menos sessenta e quatro con- não é mais do coronel... ,

pno. são absolutoria contraria á prova tos de réis-oh! cândida sem- Alem disso, o sr. Acacio
A irmã Otilde do Cole- dos autos. ceremônia!-, referentes a não é matriculado na caixa-

gio «Coração de Jesus», es- Apelação crime nO. 5.204 de despesas que diz ter efetua- d'esmolas.
sa alma tão anjelical, tão

ltajaí, apelar-te o dr. Juiz de Di- do com frequentes viagens A--s-s-e-m--b-Ie-'-I·-a--�meiga. ao seu cargo tem o reito e apelado Luiz Antonio de Joinvile, onde era prefei-
«Jardim da lnlancia», Betlim. Relator o sr. des, ME- to municipal, a esta Capital. estad ualCom que solicitude ela DEIROS FILHO. Confirmada a Alega o ex-prefeito e atual
os atende, aquela infinidade

sentença aLsolutoria. bemaventurado concessiona-
de crianças! Apelação crime nO. 5.246 de rio do serviço de luz á Capi-

Nem uma queixa daque- Tubarão. apelante o dr. Juiz de tal, que aouí vjé�a soempre a

les labios e sim, um sorriso Direito e apelado Antonio Ribeiro chamado �o ent�oo interven-

Faleceu no Hospital de Cari- de mãe amorosa. Sobrinho. Relator o sr. des. TA- tor, O assas pródigo coro-

dade, o sr. José Barcelos de A- E quem não tem visto á VARES SOBRINHO. nel ,,(duplamente coronel)
Re�ista·se hoje a passagem da

breu. residente na Lagoa. rua Felippe Schmidt, senta- A
o

tili L r o

data aniversaria natalicia do nos-
o Foi confirmada a sentença ape-

riS 1 lano au ean .

O I A'
,

\
do em um degráu da porta lada, pelos seus juridicos funda- Sessenta-e-q uatro contos

so distinto conterraneo sr. r ano "quem possa do depósito Hoep�ke, um po- mentos. I de reis, com que o afortuna-
do Fernandes, competente conta- inte ressar b ' 1 b d o,

d h
. r

B N I d C
re cego, a que ra o, Ja Recurso crime nO. 2.215 de O engen erro sangraria os

dor do anco aciona o 0- Certos de que VoS. saberá" sem Iorcas quási, tendo ao fres p iblícos S'I a sua po• :s Biguaossuo', recorrente. o dr. Juiz C? � ,
. _I'mercic, nesta capital, e secretario considerar devidamente n] dizeres. I seu lado. aquela menina de I t t t

-

de Direito e recorrido João 80- I ica es wesse na SI uaçao.
do Lira Tenis. caso sejam meditados, pedimos a I olho os tão vivos. com um gran Sessenta e quatro CO'ltOSnilacio Ramos. Relator o sr. des,

- -

"

. . . s] melhor atenção para o seguinte: de chapéu tiririca a pedir, ALFREDO TROMPOWS- bem nos parece, seriam su-

Ocorre hoje o .amversa�lo da V.S. decerto não ignoa, que os aos transeuntes que por ali KY ficientes para dar a volta a

exma. sra. d. Mana Otavia Mel- fatmaceuticos, peritos conhecedo- passam: Confirmado o despacho quP
esse ridiculamente pequeno

quiades de Souza, Ulysséa, esposa res de formulas, não se iludem «Uma esmolinha p e I o lobo ter estre E o sr Aca
d

e julgou extinta a ação penal. g r_. .-

do sr. René Ulysséa, emprega o
com os reclames sugestionaveis de amor de Deusl= Apelação crime nO. 5.194 de cio-que nome á Eça de

da firma Hoepcke, em Laguna. diversas fabricas, relativos a di- E lá ficam até á tardinha, Laguna. apelante o dr. Juiz de Queiroz!-queria-os, os gôr-
versos produtos para uso popular. quando a filhinha estreme- Direito e apelados Àpolonio Frei- dos sessenta, para, apenas,
Saiba V.S .. que os farmaceuticos cida dá o bracinho ao seu

tas e outro. Relator o sr. des, dar a volta em redor do seu

do Brasil, fazem uso proprio da velho pai e, caminho à [óra, SILVEIRA NUNES. quarto, como aquêle singular
Guaraina, despresando o� simila- I lá se vão aquêles dois sofre- Confirmada a sentença absolu- personagem de Mark Twain.

res, porque apresentam mconve- dores. talvez, repousar os .

b
o

tona. que em apreciou a prova
nientes. V.S. póde constatar a se- seus ossos n ama enxerga dura. dos autos. D·t.racidade desta afirmativa, dirigin- Mas o certo é que essas Apelação crim ... nO 5.248 de eml lu·se
do ao seu farmaceutico a seguinte almas. por sua vez têm o T b I I

.

Ju arão, ape ante gnaclO oão

pergunta: Qual é a sua opinião seu «Grande Guia». Goulart e apelado a Justiça. Re-l Estamos seguramente informa-
acêrca da Guaraina? E ele res- Esse não as abandona, lator. o sr. des, CARNEIRO I dos haver solicitado ao Governo

o sr. Joã;oi-,�atista Natividade; ponderá: Guaraina? E' o meu re- vélando os seus pas'lo', ilu- RIBEIRO. do Estado. ontem, demissão do
G sr. Lucas Corrêa de Miran- medio, porque não deprime o co- minando-as sempre, e quan- A Côrte confirmou a senten- cargo que vinha exercendo. o en-

ela; ração, não hiperacidifica o estô- do d'aqui se íôrem, os seus
ça imposta ao apelante de 6 anos genheiro sr. dr. Raul Bastos. di-

a exma. sra. d. Alvina Brigi- mago nem ataca os rins, sendo o logares estarão reservados no de prisão celular. retor da Ililetoria da Estradas e

do Alves; analgésico ideal para a dôr de ca- Reino da Paz I Apelação crime nO 5.219 de Rodagens.
o sr. Nicomesio Silva, habil beça. Urussanga, apelante o dr. Juiz

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

tipogralo das oficina� do "Diario Ao que V.S. poderá redarguir: A. D. de Direito e apelados José Ga- As comemora-
Oficial do Estado";

,

Porque então o senhor vende os
lahte e outros. Relator o sr. des.

a senhorinha Maria da Gloria similares da Guaraina. si sabe que Prorroga- CARNEIRO RIBEIRO. çôes farrou-
Silva. el<:s têm esses inconvenientes? p 1"1 has-

o do Negado provimento á apeJa-
-Ora, eu vendo os similares, ça dção para confirmar a �entença e

porque o povo sugestionado pelos absolvição.
-0-

reclames, faz questão de os com- prazo PORTO ALEGRE, 24 (G)
Agravo nO 795 de TJaguna. A f t d C t

.

Prar, porém, si em vez de vir
- s es as o en enano

M h L b agravante a Gazenda Estadual e F <Ih t- dbuscar tais preparados, pedisse um Ao dr. 4 arin o o o� recen- arroupl a es ao sen o con-

d
'

b d C'" agravado Apolonio de Bona. Re- °d I t
o

d' dconselho, indicaria o meu analge- temente nomea ornem ro a or- ,SI erave men e preJu lca as

SICO. te de Apelação do Estado, foi lator o sr. des. ERICO TOR- pelas chuvas torrenciais que

V.S., si não oLlvir estas pala- prorrogado. por 15 dias, o pra-
RES. cáem sobre a cidade.

vras, ouvirà outras. cujo sentido zo para aquele magistrado assumir Não se tomou conhe.cim�n- Ante-ontem, realizaram-se,
ha de ser compreendido. o exercicio das Ifunções. to do agravado, poro !�r Sido m-, apenas, a cerimonia da co-

_________________________ terposto por parte Iltgltuoa. lação de gra'o dos bacharéis

L'ra Ten is C Iube �mbarg�s civeis nO 1.743 de de 1935, com a presença das

I
Flonanopohs, embargante Queru- altas autoridades e as come-

Flarianapo is, bin? o

Baptista e em?argado o moraçôes a bord� do Baía, e
Credito Mutuo, Predial. Rela- do Rio Grande do Sul.
tor o sr. des. SILVEIRA NU- Ontem, celebrou-se missa
NES. oficiada pelo arcebispo de

Decidindo a Côrte rejeitar os Porto Alegre. A' tarde, foi
embargos. levada a efeito a flisputa do

Grande Premio Farroupilha,
no prado dos Moinhos de
Vento. O pavilhão de São
Paulo, na grande exposição,
foi inaugurado a noite. O pre

AI21 deste, completou o 110. sidente Getulio Vargas com-

E '7 O I�����������fl aniversario, o brilhante periódico pareceu pessoalmente ao ato.
m sessão as . horas, � a C d d

LEADEH, leva á téla em ul- I Para a belleza e saude de seus dentes. � ida e de Blumenau, fun és- Pela primeira vez, foi ser-

rai use sempre I!ti ção dos talentosos intelectuais ca- vida, nessa ocasião, cham ..

tima exibição: Paganini. � Pasta SUL B I O L � tarinenses Octaviano Ramos e pangne fabricada· em São
CI N E. REX � � Ferreira da Silva e que ho- Paulo. Este formoso terceto:

� (Formula do DR. BACHMANN)

�. d b I d A I �'

I � Je se e ita so a esc areci a A' noite, houve o grande
-

penas comp eta um ano, .,,;,i.. ,

'

Mantem, ainda, no cart'Qz: I�
A venda em tod�s ÇlS pharmacias e casas !ti direção do sr. Afonso Balsini. banquete que o chefe da -Que sepultaram na praia

,�

l.J h f 1" •

de perfumanas. � A' d' f
o A D C' U b

Hipl Hip, llurra, oca lzan- " ll!.I Ishnta con rena, as nossSa r.ação ofereceu ao govêrno
-

ona arns r ano.

ud�0�e�m�s�e�ss�ã�0�á�S�7�,3.0�h�0.ra.s �.��..��.�������.��'�ii.·.L�ii�iiiiii·i�.u.�ii�..ii�.�.�..�iii�.�.�ii..fãel.lc.it.a.çõ.e.s _d.O..E.s.t.ad.O
.Ui

T. M.

$ t

'+ .;i�

M ' VEF<5ARt05

OC'Jue hoje o seu aniversario
natalicio o sr. Joaquim Lm;io de

Souza.' chefe das oficinas do "Dia
rio Oficial".

Aniversariou-se. sábado. o nos

so distinto patricio sr. professor
Milton Sullivan. competente dire
tor do Curso Milton.

Faz anos hoj� a senhorinha
Maria Carvalho. filha do sr, cap.

João de Oliveira Carvalho.

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Carmen Hoffmann Nahas, viuva
do sr. Nagib Nahas.

f'AZEm AHH05 H01�:

HOIVADO

Ajustou nupcias coin a senho·
rinha Adelia Simas, filha <;lo sr.

Geraldino Simas. funcionario dos
Correios e Telégrafos, o sr. Car-

Cartazes
dia

"

do

Vida

los Boneti, funcionario da Casa

Hoepcke.

f'I"H.EClmEHTO:

Faleceu em' sua residencia, á

rua Campos Novos n. 23. As

trogildo Vieira de Souza Filho,
filho do sr. Astrogildo Vieira de
Souza.

Reuniu-se hoje, ás 14 horas,
a Assembléa Legislativa do Es!a'
do. tendo sido aprovada li. reda
ção nnal do Regi lento Interno.
o qual, a seguir. foi promulgado
pelo presidente daquêle legislati
vo, deputado Altarniro Lobo Gui-
marães.

Amanhã, serão nomeadas as

nove comissões efetivas, c insoanle
a letra regimental: I) Co,lstitnição.
Legislação e Justiça; II) Fin::.nça', -'

orçamentos e contas do E,tado; .

III) Saúde Pública e Assistencia
Social; IV) Viação, Obra- Públi
cas, Agricultura. Comercio e 1:1-
du tria; V) Educ2çi0 e Cultcra:
VI) Minas, terras públicas e es

tancias hidro-rnin. rais; VW Ne
gocios e Contas Municipai ;VIIl)
Petições. Estatistica, Divisão Civil
e Fixação de Força; IX) Reda
ção de Leis.

CINE IMPERIAL

A's 7,30 horas em ultima
exibição: Abafando a Banca,
com Eddie Canto!.

CINE ROYAL

Focaliza em�sessão ás 7,30
horas: Jimmy cê SaTly, inte
ressante ,trabalho de James
Dunn e Claire Treylor.

CINE ODEON

Assernbléa Geral

"Cidade de
Blum.nau"

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. socios deste
Clube para assistirem á Assembléa Geral Ordinaria a realizar-se

domingo, 29 do corrente, ás J O horas da manhã. na séde do

mesmo, em que �e procederá a eleição da sua nova �iretoria.

Orlando Fernandes
Sacretario

Ameio metro
do abismo

PORTO ALEGRE, 24 (G�
-O sr. Mario Ferraz de Arau
jo. ao passar pela madrugada de
hoje na linha lerrea, verificou que
as chuvas haviam levado um pon
tilhão de 20 metros de comprj
mento e coloLado a I O metros do
sólo. O sr . Ferraz saiu então á

procura do guarda linha, Ernesto
Rodrigues -Nascimento •. e ambos
IS uma didancia de 200 metros).
conseguiram avisar por meio clt'.
sinais o noturno de Santa Maria.
O trem vinha repldo de tmis

tas, em numero superior ii 400.
que se dirigiam a esta capital no
intuito de assistir á exposição co

memorativa do Centenario F�rrou
pilha.
O maquinista apenas a meio

metro do logar do pontilhão é que
pôde freiar a locomotiva. salvan
do assim de uma c.atastrofe o com

boio.

Três por dia
Na folhinha Oe amanhã,
Naquela parte ele historia,
Iremos lê, qualquf\ cousa.

Que nos ha de encher de gloria.

Assim é que, logo após,
O 25 do dia.
Vamos lêr e sem tristeza,
Ler com bastante alegrill,

lavando-se com o SabãO

"Virgem ESlpecialiàaàe"
de Wetzel & C'ia. _ .. Joínville (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, d;nheiro e aborrecimentos.
......��..��..�.'.,' ...
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