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Prosseguindo na campanha encetada de pleitear ta á medida das necessidades. [urna cláusula contratual, é o cumulo do absurdo, porque
providencias administrativas que venham pôr CÔbíO as

. Daí, algumas irregularidades que, dr; quando em r razoavelmente não se póde conceber que os preços estí
e-normes dificuldades de vida, creadas ao desamparado quando, a imprensa divulga. pulados, após uma concorrencia pública, sejam alterados
barriga-verde com o excessivo encarecimento cios gêneros 1 Nós mesmos, não ha muitos dias, íizémo-nos éco para mais, sem o processo de nova concorrencia. E' cho
de primeira necessidade, iremos, em cada euíção, anali- de diversas reclamações do publico, referentes não só á cante; em sua evidencia, o atentado á razão humana e á
zando as circunstancias que antecederam e pretenderam I pesagem, como á exigencia de não se vender carne em lógica.
justificar o aumento de preços, nos diversos ramos de pequenas quantidades, e ainda sôbre o fato de ser a car- Qualquer um entendera: numa concorrencia, A com

negocio. ne, exposta á venda, muitíssimo insuficiente para o consu- promete-se a fornecer ao público, determinado artigo por
Sendo, como efetivamente o são, a carne verde e mo da população, a qual, em bom número, não poucas mil réis e B por mil e cem réis. Mais tarde, A, que venceu

o pescado os principais a1i111'2:1t03 da população ilhõa, por vezes se viu em dificuldades PÓ! esta falta. a concorrencia, entende de vender o mesmo; artigo a

êles iniciaremos os comentarias, que cêdo se estenderão E' possi vel que nem todas essas irregularidades 1 $200, isto é, cem réis mais. caro do que o preço do con-

aos demais gêneros de primeira necessidade. caibam á firma, diretamente, mas a prepostos seus. Nem corrente. Torna-se evidentemente incontestavel a ínutilí-

,;� Hoje, trataremos da carne verde. discutiremos isso; o que desejamos frisar bem é o descaso dade da concorrencia.
.

� Como sabem os leitores trienalmente abre a Pre- pelo bem do povo, parta de onde partir essa displicen- Entretanto, foi justamente esse fáto inacreditavel e

feitura Municipal cor.correncia pública para a locação de eia. pasmoso, que ha pouco se verificou entre o executivo

grupos de compartimentos do Mercado Público, onde se Pois bem: culminando esta série de menosprezo municipal e a firma contratante.
vende carne a retalho. Dentre os concorrentes escolhe. pelo interesse coletivo, a firma contratante, fiada, ao que E nêle tem o povo barriga-verde explicado qual o

então, a nossa edilidade os que mais barato e em me- se diz, cm cláusula contratual, ainda ao tempo do último PI inteiro espinho que Ih2 está embaraçando a vida, no

lhores condições ofereçam fornecer carne ao público. Na Interventor Federal, resolveu, sob o pretesto do alto custo triste caso do encarecimento dos gêneros 'alimentícios.
última concorrencia, resguardado o interesse público ad- dI) gado na Serra, aumentar os preços primitivos, da se- A solução acha-se ao alcance das autoridades ad-
vindo com a disputa de preços, a Prefeitura, bem inter-I guinte maneira: de primeira qualidade-i- J ��500 e de se- ministrativas.

pretando o espírito da lei que mandou dividir a concor- gll::da'-1$200. Resta saber si, entre I) iuterêsse do povo e o In-
rencia em quatro grupos de locatarios, firmou contrato Não ha dúvida que isso, embora justificado por terêsse de facção, elas ainda hão de hesitar.
cem quatro marchantes diversos. Mêses depois. porém,
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tr..cnto da Prefeitura, passaru.n a um e únc uarchante. � ':.-;.. ��.�--.:i,Aí está como se faz tudo no 3rasd: prim. r , I>Wi1k, a ad I ::i'''':;:'i'J;;:",,·.,_(·r /;�..,..r/ministração pública, com as melhores intenções, defendeu-
do o interêsse coletivo, para, pouco mais tarde. capitular
ante as exigencias dos interêsses de partido.

PNrOSSi?amos. .

f
' , .. 1 F<');�''Jr:);-l''''":?teH<Tio e [Jií�;;·tor

J. aquela concorrencia, oram CS1302iCCluOS os s:.;- .

guintes preços: de primeira qualidade--l$20J e de segu 1-

da-$800.
" Mas, como em tudo em que se sobre.iõe o interês- ANO li Florianopolls, Terça-feira, 1'. de Outubro de 1935

'se de facções e de individuos ao real interesse do povo,I-----------------
.----------------
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- .:;��� fl.�"_')'-;. ',. :.:\ � c;.� ..r�� � I �1), !eHeirOst r.2sid�l1.te.s em i
,

�;;.'S'.. �M' \t_"... ki:!. 01 S' tr.;'ij � .:� 1 \....arnl,;a, ne'3 c i11LtniC1P!O, pe- ': i!!}

. -�. , . . I ��c�r��l ,afo�ado; q�l",an�� �;á �
Foram clélt:'!S d:.:lc:gi\dos-e�e;tC'rej para o pleIto de claSiHs-I'l..gre0.::laVam a caJa, a .....po.0 .. . •

Li', OHi;.: d�rloril1)J)Íi;:JJ�é RdLJ.l�) F01)�':'I, d) Si:dlG:l-id.� terem feito a distribuição Urna con,par�iila petrollfera estrangeira
to em ConstruçàJ C.vil; i\ivaro Veltura, ·p.:lo 3 n J � ltj dOi E ;ti- i entre 05 seus freguezcs desta esta rá �nv iando a rrna rnen to pa ra a Abís-
v:dores: Ff,�,l::ri�) 3.1\'.1 Filho, p:,:1o S.,.dic-1.lo d)j E-n;m:Jaebô cida�e do produh do seu co- sinla, transitar,do pelo porto de S!io
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r- em .rapicn" (�hCDlfJ.Z_;n:; G'TIJ.iO Jr.h30, Dó!!05 e:npreiJ:lJo, I :...,- , rancls'co r
nJ conercic; j-),;� N :)1,,1 B-m1, p::lo fllocio;llb'�0; Lluhjin� Bit- A fatalidade os feriu na CURITI'8A, 30 A {GAZE.TA)
t nCJart, pelo j dicüo J» O�eíario; (!"11 P"hr;l; Ib-oca

do rio Tubarão, por ter Ha pouco� dias est�ve em S10 Fralll.:isco, a peiP::io5, cOJhecidosoclo de uma firma
De haja_{: 1\.'1 ;íllo'i i)JnJ lVLrfp.·:b, d.) 5, "{":dto do; O,Je" vir.:hlo a c::wôa em que via- estabelecida p.m Curitíba á rua Riachuelo.

r.1I;05 em Comtruçã) C\vJ; Gr3.ciL13J d 1 S lVc1, d) Sindicato l\h· .i lVam, deVido ao fortissimo Esse comerciante teve oportunidade de visitar as do::a� daquela cidade catarinense.
rlti;HJ de Pequena Cal))�l;� \1; A(J 1:6 M) eira l.if., d·) S:ndi- ventJ nord23tc que então so° Estava, atracado a um dos trapiches certa embarcação com bandeira estrangeira.
C·ltCJ dos Operario') em Uõina ci� Assuca,; pra·la. Num dos seus porões foi que um estivador curioso descobriu nrias cai.tas de armomen-

Joinvile: PaLiei) A ,(�:S B: \p. do Sii1Jie:'tto (b, C!assifi- ·S."<í I .�."> �. ("Om Icn (�- ....iai " tos c munições. No convéz do navio viam-3e inum�r05 muares dos egcolhidos para trantlporte de me--

dr '1' J d '1:l' i • I J d'-'
.

J' d" �.I ,.� '..I - . 'I.J I\.;· 1
C'l. oreõ e ;::"VP1Íil' ,)f<::3 e 1'1 .« 'l�t; Caun any, .);:)Ja iCÜO 05 r <�r'.,I'J 1Ji,t. 9 (Ed ..M r'd', tralhadora� e artilha�i,l ligeira! ° motivo.da arribação ao porto de S. Francisco, sellundo as infor-
1·\ I' A' '1,,11 1 S' J' dO' E

,,,,9n.J�.th,.! _!la, • er� .... l

k
Y eta urglcos; "Li,) iv .lli�r, co ._ FlClicato os peranos e .

mpre., Barbei ro e Cabelle leiro mações de um triflula'l.l<: indiscreto, sería a falta de alfafa para os muares .

.., g dos em M)inl-ns; A 10!fo ].Jão B.iu�r, da Associação dJ'; E'npre- Atttnl,:: c!U,DH.105 a. dOffiicílb, pdo
O

r;

�r"" gados 1\0 Comercio; Phone n. 1.284.
lÍ�que se m u rm u ra

Lages: Alva�o Ramoj Vi �ira, d.) Sindi-:ato d, A ,soci.a- Lauro Mendes Em S. Francisco murmura-se que o material de guma e os aniMais procedem do Chaco,
ção Ru�al; h' I f d' , Ab'

..

- 1 pertence!J :'l u:,n cümp:m. la p)trc I era e estImam-se a I�Slma.
São Fra.1cisco: Ram)s i\tlJniz C;;rqu ír3, Sindicato do;' ';

.

Fala.se mais que a mesma <tinteressada»_ na guerra do Chaco, onde pereceram tantos sol�
O.):rd,iJs E�tivadore3; Femnd,) Valtrieh, do SindicaL) dos Tra- I (j,,<:[,� bdi'/:a!D5 e paraguaÍo3 qUe nada tinham com os poços de petrolc05, tería voltado suas vistas

.
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,-::' ii. na' o .... , el fI. ar C:ilS e 1 raplcne�; "'" El. 'pra' o pa;z d). Ncgus, <:ujos exercitos pretendia armar' e municiar.� ';d �Q: AUredo P�es Furiaui, do S:ndicato dos F�"o &,,���m�M������=e�$���'�ITB�'��������������������������
,i"io,;

Blumenau: i:;' D"n,t,o de 01;.,;", do 5;",3,eolo dO' 'co�i�;:;;�O"f���O;:;��ia�:��'t)Re�tabelec ida,· enfim, H orrivelmente
?perallos de CharuLlros. séde da Ação IntegralisL., i/a. ;m '. _
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Usara SA8:\O'INDI0 quer sileira, nesta C':_.apita}, .

ci í:a a ,�uz··� em Joao Pessoa, RIO, 29 (G)-Na estaçlo
dIzer, economl� sobre todos conc�iT!da sessao put;)!C�l �L' São José e Biguassú Sampaio, ontem, á noit-e, enquan�

S -& III -I os pontos de vlsta. doutnna, compareceiJdJ n 'l') :
.

. to esperavam um trem do suburbio,
Ilnpe 'II Iuo só numerosos adeptos ti .::::k Ontem, depois de um largo estabelecida eM' Coq�leiro5, o for- convenavam Sebastiana Santo!!

r;

_.---�--------- crédo politico como, tambô::i, período de interrupr;ão, pelos mo .. necimento em cama. Mllrcelina, de 28 anos de ídad�,
crêscido numero de pessôas tivos já suficientemente divulgados. . Ontem, 'foi int-?nso o júbilo Joaquina Paula, tia dI! primdra,
não integralistas. -foi restabelecida a luz elétrica popular em João Pessôa e São e Sebastião Benedito dos Santos.
;. Fizeram· Sç ouvir os srs. para as instalações particulares no I José pelo restabelecimento da lllz, Conversavam animadamente e na

senerai Vieira da r�osa; dr. vizinlw diõtrito de João Pessôa e tendo subido aos ates inumelOS da prenun::iava um iesto de des-
Otllon Gama d't:ça, chefe na çidade de São José. rojõ,�s, além de muitas :outras var;o de Sebastillna.
f)íOvincial; academico Luiz Como se sabe, na impossibili- manifestações de r"gozijo, sendo Aproximava-se, veloz, o trem
de Souza; e, por 'último, José dade d;: fornecar luz áquelas loca o gerenle da empreza, sr. Miguel S. N. 49 e inesperadamente, a

Mayrink, pertencente á 'Pro- lidades, pela tomada á força ar- Vela, muito felicitado. moça, pulando á linha, atirou-ze
vinda de Guanabara, q'ue mada da Usina de Maroim, a Hoje, serà{) re5tabelecida'i: a sob o comboio ante os olhares de
discorreu, brilhanterní;nk, so- c:...néessionaria-Cia. Tração Lm ilu:ilinação pública de João Peso terror de seus companheiros. O
bre O fUildamento cristão do e Força contratou, a titulo pre' .;Ô.'1 e São José e as ilumin1çõ('s trem, colhendo a desvairada. mu..

btegralismo. � cario, com a firma Fett & Cia., ,)!íblica e particular de Biguassú'l tilou�a horrivelmente.

Sem quaisquer ligações politicas.

Res.ponsavel JAIRO ·CALLADO
Redator-chefe: Martinho Caliado .Jor.
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Delegado de
São Bento

i .

BLUN1ENAU, 30 (G)-Em
:<. virtuçle da cheia das aguas, a Pllll

. ,

-te para o Garcia, em frente á

Igreja Evangelica, sofreu grave

�. ccnsequencia, quasi ruindo com- Resolução de hoje, cassoú
II pletamente um dos moirões que a ao 10. sargento da Força

sustentam. O traft\go ror ela é Pública, Ave :'lJ IIçrmene-
feito de um modo bastante peri- glIdü da RochJ, dele�ado es-

I'
'.

g050. As autoridade. competentes pecial de São Bento, a sua

'� já providen:i�ram, entretanto, pa- jurisdição policial sobre o

h,'
la o seu rapido conc�to. município de Campo Alegre.

.

,_. I.�-. )"

J .,'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A�elaçao Desporti\t.? _

---�,�� Sumula dosjulgamenlos da Ses-Ino de Almeida e outros, Rela'
� .,...,.���!2....;!�r;:"1610-Conquista do Maranlzão-O rei da França con-

são de 27 do corrente. tor o sr. des. URBANO SA-
cede uma Provisão autorisando a Daniel de La Touchí, senhor de LES.

C f' d t � . -

La Ravardiére, a armar navios e organizar tropas para eflectuar a Recurso crime nO 2.209�lde Foi confirmado o despacho de on Irman. O a sua raOlçaO,
tomada e conquista do Maranhão. Brusque, recorrente odr. Juiz de impronucia pari estar em harmo-

O Atlético Catarinense nos1777- Tratado de S. Ildefonso-Em Santo Iidelonso, Direito e recorrido Alwino Or&}. nia com o direito e com a pro-
Espanha, é assignado um tratado de limites entre as corôas espanho- Relator o sr. des. TAVARES va dos autos. ofereceu uma bri i hante
la e portuguesa, sendo o mesmo desastroso para a última, a despeito SOBRINHO. Apelação crime n. 5.229 de

d t'de lhe ser restituída a ilha de Santa Catharir,a.
.

. . I Foi confirmado o despacho ?o Concordia. apelante José Procopio ta r e spo r rva
1868-Passagem de Angustura-,A esquadra brasJI�I- dr. Juiz a quó, pelos seus funda- e apelado o dr. Juiz de Direito.

r a, commandada pelo visconde de Ínhauraa força com todo o exito I mentos. Relator o sr. des, Erico Torres. Realizou·se, no domingo ulti- i rinha) alcance 44m98.
a passagem de Angustura, no rio Paraguay. Recurso crime na 2.231 de Dado em parte, provimento a mo, o brilhante festinl do Atlé:i-I

1891-A installação solentie do Superior Tribunal I

Canoinhas recorrente o dr. Juiz apelação para aplicar a pena no co Catarinenses, sob as vistas de
, r

.

d f E t dA"
.. -

"A d' b di d 3 c: /

dae Justiça, eSte s üc 0.- :-ua prttttetrü sessao- cta � de Direito e recorr.do Marcos gráo su -rné 10 o art. _>b a um publico ha muito tempo não

installação, No primeiro dia do m.ez de Outubro do an.no de mil dos Santos Veiga. Relator o Consolidação das Leis Penais. visto no camp,) da Federação Ca-
oitocentos e noventa e um, nesta cidade do Dl:'sterro, capital do Es-

ir. des TAVARES SOBR[- Apelação crime n. 5.252 de iarinense de Desportos. Podemos
tudo de Santa Catharina, no salão do Conselho Municipal, lagar NHO Chapecó, apelante o dr. [uiz de mesmo dizer que em materia de
destinado para, provisoriamente [unccionar o Superior Tribunal de Conlirrnado o despacho de in- Direit,� e apelado Mauricio Ma- entrada paga, só assistimos um. nú
Justiça, ahi presentes, a uma hora da tarde os desembargadores, ex- dulto, por ter observado os dis- noel da Silva. Relator o sr, des. mero mais elevado na tarde em

cellentissimos senhores doutores José Roberto Vianna Guilhon. presi- positivos do decreto na 24.3511 Alfredo Trompowsky, [ue os CJ3HC03 d : K dJ11 Sé:'

dente interino, por ser o mais idoso. os membros do mesmo Tcibu- de 6 de junho de 1934. �onfirmada a sentença. ab,30Iu- -xercitaram no campo da L,p.
nal, Edelberto Licínio da Costa Campello, nomeado Procurador da Recurso crime nO 2.232 de tona por e3t�: provada a Justlfi<:a- nrru tarde cheia de: glorias, reuniu
Soberania do Estado, Francisco Machado da Cunha Beltrão, José Blumenau, recorrente o dr. Juiz tiva da legttt�a defesa prOpfll!.. d l-se todos .as clubs da nossa

Elysio de Carvalho Couto, faltando o excellentissimo senhor desem- de Direito e recorrido Max Ed- Apelação civel n 1 .7�9 de Capital, além das classes militares
Lélrgador Domingos Pacheco d'Avila, cornmigo secretario do mesmo gard Schelíei. Relator o H. des. Joinville, apelante Berta Mlers, e era disputa de ricos troféus. Di
lribunal, pouco depois chegou o excellentissirno senhor coronel Gus- '*tEDEIRO FILHO, apelados Henrique L::ppe! & Cia.

gl-se, a bem da verdade e sem

tr.vo Richard, primeiro Vice-Governador do Estado, acompanhado Negado provimento ao recur- Relator o sr. des, Silveira Nu- qualquer paixão, que o Atlético Ciclismo-Corrida de bicicle
por diversos membros do Congresso Legislativo, autoridades civis e

so, para confirmar o despacho d� nes. Catarineuse traduziu bem o

d�se-I
ta-I' lugar Ricardo POitilho

militares e grande numero de povo, e occupando o mesmo excellen- impronuncia que se coaduna com Negado provimento a apelação [O ard�nte. dos seus asso�:iildo�. (A�letiCCl);, cOllguj5tar�0 o premio
Ú .imo Vice-Governador o centro da cabeceira da mesa, perante elle

o direito e com a prova dos para confirmar a sentença que Um mlCUClOSO progcama fOI apre-r «LIra Terns Club»: 2 lugar Bo-
05 desembargadores presentes, prestaram a afhrmação Constitucional

autos. condenou o apelante a pagar o sentado e, inlelizmente, da.ia á livar Costa (Exercito) e 3' lugar
que foi lançada no livro respectivo da Secretaria do Estado pelo Recurso crime na 2.234 de apelado 22:507$700. falt:1 de luz, ainda d oixaram de Napolt'ão (Marinha).
úfficial major Julio Caetano Pereira, servindo de secrdario; concluido Bom Retiro, reCOi'Cente o dr. Juiz Apelação civd n. 1.751 de .,er cumpridas duas únicas provas:
o que, passando o excdlentissimo Presidente interino do Tribunal ao de Direito e recorridJ Jorge Jo;é Araranguá, ap.;;lante Cbl\lentina ,::ntretanto, isso não d",sfez na ab- �cllOot em distancia-lo iugar
centro da mf"a, dando a direita ao m('!s:no excellentissimo primeiro Mllrcirio. Relator o sr. des. SIL- Maria de Jesus e apelado Pedro n::-gação dos diretOíes dagude Alfredo Sternudt (Figuô:irense)
Vice-Governador e a esquerda ao excellentissimo Presidente do Con- VEIRA NUNES. Botion. Relator o sr. des. Silvei- dub q1le tudo fizeram para en- conqu;stando. premio especial, 2'
gr::sso o cidadão major Francisco Tolentino Vieira de Souza, pelo Confirmado o despacho que ra Nunes. cher aiuda mais de gloria a km' I'lugar José �into Pereira (Cliio-
mesmo d�sembargador Guiihon, presidente interino, foi proferido um reconheceu a pre�cri�ao. A Côrte confirmou a sentença porada sportiva da F. C. D. ca), da Mannha.
discurso analogo ao acto e após el!e o Vice-Governador do Estado, Recurso crime na 2,235 de pelos seus jurídicos fundam�nto$. Destas colunas realçamos o bri
o major hanclsco Tolentino Vieira de Souza e o dr. Juiz Federal. Tubario, recorrente o lo 5uplen- R�curso crime n. 2.236 de Ihante feito do tricolvr, ponr:lo
Em seguida, pres,ando eu s�cretatio a affirmação legal, os desembar-

te do Juiz d� Djr�ito e recorri- Araranguá, recorrente a justiça e de llido qualquer paixao com o

gridores pre e ltes proc�derélm, por escrutínio secreto á eleição para do Tancredo Modesto da S:lva. recorrido Ele$bão Abel. Relator desejo único de procurar ena!te
Presidente do Tr;bunal tendo obtido o dr. desembargador José Rc- Rdator o sr. d�s. ERICO TOR- o sr. de,. Urbano Salles. cer cada vez mais, lá fóra, .)

L-:rto Vianna Guilhon tres votos, pelo que foi eleito Presidente do RES. Negado provimento ao recurso, ;lOme da Entidade que rege o

S'Jperior Tribunal de Jmtiça deste Estado, por dois annos, como Confilml1do o despacho que Dara confirmar o despacho recur- sport catarinensc. Um significati
determina o art. 12 do Decreto n. 1 ()4 de 1 9 de Agosto deste an- julgou extinta a açlo penal. ;ido por estar de acordo com a vo detaihe despertou-nos a a:,-:u-

1:0, o excellentis$imo desembargador José Roberto Vianna Gui!hon, Recurso crime nO 2.214 de prova dos autos. ;;.,10: enquanto algun� desportistas
que logo após fez a devida promessa deste cargo p�rante o primeiro Curitibanos, recorrente o dr. Juiz Recurso crime n. 2.237 de .-:ntendem que o trabJ.bo dentro
Vice-Governador. Denais de ter o excellentissimo Presidente do Tri- de Direito e recorrido Tertulia- Bom Retiro, recorrente o dr. Ju- do club é únici\mente procurar
bunal agradecida a s�us co!legas sua t:leição, passou o Tribunal a jz de Direito e recorridG Rober- inimizai-o com 05 seus irmãos d::!
exercer sua; funcções, de conformidade com o regulamento mandado

O fI'" to K�mpner. Relator o sr. d�5. liJes; e é um reclam,lf sem fim, os

observar pelo Decreto n. 5618, de 2 de maio de 1874 e decreto C••O 1111411- Alfredo Trompowcky. dirigentes do tricolor procuram
e:;tadoal 116, de 24 de Setembro último, deliberando que o Tri- n tanse .

Foi confir�ado o despacho que tod03 os seus cornp;;,nheiros de luta
bunal se reuniria em sessão ordinaria duas vezes por semana, ás Julgoi.! prescnta a condenação Im"

para o seu festival e excluiram o

terças e sextas-feiras, ou nos dias anteriores quando aquelles forem -0-

posta ao recorrido. proprio club para dar lugar aos

legalmente impedidos, o que manJou annunciar pela imprensa e por N ova e �eição de Apelação crime n. 5.162 de outros a 5e exibirem diante de
L&tacs, e que se fizessem as com:nunicações devidas. governador São Bento, apdante a Ju�tiça e um público seléto e entusiastico.

Nada mais havendo hoje a trátar-se, levantou o mesmo Pre- apelado Alcides de Brito. Rela- Um exemplo digno ele imita-
sidenie a sessão; do que, para constar lavrei eu secretario, Leonar- RIO, 29 (G.)-O inkrventor lar o sr. des. Tavares Sobri- ção. O trabà!ho n:13 hostes de um

do }:;rge de Campos. a presente acta que vai ier auignada por to- federal, comandante Ari Parrei- nho. dub de foot·baU ou de qualquer
des os membros presentes do Tribunal. Em tempo: Declaro que para ras, nio decidiu ontem, confor- A Corte deú provimento a ape- o:.Ilro, !1�O é proveitoso quardo se

preú1ente do Tribunal obteve llm voto o desembargador Francisco me prometera aos constituintes lação, p'ua qUI! o réu 'fá a novo abma, apenas, do ódio, intriga
da Cunha M. Beltrâé). (Assigs.) José R. Vianna Guilhon, Edelberto pro�reasi8ta" sobre a SUl perma- juigamento por ser a decisão abso- e facciooísmo. O dp.sportista, guan
Licinio da Costa Campello, Francisco da Cunha Machado Bdtr!o, nencia na mtelventoria até a de- lutoria contraria a prova dos au- to menos apaixonado, é !mi� dig
José Elysio de Carvalho Couto, Gustavo Richard, Francisco Tolen- finitiva soluçlo do 'casou flumi- los. no Oe elogio e de reconhecimcn-
tino Vieira de SOUZél, presidente do Congresso, Candido Vl1leriano nense pelo Tribunal Superior de Mpelação crime n. 5.249 de lo público. A uni5.o dt; todos
da S. Freire, o prefeito de policia Joaquim Francisco Vildla do Re- Justiça Eleitoral. Bom Retiro, apelante a Justiça por todos, si um dia surgir, como
go, Pedro dos Reis Gordilho, Antonio Pinto da C. Carneiro, vice- Deliberou primeiramente a�uar' e apelado Otavio E!yseu da SIl- ainda vimos na tarde de domin
J..iresidente do Congresso, Ernesto Manoel c1a E'i1va, inspector de fa- dar o regresso do presidente da va. Relator o sr. des. Sllvf!ira �o, estamos certos, e b�m certo"
Z'>nda, Jogé Henrique de Paivá, procurador fiscal da The�ouraria de Republica para depois du a sua Nunes. de que Santa Catarina sur

Fazenda, Felisberto Gomes Caldeira de Andrada, Roberto Orand, palavra definitiva 11 reipeito. Da-]o. provimento a apelaçãO, girá, embora já n3.5 mãos de ou-

mlOcencio j. da Costa Campinas, Firmino Duarte Silva, Antonio As forças d,) Exercito aquar- naTa que a novo julgamento se;a tros dirjg�ntes, d�stacando "5'::: no

;Jsé lVhchado Carmona. Leon Eugenio Lapagesse, João Floriano teladas em Niteroi, ainda ontem �ubmetido o apelado, visto a dL- esporte brasileir,'. Unam-se' e CO'I

,,' dd_;fta de Andrade, dr. Pedro Ferreira e Silva, Alexandre F. da �U8rneceram os edificios publicos, cisão obsolutoria contraria a pro- greguem-se que o ;ml será san:.t

C j·la. hrlhur CU·ii.dcanti do Livra'nento, S :rgio Noll15co de Olivei- bancos, Caixa Eco:lOmica e es- va dos autos.. '"

. IdO pa.ra sempre: Parab",m. pois, ao
rêl Paec, Jocé LelDcio da Gama, Felippe Ociando Shürt, Henrique tação da Companhia Telefonica. ApelaçãO cnme ,n. 5.228 de Atlet!co Catannense.
Boileux, Sllverio de Freitas, Joaquim Pinto de Lemos, Augusto Net- Com o regresso dos investiga- Porto União, apelante João ,Pa- .'

to de Mendonça, Victorino de Paula Ramos e Antero Franciico dores da policia carioca, o poli- checo d05 Santos e apelado o dr. As provas
de Assis.» ciamento dlls ruas por praças do Juiz de Direito. Relator o sr. des.

-Actualmente o nosso Egregio Areópago, está comtituido Exercito, foi reforçado, t,dando Silveira Nunes.
Pêlos illustrados magistrados que são: Desembarg�dor Gustavo de margem á circulação de boatos I Convertido o julgamento e�
Toledo Piza, presidente; deserrb:ugadores FranCISco Tavares da desencontrados. diligencia, afim de que o dr. JUIZ
ClIPhil Melio Sobrinho, vice-presidente, João da Silva Medeiros Fi- Ontem, á hora regimental, re- de Direito informe si o apelante
11.0, Heraciito Carn.;iro Ribeiro, Urbano Muller SalIes, Erico Torres, uniram-se novamente, no edificio está preso, visto dos autos nada
A.melico da Silveira Nunes, Alfredo von Trompowsky, Marinho de da Assemhléa Legi!lativa, 05 vin- constar.
Souza Lobo e Henrique da Silva Fontes, Procurador Geral do Es- te e dois constituintes pogressis- Ap�Iação crime n. 5 220 de
tado. tas. Tllbarão, apelante a Justiça e ape-

Secretario Euclydes Cunha e Escrivão Joaquim da Costa O sr. presidente resolveu, aJ lado Vendramino Bardini. Rela-
Arantes. I encerrar os trabalh05� convocar 05 tor o sr. des. Siiveira Nunes.
I '�"á:., ..�."'tr.:;>...-:&,>�r��""a"''-:'''T*���'S"���=���'-' seus pares a se reumcem no mes- A Corte confirmou a sentençaI

�""'""".�.:..
......

�""��;: ��=;;:�::��sa:;-de seus dentes. � mo local, amanhã, ás 2 horas de absolvição por estar de acor-

: ��
use sempre IW da tard�, designando a mesma do com a prova dos auto,.,

�!J � U L B I O L � ordem do dia seguinte:� Pasta � d ) E!' d MIl'!i a elção a. esa.
�� (Formula do DR. BACHIViANN) 9•

� b) Eleição do governador
i �� A venda em todas as pharmacias e casas � Estado.� de perfumarias. � c) Eleição dos senadores
����_���·if.QfCf."i!ifiM1:C� derars.

.

nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA r DE OUTUBRO-S. VERISSIMO

Lonçamenlo do Vardo-J . l�
gu João Guimarães (Ex..'!rcito)
com alcance de: 42'n9o, conquis
tando o premio «Jornal Repu.
blica>. 2' lugar Ad.nar Sbruggi
(Marinha) alcance 4::>m6o.

{Salto em disLmcia-1' lug'!l'
Alfredo Srernardt (Figueireme)
com alcance de 2m5o conquistan
do o premio «Diario da Tarde».
2' lugar Ali Truper Lima (Ma- ...

rinha) alennce 2m44.

Na corrida de jorna
leiros; "A Gazeta"

salientou-se J;

Comda de Jornaleiros- ;. prc-
01:0 cOJfeíÍ::lo ao garoto Ber
nardino Agostinho que apres?n
[OU o coupon que tinha o c"6uf:l':
te no:ne «Jornaleiro». 2' prem:o

l'
. J

• r

JOíO'e rwr ter reco OLIO malar nu'
o _r��"4- r.

mero d:� COUIYlile., ambos a i
<

«t:iJ
. ''l.' , ; .

zera» . .) premIO por ter S.CJ'lf:,ü-
do ao garoto Jorgó: () ja,naleil':)
Darci S�hmidt, do «Estado». E,
ta prova foi muito apiaudld.i e a

atividade de };rge ele «A Ga
ze;a» surpreendeu a todos. Seu
«en'rain::!ur» foi o menino Pdulo,
deste jornal.

Foo[-J3all-ExcrcitD x F. Pú-
blica, saindo vitoriosa a equipe
do Exe:cito; houve dúvda na

marcação di) goal que motivou a

vitória do Exercito, enITetan;'o, do
'ugar aonde estavamos não r:1-
dêmos observar o la�ce, ap,'!sar
de nos parecer mesmo o tento

conquistado em situação ilegaL
J

Lanca ?lento da granada-l'
lugar J�ãO Guimarães (EX'�íC:tO)
com alcance de 45 m 93, conquis
tando o premio "JornalO E5tado».
2' lugar Ad,llberto Cardoso (Ma.

Foot-Ball- Exercito x Mari
nha. VFflceu esta por um goal
e um comer; esta equipe, embora
menos preparada qUe a do seu

adversario apresentou-se com von

tade de vencer, arrastando para
o seu conjunto um jogador v�terano
como o ex-centro'mcdio do scratch
Cearense - Calixto, cuja atua

ção foi excelenle. Quem foi rei ...

Figueirense x Ir is - Vêl. ,:.: o

!ris por 2x 1, depo;s de uma pal-

Conlin!Ía na 6a. página

do DELAMBERT & elA.
Attende rapidamente lenha

fe-j em toros.
PHONE 1.100

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARU\ E
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TJAJA�m. 12
-PHONE, 1.418.

Não esqueça i S J tI. do Telephone i.4 i8

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

r

'i
,

4$000
30$000
3$000

1$800
1$300
3$000

PELES

ASSUCAH 5$000
6$000
5$000

Extra
LJ;amade

Christal
Moido
Tcrceil(l

SAL DE CABO

Sueco de tlO kilos
Sacco de 45 kilos
(:}oido de 45 kilos
r"'

. J "l
__ ,

,
�

r.nc 3i'("cOS L s nos

Sl�\L DE MO:SOPO'
d 60 k'l i ssoo:Sarco e ]'05 J{j)' UU

3�.,CC'o de 45 kilos 13;plC(} Sarrafo� l

tv:oido de 45 kilos 14$50G I

23$000
23$000

FROUXO

Dr. Casar Avila�

�ndica:

Advosados

FARINHA DE \tlANDIOCA I
_'.

(Por '":" de 50 kilos) n IIr· ma cem po 12$001.)
Gro:',a sem p'� I (}i�OOO I

,�cn'�A"'O CROUXO IJ\,Li;,L ,d). ,_

,
_

I
I
I

(Tv'r caix -;; r/e 60 ki!os)
Fr\ h��?;; de 2ü k;�os 19l$OOOr' •

�-� .1:-; Q'_:rn�·· s
t" �

L',r:; Or;(,ln"i,t:,·;

(\f� em �l ão "rr,J i\

Vassouras 5 fio�J (1.;".
Vac.:;oUrélS ) r: i

)(?rque corx
'
,.e '-' ,'t:a

:!( 1;. as ,1 5 h'" i

latas de 2 kilos 207$OOD,
I
I
I

201�}
"") hj.!�"-' J

... ' 'J-'
1.:/ ;0
L);ü

l/EReIDU CALNIO

XAFQUE
X,21CflC se:

,
., S l"'. i '. 'Ç'.i

(pOI' f(tlo)

r- ..
_ !.-

! 1 'JâO preto S(, '.

( :;"'0 branco 3r,CCO
r.. 11l' e;;�,O verme no saCC0

fVIilho s�co
Batata
Amendoim

�ecco

sacco

A,roz em casca sacco

Farinha Baír";;:.:s sacro

rarinha cornmum sacco

Fa.linha de milho S8CCO

Café em côco sacca

E". J"

'I .t vt u�ô !(110

Banha Ido

�sSl'car grosso arroba
olvill.o 5il.CCO

d 1"

I-'ume e forco kilo

('oucinho ki!o
...êra kilo
tlél de abelhaslata
�ozes kilo

6 .. ')0

17$�O
2\0

COUiZOS

Refugos pessd(!s kilo
limpos pesadOl kilo

\

MGVll\' I l' '10 DE C UU�.;\ts :t'-�O RIO DE JANEIRO
510U{ em 3-8 Enlraàase 5ahiàas

6 o 14-5

66.257
75.515
45.1 J 3
10.48]
6.120

12.000

, � • ._.........___._..._. T""'",!)

Ex.assistente do

Dr. Cesar Sartori
Das 10 ás 12 e das 14 ás II17 horas

'

I
r;;

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

AI. GraxaÍm do campo uma

70;>000 Cateto:, médios uma
69$000 ') ,

r:,f.l<#,t,nn
' orce do matto uma

JUiP'· 'jU . .-J ?'ó'noo
61:4'(\(\(' L,'lrgdos gran<�e$ uma ":',,)\;
.J, ;,'

'I"
T '

.

•

1 '[ 1 (\" "")0149$OOÓ \. eauos EH:':tCifOS ti�l o j�t:h)\.

FRIO 'iv1ADEIRA DE �El - PRI-
J\!lElRA QUALIDADE

16$'500 T,:boas de lei est, (3x23) duzia Residencla:--R. Estevee Ju-
15tWüO 38$000 nior, 82-Phone, 1.285

16�'.,c;C;81 Tabcas lei lan:r. 3x31 dz. 54$.000 I'

7 "nr�
.,

.

.

'

2 �v.:U Pernas de serra leI dz. 28$000 ------------
Fôrro de pinho 16$000
TaGoas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 xl) a dz. 6$000

Clinica cirurgica-operações

,

,
Dr. Pedro de r.lIoura Ferro

i
�
�
ri

Rua Trajano, rr 1 sobrado
a

Telephone n' 1548 I
�

lAdvogado

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

Phone 1.618

•

reira tem seu escnp-

Dr. fVíigLJel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias .(lrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv: 1277.-

Resid.:-PracaPereira e Oli
veira, 14--:"Teleph. 1353

ConsULt..-�R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

.

Caixa Postal. 110.
,

'

Consullas:
das 1 5 ás horas J 8

j� S d f"�1"='\ au e.l�

Para conduzir physicos fracos para a Saúde,
e lambem os convalescentes de molestias graves, a

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

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tanniee
especialmente preparado no laboratório da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moles tias graves, etc. etc.

_.-
- _ _;.._- ...... --_.!
...�,-�, � '�- .....

Ler com attenção

r" [Dooes: Uma colher àos oe sopa antes aos refeIções.

Pharrnacia Iriternacior"lal

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

passeio ideal+Óptima estrada de rodagem
Excellente rdeicã.o no I-kl1el Jas Caldas

\ ,

�alutarí':; D'::11l1-'(1s Thcrwaes na temperraut
de ';.'1. (':< ln rrf"'_\;"o�.. .

....'. ,,_ \ .. � �. �·t , W

\�_
.. =�.��, .. �.,�_. --

Parte desta Capita" ,',' ;:� -

bO da Aifandega, ás 9 e

regressando ás I b II horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: !nduindQ passagem de ida e volta, almoço
no resL�urant do Hotel e direito a um BA
NHO lHERMAL, por pessôa.�

RS. AS$OOOI'

j 1.1, Para informações e reserva de passagens No
cscriptorio da Empreza., Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou peia TELEPHONE 1.521

._----------- -'-�.- --

Um I����'�;
� ttentae bem' B�

� A AgenC�erna r
l� de P�Jblicaoões, com séde

� em São Paulo, é autolzada e fis
rJ.,\1 calizada pelo Governo Fedeal e
�] possue a cata patente n. 112
�
l� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por

I,.,' �.:". semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras
�] EXTRACÇÃO com globos de crystal.

II�. � A MAXIMA l�sura e honestidade, pois, os sor-

� �� ,tetOs sao presencIados pelo povo
.

---����t!h����
i

i

I

érolloyd Iguassu I

mA.

Fecharnen"to de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas IIPARA:-ITAJAHY,�BLUMENAU, JOII\VILLE,[;CURYTIBA, I�

sxo PAULO E RIO DE JANEIRO.'
Agência no

�dificdo La Porta Hotel

Slhfmlo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG,l

,

(

\
i

,
I

Expresos Nordeste "

séap Porto Algre
�MPREZA DE TRANSPORT ...·'''' EM Al'10MOVEIS,OMNI

BUS E Jl MINHOE 'l"

Devidarner
I Registrada

Director Proprietat ,) SANTIAGO BORBA

Linha Porto /\�cgre - Florianopolls e
vice-versa

ORLEANS
TUBARAo

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLlSaté

Viagens scrnanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Floríanopolis ás terças- feiras ás mesmas hons

PASSAGE.IROS, CARGl\S, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227

em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
o Capital: [[-{MÃOS SIMÕES-Hotel-La Porta«

Mais informações: Pensã,) Machado, Rua João Pinto n. 29

------------------�

.--
=d!!l=

Joã� Selva�
Telephone 1441 Caixa Postal 105

FabrIca Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�:---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
--

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

,
'

.'

-A���'\

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociedade lmmobiliaria Calharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procurei' hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UVi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José. cuja cópia acha-se.
arcl.ivada na mesma Prefeitura.

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

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

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

G� ZETA /

������������������������������==��==�
����iSi!��������������������������V,;!!�a����
� �
� I s De I �
:·�)I �i
,.c�:,! II ��I!�.�

�
Matriz: FL.ORIANOP L-I�·

= ._ �
� F'I'II"aes el""'V'"\.1

Blumenau .Joinviile Sao Francisco ,LafZ_Llna L.age� �
� I I I Mostruario permanente em Cruzeiro-do Sul

, �
�.� �

Secção de Secção de Secçao de �
�

. l"AZENDAS: ri'

��,._
Fazendas nacio.iaes e extrangeiras !�ara ternos FERRAGENS: MACHINAS: �

� Morins e Algodões
.

Machinas de beneficiar [madelra �j
,� Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �"

��:��, TROauppeatess feel'ttarsilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para latoeiros �l'!:k e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados) ��f"':' Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. .:::-j. �Linha para coser e sergir Fogões e Camas
_, Locomoveis, Motores de esplosão, (lAotores l�'9

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos der jantar - talhe- electricos �
�;';;"il Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��1
�l';J Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona r.!.(.�

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acces- (if.l
tiiL� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço rnechanico �1.4
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER �'l.J� Charutos «DANNEMANN» Beb'das nê,cionéte3 e extrangeir..s Ma(el ;êl electrico em geral ��

� Ernpreza Naciot"lal de Navelfiação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcks", uAnna" e HI\1axn t�
�' Fabrica de Pontas "Rita Maria' _h Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" .,- Estaleir ";�ra.!'caca" �
i�jl; P1�����������������@1�����:��l��l���é$�z.§:���R!Sl-;f?'��
g'l CO-�lP, a n, h i a, A! li a n ç a da 8 a h i a V de "'i' �s casas na rrua Cons. ineir:

II ,"',='�'""�,.·."O-�="7�ac..,....,..._.... ,""',

Canfe-Ilar.-. en aSG1\,1afra �, 120, 13�), e 7Ia i

í' 0'0 fu.ndaoa em 1870 --- Chiquinho rua Felippe Schrnidt 41, rur

�I SE6UROS TERRESTRES E rnnamrncs Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua relippe Schrnidt COIT

ii Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas; duas casinha?, e a fa�rica de movei� na, rua Conse!heirc
,,-:pital realisado 9.000:000$000 conserves, vinhos finos etc. Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem
i ��5e.rua5 mais de 36.000:0005000 Fornece doces de todas as qualidades para ca- per,; -dlcelta em 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptisados e bailes. , ----_

I· Irr-movets 13.472:2991R349 p'- __,., "'9'--_'_

N d iF
-II' as gran es uctas que desde-

" ,i25ponsabilii3adr!s craaumlõua em 1933 2.359.938:432$816 RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar PASCHOAL SiMONE S. A.
\(Estas rl25po!1sabiiiüades referem-se sómente aos ramosõe" bram no campo da actividade so-

I ����p�n\'l�aA����rrE5. que são os DOl5 u-ucos em que ,
..

H E O D O R O F E R R A R I LIVRARIA MODERNA cial ou ccmmercia], o espirito mo-

i Agentes, SUb-Agentes 12 Regulo30res de Avarias em tcõos os RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA E'unõaôa em 1885
demo e bem equilibrado utilisa c)

I
Esl"aClos õo Srasii, no Urugua" (Buccureul) e nas prtnctpces RUA TRAJANO) Telephone 1.194 t�lephone como, a mais inprescin-Ipraças extr'ongeiras Rua Felippe Schmidt n' 8 divel das necessidades I -r

ngentl':s 12m florianopolis rAmp05 LOBO & riA. raixo postal129 1'121. auto 1004I Rua r. mafra n' 35 (sobrado) raixa postal 19 Professora norma ... " _

1__.
Telegr. ALLIANÇA Teleph. 1.083 Codigo Ribeiro End. Telg,

lista -- acceita alumnos.rE'.m·iplorios em La�Z�:n��jQ�Y(.ages Sub-Agentes em

F' I & C;;
SIMONE

CURSO PR1MAR10 lí I

",,§.,�������������-�������� I omeno Ia. Tvpoqruph!n, EGtereatypi E SECUNDAr<ICjE������n��ãoÀl;�u��l��b �f.� TI�ATAR á r�ua Saldanha ./
.

== ==7Y _Marinho N; 10
,,'

t)

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus !ilhas.

'

.•••••••••••••••e•••••••
. a
: Fabrica de Moveis:

DE •

i
Pedra Vil_li I.

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER G :;
ESTYLO-_Rua João Pinto, II B-TeIephone, : I:

.O•••••O•••O� .

AUTORIZADA E FISCALDA PELO COVÊRNO Ft:

DERAL, CONFORME o [).;:ETO DE 23 -·5 --1917,
SOB N2.475

E' a unica que garante; seus associados e of
ferece a maior vantém com garantia em

beneficido Lar
CARTA PA1�TE N. 115

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 I;-�L I FI S

PEÇAM CATALOGOS, lPREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

PERIMENTE E VERA QUE

Linda Vista Pnncrurnlcc,
Espl anôlõn praia de banhos.

Optima nascente ôe agua potcuel,
Terrenos cornpletcmente plcncs,

R UILLA BALHEARIA ntSTFI a:.

JOOO metros Oa Pon'(e Hcri.llio Luz.
800 do ôrande (;]uarte! federal, em conatrucção,

'<JO .. � ,;:;. upo Esrolar 10sé Boiteux.;
a séde do Distrirt{l 1oão PessOa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50riedade se enrarrcga õa construrçao ae PrlZOlo!!l

05 lótl!s a�quiridos, mediante o pagar,Hmto de uma Entrada á
unsta e o resta te em jlagamenl"os mlZnsces.

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

OU com o corrector EUUARDO NICOLICH

INoIO I
de (Curitiba) �fa�b�ri�c�a�d�o�c�on�'"��f!J�i,:=�=.� 1�

é dar valar ao que é bom, é economica e rendôsD

Inscreva-se hoje mesmo na nstruetcra do lar tida"
que obterás uma caderneta p. quantia t1e 10$000 com

direito a um .rteio pago,
Si a sorte lhe proteger no cbrrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insígnificlie gU3.ntia de 3$�Oi).

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn O E ESCRIPTORIO

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

Preferir o Sabão

Realiza-se todos os mrzel um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela pteria Federal do Brasil
I

QUALQUER INFORMACAO:-Dirijam-se ao .Repre-
serante, nesta Capital, sr.

i'.,.
JtJ'l) Manoel Nascimento, .'�

ql1 se acha instaI lado, com
es:riptorio, á PRA(.\ 15 CE

0.' r-0VEMBRO N. 15.
,

O �
• MATRIZ: RUA 11 DE MOSTO 25 A (sob.) S. Paulo 10

I�
• ••••OGO

É SUPERIOR

- -,". ,.. � .-' .......... �

.

_-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dilia Acosta Atmeida, menor, Capital Federal, Río de Janeiro-con-
templada CAPITAL DUPLO Rs.

Pichald Wildi, Capital Federal, Rio de Janeiro -- contemplado com

DUPLO CAPITAL Rs.
Da. Alice Leal Chagas, Umbú, RioO. do Sul=-contcmplada com dois

títulos Rs.
Meton Gadelha, Fortaleza, Ceará, -contemplado com Rs,
Da. lVilma Albuquerque, S. Paulo S. Paulo-contemplada com Rs.

José Aranha, Muriahe, Minas Gerais - -conte.nplado com Rs.
FreiJosé Maria Casanova, Recife, Pernambuco-contemplado com Rs.
Miguel Mirisofa, S. Paulo, S. Paulo - contemplado com um titulo

liberado de Rs.
Eliseu Leite, Natal, R. G. do Norte - contemplado com um titulo

liberado de Rs. 6:00J$000
Romão Grasinso, Urugualana, R. G. do Sul - contemplado com

um titulo liberado de Rs.
Carolina Dias de Carvalho, Bahia, Bahia+ccntemplado com um ti-

tulo liberado de Rs.
João Rodolfo dos Santos Filho, S. Francisco de Assis, Rio G. do

Sul, contemplado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

lnformações com os Correspondentes para o Estado de
Santa Catarina

�.'�:; �'0��+��'f'i' ,,""".<,<1).&2(f;�-----
__

.

__ .__

fS1:�.--------- o{�1P,� '1l!,����,����. �"-��'�A-*GOO-----A. _

(!::�:r.;(�����'{�.Ú\ w.i1t��.g�i� -_.. . �n �Á� � ��� :�W� R� .�:'"'!J
��i$jJ"6 �

�
,�
r.J3.
�)
a.
.. F t.,�� r{� !:k:�A\. rt�A E�jl

-

�S '7O $ �'{;
• I �"'!. �-""::i<""J."'z,,,,,.e.. .

I�_·I I"",iconSto�b.:.,,�. !.�.,�.'...-�lt'::..
� rrestres e M a ri timos i :..�.@{,�,�..:.·.r".·�,.i'J.:. d p I.:,� " ii t;;i:;:! .. IÇt>JW!in'::, <.;i ,;o, F)RI 1\11 EI ��v·f.\ c�o Br�asil � '::'� ....1 wJ

f�� A AgenCIa Mouerna e u· oCAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 II �
"" '"

êd S P IRESERVAS ;vlAIS DE 38.000:000$000 ,���cações, com se e em ào au o,
RECEITA EN\ 1934 !li"l3:.·41��lJ/,:.'4901132�.9�440g iii II ré autorizada e fiscalizada pelo GovernoPROPRIEDADES 1/v10VEIS J'; r

HESPOI--JSABILlDADES ASSUMIDAS EM 1Q34 2435 044·063<!t157 F
......

ederal e pocsue a carta patente n 112 '

SINISTROS PAGOS EIVI 1934
v.

4: 183:406í606 'r1 �r� � · i�
I '

todlJS GJ5 E�a8d\(s I

A GAZETA

NUMEROS SORTEADOS

Campos Lobo & Cia.

������;:!k�����IiJ;�'��.I�'::r-��'t��;;���
-

.

Ag�n��s, $Ulht\��ru�!jS e Raijul�darGs de AV[1i!a9 em

do Eh'asíl, �o Un..i�u�í e Vi&S prln ;iiH�is praça;) eitr�rlge!r��.

Agentes em Ftonanopous :

Campos Lobo & era.

Formidaveis sorteios proprlos, tres vezes

por semana, todas as segun
das, terças e eextas·fe!ras,

"

to'
,1
i j.,

EXt ração com globQâ de cristal.Rua Conselheiro tvlafrs, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA A maxima lisura 21 honestidade, pOle, os sor

teios são pr6seneiado8 pelo p��1Escrltôrios em Laguna e ltaiaí

-'-0-

Sorteios men-

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l:
numero sor

teado. do
DUPLO
do capital
nominal.

12:000$000

12:000$000

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

6:000$000

p:Ot\O$OOO

ra

'n

")
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I) tr�balhD
maritimo

I RIO, 29 (G)-A Camara re-

Achiles ceberá dentro de alguns dias o

para se projeto que regulamanta o traba
lho rnaritirno, incluindo a jornada
de oito horas e o direito de fé
rias remuneradas aos trabalhado-

o governador maranhense
�IIIII!!!�'" requereu mand ado de se

gurança
---i?':.-_

S,LUIS DO MARANHÃO, 29 (G)-O sr.

Lisbôa requereu a Justiça Federal mandado de segurança
conservaro governo no Estado.

Foram nomeados para
constituírem o Conselho Con
sultivo do município de Ha
mania os srs. Ernesto Bau
mann, Hermann Koepsel e

Herrnann Schulz.

CINE ODEON
A's 7 e 8,30 horas, a co

media originalissírna Amor
por telefone.

CINE IMPERIAL
A's 7,30 horas, o belo film
A conquista de um Imperio.

CINE ROYAL

VOZDO POVO

Retornarão á

POlitica
Irradiação
da Alema

nha

Desportos
Continuação da 2a. página

res.

Venda em

leilão
f'H�IVER5AHI05

tida disputada com jogo pesado;
ainda reside em ambos aquela
dôrzinha do último encontro do

campeonato ... O 10. goal do lris

Regressou de Tijucas, o sr. não foi legal, pois indo a bola á

ceI. Benjamim Galoti Junior l trave e voltando aos pés do joga
ilustre deputado á Assembléia L�-

.

dor que havia batido o penalty
gislativa. esse não podia arremessa-la mais;

entretanto trata-se de um festival,
Dep. Francisco de Almeida quando todos devem alr se apre-

E t' sentar dispostos para cumprir hon-ncontra -se en re nos o nosso
.

d F
. rosamente com o seu dever.

estima o conterraneo sr. rancis-

co de Almeida, ilustre deputado
-

Foot-Ball - Avaíx Taman
á Assembléia Legislativa. daré-Foi tambem bem disputa-

do o prélio entre os antigos rivais,
vencendo o Avai por um comer.

CURITIBA,29 (G) - Di
versos elementos da repre
sentação federal do Paraná, No próximo dia 7 de Outubro,
afastados das· posições que

á rua 7 de, Setembro, �s � 4 ho

até então ocupavam pela re- ra�, o porteiro dos aU�lton�s .do
volução de 30, estão na dis-IJUlzo_ da 2a. Vara, trara a �ubhco
posição de reingressar, r.a prega0 d� venda e a,rrematação a

politica, formando ao lado quem mais der e �alor lanço ole

dos que apoiam a adrninis- rece� alem da avaliação, uma ca

tração do sr. Manoel Ribas, sa a rua 7 de ��lembro, n' 1.9,
pertencentes as orras Mana Luiza
e Maria Carolina, filhas de JoãoConse lho Consu lti- Manoel Gonçalves, venda essa re-

vo de H am on i a querida pelo tutor das mesmas.

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

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.
A'S 23,1 5 corresponde às

3,15 hs. nô Rio de Janeiro e

7,15 às 11,15 hs.
23.05 Anuncio DJA (ale

mão, espanhol). Canção popular
alemã.

23.10 Radio dd Juventude
Hitleriana: Liga das Meninas Ale
mães: Mamãe, minha camarada.

23.35 Noticias sobre a econo

mia alemã.
23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias(em ale

mio).
24.00 A economia Alemã.
00.15 Os fogos do outono

queimam! Urna sequencia variada.
1 .15 Ultimas noticias/em espa

nhol):
1.30 Concerto recreativo. Foi apresentado, á Chefatura

Efetuou-se 1\ corrida de estale- 2,15 Atualidades. de Policia, devidamente escolta-
tas que foi anulada por penalida- 2.30 O trio de corda em si- do, o sentenciado José de Santa
des das equipes da Marinha e maior, de Franz Schubert. Toca o Rita, que se destina á Peniten·

3a. e última convo-
do Exercito e a prova Voley, Pogner�Trio. I

ciaria da Pedra Grande. A esplendida película mú-
final, entre o Exercito e a Fôrça, 3 00 Ultimas noticias (em ale�: Santa Rita foi condenado pelo si cada Meu maior desejo.cação deixou tambem de realizar-se por mão). ; Juizo de Direito de ltajai.

--0- falta de luz, o que serão opor- 3.15 Leitura do proBrama
C I N E REX

De ordem do sr. Presiden- tunamente. (alemão, esp.). Despedida DJA A. A's 7,30 horas reprise do
te, convido os srs. associa- (alemão, espanhol). ena film Anjo de New Yt)rk.
dos para comparecerem á ENTREGA DOS PREMIOS II I'� H ra Im'!d�reunião de Assembleia Ge- M- t

' -I 1ilJi!::;J flIEi DL,....

Julia ral Ordinaria, a realizar-se Na séde do Atlético reali�· (In ep Ia uo
'" i iI fi'&.en t;rl iAIa exm�. sra. d. Ma,ria

N' no dia 5 de Outubro, ás 17 zou-se a cerimonia para a Estado terrível
� Mi .. UJ

Moura, viuva do sr. JulIo 1 ICO-

horas, em uma das salas da entrega dos premias usando U
.

�
. I LONI?RES, .

28 (O) - O
lau �oura;: .

Guarda-morta da Alfandega, da palavra o presidente da-

I
grande indendío, ontem de-

o Jovem Luiz Horn,. '. nesta Capital, para os fins quele Club, o capitão A. Pelo Montepío foi adquiri- Fe r i u o j u iZ clarad? nos arrnazens de
a exma. sra. d. Corina Vldall'á declarados nos editais de Carlos Bitencourt e outros do o prédio n. 108, da rua , VIappmg, neste porto, per-

Lirr:a: eSP.osd, do sr. José do Pa- \ brimeira e 2a. conv.ocações. repres'��tante,s dos demais Tenente Silveira. duas testem u - dura ainda depois de decor-
trocmio Lima,

, Secretaria da Caixa Bene- clubs, jornalístas, etc. Sob E . h
ridas 24 horas de seu inicio.

o sr, Brauho Espiridião da
ficcnte em 28 de Setembro palmas, terminou-se o áto le rne r)tc,)s nas, 6, a se- As chamas propagaram-se

Silva; de 1935.
I
que foi assistido por um nu- E t

.

t ... gU -I r su ;C -jdou ..
ao deposito �

.. chá, vizinho
o jovem Celso Vidal, auxiliar . X rem's as, I

ao edificlo incenJ�o_!...-.mas <;
de grafico deste diario. ��b��c��::riO ������ ;rr���t�� d�s��i��a:n�� �qRTALEZA,. 29 (G)-A se os bombeiros consegJi�1:l_: '.

festival. Em companhia dos policia desta cap!�a� efetuou, VIENA, 29 (G)-Uma cê- evi�ar q�� élas a�in�isse!TI a
�,

representantes dos jornais, a e.sta semana, a pnsao d.e va- na terrivel ocorreu ontem de I
mer ca?o. la depositada.

diretoria do Atlético ofereceu nos e�ementos extremistas, tarde no tribunal iocal em I O aesabamento ��, uma.
em outro local, farta mesa de den�nclados, por confabula- Oraz durante o julgamento parte do grande edíflclO de
bebidas finas. ções subverslv�s. de ur� homem de nome Franz sete andares deu lagar a

E.ntre �s. detidos �e. encon- Geisseder, acusado de ter grande pânico nas imedia
tra um OflCtrll �� PoliCia e ex- violado o tumulo do filho do ções, principalmente por ter
agente de PolIcia. diretor do hospital de Graz, sido acompanhado de violcn

dr. Pleiffeir, que tinha recen�
ta �xplosão. Entretanto, salvo

C IRCULA·R temente despedido o acusado ferl!�e�tos leves em alguns
de seu posto. b01110elrOS, não ha por en-

Durante a inquirição de qua!lto desastres de órJem
uma testemunha, cujo teste- p_e_s_�_0_a1_.

_

munho �ra muito preju�icial Trel\, '" por d I"aao réo, Glesseder sacou, 1I1es- �

peradamente, de uma pista-
DELAMBER T & CIA-

PORTO ALEGRE, 29 CG) la e abriu fogo, ferindo seria-
Faz entrega com caminhão, -O Correio do Povo pública

mente o ,ju!z ,e duas test�lenha serrada.
PHONE 1100 uma circular que o bispo de mllnha�, mClUSlve o �r, Pl�lf�

Porto Alegre dirigiu aos vi- f�r, e fll1almente �SO, ..l � u!

garios de sua diocese aconse- ÍlI?a bala para e"toural os

lhando-os que se abstenham 1I1lólos.

de intervir nos prÓximos plei� ---5---1--1-----
• tos municipais, diréta ou indi- . a IIUIOS
, rétamente, pró ou contra de- Os últimos balancetes das edi-
terminados candidatos "visto lidades de São Josê, Campo Ale
que os postulados católicos, gre, 'Orleans e Indaial apresentam,
tanto na Constituição Federal respectivamente, os seguintes sfil
como Estadual são hoje res- dos

_

de dinheiro em caixa:
peitados por ambos os parti� 24:612$165, 1:402$200,
dos politicas". . 2:486$260 e 2:098$220.

de uma casa

Sra. Armando Ferraz
Dep. Galoti jor.

Aniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Oda Oliveira FeHaz, es
posa do sr. Armando Ferraz, di
r c.or do Banco de Credito Agri
cola e Popular e membro do Con
selho. Municipal de Florianopolis.
A distinta aniversariante que,

por seus altos dotes de espirito
e coração, desfruta elevada estima
em nossa sociedade será, hoje,
muitíssimo cumprimentada.

OUTR05 PARTEm: ---_._--------

Cartazes
HOJE

Viajou para Capital da Repu
blica, após demorar-se alguns dias
entre nós, o sr. W. B. Chaplin,
que ocupou o cargo de diretor
do Cabo Submarino.

Dr. Mileto Tavares Fool�Ball-lris x Avaí-e-Ven
ceder o lris por I goa], tento

lindamente conquistado. Foi uma

partida muitissimo disputada que
arrastou muitos aplausos, Os dois
bandos se apresentaram bem cons

tituidos.

Trancorre hoje o aniversario
natalicio do sr. dr. Mileto Tava
res, integro Juiz de Direito da 2'
Vara da comarca da Capital.

Dr. filvaro Catão

Caixa dos Em
pregados do
Ministerio da
Fazenda

Sentenciado

Passou ontem a data aniver
saria do sr. dr. Ai varo Monteiro
de Barros Catão, deputado à As�
sembléia Constituinte Estadual.

Festeja hoje o seu aniversario
natalício a exma. sra. d. Amelia
Regis Sena Pereira, viuva do sr.

Jcsé de Sena Pereira.

eazern AliOS H01E:

Ontem dizia o Cioffi
Numa grande alocução;
-Quando eu era Delegado
E tinha a Vara n<1 mão,

BEliTE liOVA DESPEDIDA
Està em festas o lar do sr, I

eng. Raimundo Rothsahl e de
sua exma. consorte, com o nasci�
mento de um menino que tomará
o nome de Sergio.

çliE6Am UN5 ...

W. B. CHAPLIM I! FILHA.

Regressando hoje para o Rio
de Janeiro no pdguete ICarl Hoep
cke» , agradecendo III atenções
dispensadas pelos amigo� durante
a nossa estadia ne�ta Capital e

não podendo nos despedir pes,oal
mente de todos, por falta de tem�

po, o fazemos por e!te meio, ofe�
recendo os nossos prestimos na

quela cidade, á rua Candido Gaf�
free n. 149, Urca.

Florianopolis, 30 de Setembro
dI'! 1935.

TREINOS

Dr. Valmol Ribeiro

Hoje treina o Avaí, ama�

nhã o Iris, quinta-feira o Ta
mandaré, sexta-feira o Figuei
rense e sabado o Atlético. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Proximo jogo: Iris x Ta

mandaré; amanhã comenta
remos esse jogo importante.

Encontra·se entre nós, prGceden�
te da Capital Federal, onde foi
reoresentar o Estado de Santa

•

Catarina no recente Congresso
Pan-A;nericano da Cruz Verme-

do bispo porlll
toalegrense

T. M.

lha o nosso ilustre conterraneo sr.

ur. Walmor Ribeiro Branco, ata- -----------
cado clinico e prestigioso politico Esco Ia de A.
em Lages. Artífices Não fazia como o Bilke:

Não me lembro uma tÓ
De prend�r um sacrisElO,
Nem tranca�lo no xadíez.

Acha�se nesta capital, o sr.

prof. Heitor Luz, competente far� Este estabelecimento de
.

'd t C't I ellC:'lno está pu'bll'calldo edl'ta) participam is pessoas ami-
rnaceuhco, resl en e na apl a �

i gas de seus pais o nasci-
da Republica. com o prazo de 60 dias pa- � mento de seu írmãozinho

.
ra receber inscrições ao con- [ii I�indo de ltajaí, acha-se n�s- curso para pre,enchimento dos ft Sergio Ernelto Rothsahl �

tl Cidade, o sr. João Amonm, ca:gos, de adj�ntos do curso � 23-9- 5 II�:colelor estadual naquela prospera Pnmano e adjuntos de pro- n
3 . .

cidade. fessor do curso de desenho. 6m4ii#&1a�a:_'b2li��

HELCIO e ·ATTILA vez,

E, depois disse baixinho
A' sua creadil, a B�nta:
-Pois o Bilke até 'f)rend�u
O Senhor «Bispo 4Ü.»

T o

.A.

OOR?

-u-
RESFRIAOO.._

�R I N-
?
iii

N o
�

OORAÇAOo DEPRIME
..

)
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




