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PARA PREVINIR UMATA
QUE ITALIANO

LON DRES. 19 -,- Comunicam
de Alexandrina que a frota ínglisc1
concentrada no Medíterraneo está-reá
Iízando grandes manobras entre .Al�
x indria e Porto Saíd.

POVO Sem quaisquer ligações politicas. Esses exercidos estão sendo, rea-

lizados para se conhecer a eíícíeacía

Diretor Respons3vel JAIRO CALLA,DO da frota inglêsa no caso de qee cer
rado o canal de Suez. verifiquN(

Redator-chefe Mar'tinho Callado Jor um ataque italiano por mar e ar.
�

, lançado desde a ilha de Rodes.

de 1935 I j NUMERO 3 'kJ-----------� Divergencias
AO LONGO DA FRON- '�OS ITALIANOS EM s. entre o Duce

TEIRA DA SOMALIA Requerida PAULO TAMBEM BOICO- e o géneral
BRITANICA TARÃO BonO

«ENQUANTC? HOUVER UM ROMA, 18-Relativamen- ���������� S. PAULO, 18-':' Realil\u- LONDRES, 18 - Nos cit-
UNICO ITALIANO»

Ii te a um despacho procedeu- a cassação do mandato se,lI noite, na Carnara de Co- culos informados declaram que
LONDRES, I � - O cor' te de Dijbuti informando que �erció Italiana,. uma gran�b r.rl�·1 "urgiram gr�v�s divergencias en·,

respondente do 1),:nly 'Í elegrap}: uma coluna italiana proce- DO REPRESENTANTE COIV1 ERCIARIO mão de comerciantes e mc.ustnars tre Mussohm e o comandante
em Adis-Ababa obteve uma en- dente da Somalilandia esTá ,..�������������� afim de assentarem medidas en: geral das forças italianas na Eri"
trevisla do imperador di Etiopia, marchando ao longo da íron-

_ cojunnto, tendentes a c�tabelec( r tréa, general De Bono.
no correr da qual sua magestade teira da Somalilandia Britâ- Esteve em nossa redação o sr. Hipolito Pereli a, o boyocott nos produtos cÍe Oi ig' I ,

,

Mussolini mostrou o maior de-
Baile Se,las"i� ?issC; ao jomelista: nica em direção a Jigjiga, com valoroso li�er_ trabalhi�ta.e candidato a Dele�ado Eleitor britânica. sagrado pela demora das opera
«Não discutIrei a que,st�o da paz, O objetivo de ocupar uma pela AssOCla�a? dos .Empregados no Comercio, que. nos

U\;i' ESPIA0 ITALIA�:O ções em torno da cidade de Adua,
enq�a�,to houv�� um UDIC? sold�, imp�rtante rota de carava- troux� a n�hcla de Já te_r dado. entrada na Se:retan� do

MORTO PELOS CROCO- declarando que a mesma afetllo>J
do italiano no sólo da minha pa- nas Justamente no ponto em Superior Tnbunal �e justiça El�ltoral o seu re,-urs� inter-

DILaS seriamente o prestigio do Ex-er-
tria.» que a mesma cruza a fron-!post� c?ntra aAvahdade.do pleito em que o refendo co-

ADDlS ABPBA, 18 --A- cito italiano.
teira da Etiópia com a pos-] mercrano pe,rdcr3 as e�elçl�es apen.fls por u,m .

voto. Infor-
dÁ Gl1IZA DE MÁSCARA, Ulv\ sessão britânica, um porta- mou-�os mais .0 sr. Hipólito que Já constttuíu �dvogadu nuncia-se a prisão e um espião

TO MOl I-IADO R d J h t Italiano no momento em que es-PAN. voz governamental italiano 110 '-1.0 e �nelro par.a acompan ar o r.E:curso jun o ao

AD1S-ABABA, .1 9 - A úni- e os circulas britânicos acre- Superior Tnbunal Eleitoral e que o refendo advogado re- perava um avião que iria Ir .m-

á t
-

d d t po.t.i-lo para fóra do territorio
ca prote�ão. cont:a gazes 9ue POS- ditam que tal informação é querer ao mesmo empo a cassaçao io man a o ao sr.

sue o exercito chope consl�te nun [anloslica, Emídio Cardos') [or. caso o mesmo venha a ser eleito .tlope.
pedaço de pano -rnbebido em deputado pelo Grupo dos Empregados. Outra informação diz que ou-

?gua. Um decreto, do general ARMAS E MUNIçõES ,Disse-nos mais o sr. Hipólito Pereira que o pleito tro espião lôra devorado pelos
,Nazibu, governador de Harrar, Inglês!s para a EUopla está virtualmente nu'o em virtude de ter funcionado como crocodilos quando tentava alra-

recomenda á população e aos $01- CAIRO, 18-0 primeiro na- escrutinadores dois elementos da diretoria, em desacôrdo vessar o 110.

dados que cubram o rosto até vio inglês com armas e munições portanto com os estatutos em vigôr da -Assemercío- e REABAS TECliVlENTO
1° que os gazes sf'jum arrastados pe- para a Abissinia passou hoje pe- contrariando as instruções baixadas pelo Tribunal Eletoral, DE TROPAS ITALIANAS

lo vento. 'Jo canal de Suez, e o segundo para as eleições classistas. RO;v1A, 18-As tropas da
,

navio é esperado amanhã. Achou O Tribunal Regional que isto era uma irre- Eritr éia dispõem para o SeU

gularidade e não caso de anulação do pleito, motivo pelo reabasteclmento de 7.0_00 Salão "Cornrnerclal"
qual o sr. .Hlpolíto Pereira, recorrerá para o Tribanal. camelos 18.000 muares 7 Conarbeiroafra, 9 (Ed. fl:truJG

"" ',l Supertor,
'

" mil caminhões e 2.000 trans- Barbeiro-]e �elei-fo

da' guerra
. Pelas declarações e argumentos do sr. Hipolito, é portes automóveis.

' LOlJrfj",.�s
, >' .

de prever-se como segue a anulação do pleito. O trafego efetua-se atual- C,O n��":es;s'oFRUSTRADA A CONSTRV- O N tlré
.nente por estradas cons- D

. egus par Ira truidas togo depois 'do avan- Integr.•lls-ÇAo, DA FACE ETIOPE ADIS ABABA, 18-Segun- ço dos italianos.
PARIS, 17 - O papel da Russia Sovietica nos debates RÓMA . 17 O

. . do informações obtidas no Pala- Em 3 dias foi ;:berta uma ta em São
sobre as sançõ s contra a lta!ia obriga as demais nações ,8 meditc:-

r
'.
i , ,- s Jor�ats cio Real o Negus partirá na se- estrada de 8 a 16 metros de p' t"rem sobre a a;ão d�'ssa potfl1cia no seio da Liga e, é neces�ario ,�ol�clam que 0-ravançoT os

mana corrente para Dessie que largura de GlIma êm d;re- au, a
!'

dizer, as d"ciarações harulhentas sobre a indiv!6ibilidade da paz'
I a lanos fermi lU �er��car p"s5ará a ser' o quartel gelkral ção a Adua n� extcpsão de -'-

não chegam a "camoufl, li 11
a aliança desnatural entre as na,rões reu-' que �s e lopes pre en l�m eli�pe na frente no:te. 85 quiló'llet'ro"'� SÃO PAULÓ, {8":_Deverá

- .:r
orgnmzar uma base de a'/Ia,

.,

1
•• u'. .nidu3 na Uga e a R:,n:a Sovietica, que saberá aproveitar-se dos

ção nas proximidades <.1e Em 2 dias. fOI 1l1stalado realizar-se, lli;�sta capital� du· .

confli�os mternaciCI13is p:1fa OÔ seus proprios fms,
.

Aksum Jnde foram éncon-
BOMBARDEIO DE um reservatono de 50 me _

rante os dias 26 e' 27- do

.Assim, a União Sovietica dev� ser consi�erada como o '�a- irados '1.500 litros de gazo-
AMBA ALAGl tros cúbicos na proximida- corrénte mês� o 20. Goilgres·

valo trowno" d(;ntro dos mures genebnnos, atraido pelas .propr18S 'I." .•.

t d ól ADIS ABABA, 18-0s aviões de do posto. so Integralista ,da Prüvincia;.
,

d L'
.

d ' I
.

h d ma reClplen es e eo com d S- PI','pdenclas a 19O, CUJO segre o esta em peno camm o a esven- ê t t I d t : italianos bombardeiaram vária, A ALBANIA NÃO MOBILI- e ao au o, ao qua,acor.;,
dca-se diante dos olhos e<pantados _do mundo inteiro. ' °t ,p 80; O at e qua rOd qu n� vez s Amh� Alagi, causando nu ZOU TROPAS rerão rep�esentaç?es �é.n1aisa,s, magne os, peça� e so . .

. d� 250 nucleos.· "

"í' _,' _ ..' .'., "

'I _ presatentes para mótores. rr�ero��s. VitImas entre a pop'Jla-
_

TIRANA, 18-A Repartl- O .."
•PARL", 19 Afuma s� aqUi que a mtranslgencla, da nA' t t çao CI\'II. çao de Imprenca do gO\ler:lr "s trabalhos serão pessQ

I ' I' - d - , I ,. o mesmo empo cs a- o) • uI' t ·d·d' f
'

g aterra quanto a ap lcaçao e sançoes contra a ta Ia encerra,UIQ d d O gOV�ítlO ob,erva que as albanez d�smentiu a infor- a mUl e presl I os pe o sr.
certo perigo para a situação atual, pois a JJolitica britânica, pará va� s�n O prepara a� daco- lrapas estão expostas em Amba mação de que haviam sido dr. Plínio Salgado, ch�fe lIa-'
fazer ·valer o seu ponto de vista, está obrigada a assumir uml sé· mbo �ç .es para os aVia ores, \AlaaÍ, visto que nos lugà!'es on- mobilizadas 7 c<la<::ses' 'do cional do Integral.ismo.

.

d'
.

f' 'd d d
. . a eXll1s. o

•

•

-'-----------
ne e compromlsso� para com uma III mi a e e palzes, tais como de �e alOjam não ha d.>fesa. Exércl'to Aa Russia Sovictica, a Tcheco-Slovaquia e outros. ," "

.... EXPLOS O "E'
E' que esles paizes insistem em compensações pelo apoio, OS INGLESES RETIRAM,

Como I MORTOS' "

que ddrão á Inglaterra na questão das sanções,. compensações. que, SE DE MALTA OS egionarios da . ,'.-

segt:ndo se opina aqui, serão finalmente dadas'. deixando, porém, LONDRE, 19 -- As famílias dos ROR1. Imneria' ...soldados num transatlantico italiano
aberta a questão do ulterior cumprimento de tais compro-r.issos. marinheiros e oficiais brltânicos es- Ir

Declara-se no& circulas poli�i.::os desta capital, que foram exatame!l- tIo êvacuando a linha, de Malta. e cons trutare li
te�compromissos assumidos pela Irglaterra. Essá �ed!da foi determinada. pelo LONDRES 18 O d dA',. ,

governo mgles. por temer-se qualquer. '-, correspon ente a genCla Reuter

DOLO' E MOGADISCIO-'O ETIOPES NÃO TOM _
ata�ue de ·forças aéreas e navais da anuncia. qu� almoçou hoje, com o general So�tini eRas Gusga. Faz

,

A Italla. ,Li descnpção pitoresca das forçul do Ra3 DIZ que os seus solda-
OBJETIVOS ETIOPICOS RÃO A OFENSIVA

,

. d, s apresentam armas e fardas disp'lratad�s. O� uniformes kakis sur-
"'

.

I
NA FROf':JTEIRA DA SO gem a,

o lado de mantos brancos e velhas espingardas ao laca deADIS ABABA, 18-0 im- MALILANDIA BRITANICA mausers modernas. A idade tambem varia Junto com um vetara'l'
perador I-lailé Selassié or- ADIS ABABA 18-- As d B b d.· .

. '-

, ',J
�eriou que 100.000 homens noticias que cir�ulam dos GENEBRA. 19-As frontei-

e

lhr ara

� corre5r�1 ente VIU

�:n jemno de J 2 arJos que eXibia

Sej'am cuncentrddos na re- etíopes estarem 'preparando d S 1 °hrguI'rasosaOmenR� um

t�ZI
e esta'{�f' itera �fente coduraçado ,po� c�rtu- 138 K I L·O··S';'

ras a oma ilan�ia Britílnica são c e. 1S ves Ia um magm ICO um orme e gen�ra Itahano. Dgião do DoJo, e que depois uma ofenSiva nas frentes g.uardadas por patrulhas. As auto- O correspondente da Agencia Reuter descreve o notavel
E OUAO

avancem contra a Somalia do sul e do nort<: não p�s· ndades estão tratando apressa,da- trabalho levad.o a efeito pelos operarios civis e militares q le acom-I
'

RIO 19 � Cb'"Italiana, visando a catura de sam de boatos, pOIS os meiOs mente de melhorar as comunica- panham as umdades militares nos seus deslocam ntos e entra ,.. J M
,;. ,.eaaram da.

Do Jo. bem informados �esta �api- ções rodoviarias e�tre a� fro?te�ras serviço imediatament� no terreno conquistado interromrendo p:r �� :���ass d: ou��ro Vblho �inco cai·
Em seguid! as força� etto- tal desmentem tais notIcias e os Est3doc; maiores do dlstnto. zes os trabalhos para tomar part� na batalha. Traia-se de volunlu- fSO d

"em
.

ana, .c.om ,0
�es m,archarao atrave� ?a e �ss.e�lIram que

_

as fo.r�as Estão s,endo preparados campos rios comparaveis aos legionarios de Roma 11'1 erial-soldados _ PI
e cento e, t.nnt�, e 01!0 ,ki..

SornaJia, rumo a MogadlsclO, ãblSSInlaS por razoes milita· para receber os refuoiados, con- trutores.
p e cons os, no v:-lor de dOIS mIl e qwnheo·

c 't Idi' 't I'
- dtO tos contosap! a a co anta 1 a lana

Ires,
nao po em ornar a quanto não tenha chegado nenhum A moral das tropas em ger I' x I t d d'f'l E

.'

.

.',.
d AI A d f

.

d 50
.'

a e e ce en e, apezar as I 1- 'sse ouro fOI recolh d á Ce n rya. .

o enSlva. a maba. - culdades encontrad�s é as que ainda deverão ser vencidas. da Moeda. �

.,

I o a..

Um destroier
W:�� rP!I�I��EJUM I (l"'/�_'��"""

ROMA, 18--0 navio italia,1 ,�
no MARTHA foi detido e fis-I Ocalizado por um destroier in-I

A VOZ D
glês no Mar Vermelho, se

gundo mensagem de Port Proprietario e
Sudan.
Respondendo aos protes

tos do comandante do navio
italiano. o comandante do ANO II Florianopolis,
destroier inglês alegou que ------------------------------

desejava descobrir se o MAR
THA viajava sob falsa ban
deira.

Sabado 19 de Outubro

MORERRAM CINCO AVJA
DORES ITALIANOS
ROMA. 17_:_Cinco aviado-

res pereceram alegados em (00-

sequencia de um grave d�s8stre,_
ficando inutilizados dois aparelhos
que caíram no rio Tirrenc.

,

Esse lam.ntavel acidente yesili-
cou-se na ocasião em que "ma es-

quadrilha composta de dez apare
l�os fazia exe rcicios, noturnos, en
tre Livarno t� O;betelho.

'

, flI

,llSSea
.������==�w�--=��7m�--�

em face
ilalo-e'iiópica

ALEXANDRIN, 18-
- Diz-se que moitas: pessoas
perderam a vida e' outras sai·
ram feridas em ,conse.quencia
da explosãO de uma caldeira
do transatlantico italiano .IlI.
d0i1fa; que chegou, a este por
to cúm fogo a bordo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMBINADO x «MARCILIO
DIAS»

Em Ítajai, domingo pr0xirrlo,1
o Combinado da Federação en

frentará um conjunto formado pelo
«Marcilio Dias» e o «Lauro Mül�
ler». A equipe ca Capital não se

ceição. apresentará como de costume, .

Resposta �o mJ5SJVlsta que mE'

P· po�que .

está desf�lcad.a .

dos seus II,nterpe�ou: «Lorne� �u tIro de
O ,rrF; Loj � o aniversario nata- re rn iO

dOIS ótImos médIOs-dIreito e es- lauto e uma penah.da le OCi\SIO-

,i,.... 'a exma. sra. d. Máxima ás fam i lias d nada pai qualquer Jogador do la-
quer o.

. d' d d
.

d
.

_bL� ,:'/es da Silva Medeiros, Vf!- numerosas A embaixada esportiva segui- o ataca o, �uan _o �roposlta ,,-

"Cf;;;, j'3 gr.uitoria do sr. des. Me-I BEL O HORIZONTE, 17 rá, ás 6 horas de manhã de do. mente. ou nao, po_� fora a bola
de:rc,;' Fi!llU. m�mbro, da Côrt.e -Foi aprebentado á Assembléia mingo, cuja condução partirá de pela lInha de fun,do.
,ele /- :,ehção e do Tnbunal EltI-1 Legislat;V.1 do Estado um proJé frente do Café Java. Marca?o o tIrO de canto a

{Ola' to assegurando concessão de pre- Os jogadore� requisitados são: bola sera colocad:\ DE�TRO
mI'o ás famílias de prôle superior 80....os Carioc.. Antenor. Walde- DE UMA AREA D�, 091 cm

,
. -'. A QUAL DEVERA' E<;:a dez filhos. I mar, Cho��late, AqUino, Gal�go, TAR MARCADA EM CA-

Osvaldina da Rosal Fr.eed, Tlao, Damata, Cahco,
DA CANTO DO CAMPO.'

Nlzeta, Haroldo I� Cruz. Como .

massagista irá o sr. Fornerolli e
Formando o canto do cil.mpo 'i

_ :Art. 4'-Revogam,se as disposiçõ.s em cmtrario. O Se-
como roupeiro e auxiliar o sr. um anglo rdo, as suas duas ex:" cretar�o Geral dos Negocios do Estado, assim o fa�a exeC.ltar.
Ni1ôr. Pela diretoria da Federa- tremidades �erão ligadas em fôr- . ,."F?alacio' do Gc.v �rno, em F'o.·ianopolis, 19 de Out lbro de

d rra de setor, de maneira a obte·I.·-.se 190·6' f. .

) Abd B' H 'H Cção foi designa o para repre�en-
.

. \ asslg. on IptIsta- onoflo ermero a neiro da
tá-la o �r. teto Aido Fernandes, a área de O, 91 cm., logar onde Cunha.-..,.-Publicada a presente lei aos 19-X-906. O O;rector
secretario geral daquela entidade. deve ser colocada; a bola pa�a Marciano Franciséo de Souza.» -.L\i,Jda pelo De:;e'o n. 298, Cesta/' ,:naL-õe a p_as�agém do ani· ,

MI.ssa O diretor técnico da F. C. O., rece.ber o _ponta-pé. Ha 'camp�s, :?ata, o Goyernador'c1assificou a nova Coma C1 em segunda entcan-
'Iersa '10· natalício d�' rosso conter-

I acompanhará os seus jogadOles. aqUi espeCialmente, que tem alem Cla e em Resolução, do mesmo dia, removeu, a pied de, da c )mar-
:aCf'f sr: N�lo Noceti! represen- i_,. Após o final do fTimeiro tempo da marcação dQ setor, um ponto ca de Joinville para a da Palhoça, o juiz de direito, dr. Antoniotante comereIal.;�esta CIdade. Jose FranCISco dI" Resa, con- de jê>go de Itajai será informddo de cal, marcando o seu c.entro; Gomes Ram, ge n.,

.

; :)J1; P d ,'vida ao'5 parentes e pessoas de
para o campo da Feder�ção o entretanto, as . regras internaeio-. -Fo��!-p 5ptão nom�ados: Promotor Publico-José Luper-Faz anos nOJe o sr ... e ro '

.

d
.

t' nais não se referem a essa J'nven- L· J 'H d C V' S" d
.

.

D: ,.-...

f
.

. .

d sua amIla e para aSSlS ITem a resultado até aquele momento; e 'U CIO opes; major ose e>nono a os�a, Jcente i,veua e Sou-E vali�to Ias, unClOnano a
.

d 8' d' d .

d I t da m r ç- b I d N' I J ' R' I 2 3 I
'
...

�

'1.1" ,-".;. I
. mIssa e la, que man a re- á noite serà comumca o o resu -

a a ca ao, porque a o a e- za. e, Ico_au. ose. osar, pcíra
. .

e . stipp ent{s dj Jljiz deAs<e "[; "la ....egls allva. C d I M 't l't f J ve pcrman cer de Ir d 'r D t C d P I'
.

1
- .• ' _

zar na ate ra e ropo 1 ana, tado final pelo o Ca é ava.
'- e n· o a a ea �r�. 0 • .- o.mmIssa�lO· e

.

o ICIa e seus supp,entes-capitão João Luiz
Comp1eta h"je o seu aniversa- 'segunda-feira, 21· do corrente, de 0,91 cms. da mais próxima ban- Vieira JunIOr,Josc. Grathwohl Krels, Jacob Schaidt Junior e Jacob'

rio &. ocniÍla Nair Terezinha, irem intenção a ala a de sua ido- CALICO NAO IRA' deira de canto. K�abbon pelá, .ordem dc éollncaçào de seus nomes. Para a Colle-
úlhil;�a do sr. Lindolfo Souza. latrada esposa' Osvaldina da Ha poucos dias foi noticliafldo 0dutro" na ausencia da bandc:i- c�or� E�tado31: ,col'e,ctor Fr�ncis�o Antonio Lthmkuhl e Nicolau Jo-Rosa. a que Calico deixaria a capita 0- ra e canto, colocam a bola em se ..Garcla, e'lçnvão ..�P�ra a ll1augumç2o da nova comarca e aF::z anos êlntem a senhorinha

_
seu lugar; constitue iss::> um êrro posse:, �e, su��,., !lut )rida �( s, f Ji pelo Governador do Estado, designa-Aéha, filha do sr. João F. da

AgradeCimento gravissimo porque a bola sendo cig, odla· 13 de Novembro.do m smo anno.
Cllnáa, índusirialista nesta cidade. : assim colocada a sua metade está

_

I - fóra do campo, c logo seja auto- g�rad'l·a··ç.. ·�O 23.45 UI:imas noticias(em ale-HASILIT;.,ÇÃO rizado o schoot, já está considera- ai:,: fi �
a·

mão). ,

t .ão s·e hábifitando para casar Willy Busch e Familia. hrnoldo Busch e Fa- da fóra de jêlgo. ... Ua "flem,,- .,24.00 Para o crepúsculo do
no C:utorio do Registro Civil

...... milia, Victor Busch, Elfrieda Berenhauser e Car- .' Não é licito dizer-�e que a bo-
n ii... � Domingo.dest", capital, o _ sr,.· Karl Heinz los Berenhauser e Filhos, Frederico Schmithausen la deve ficar na mesma direção IIUI 00. I 5 O nosso concerto paraOrJe,-,r:,ki P. a senhorinha Iracema e Familia e demais parentes de dos dois postes do goal atacado. A es ação alemã .oJA, onda o Domingo.Nun'.; Pire5, filha do sr. Cristó-

GU·llherme Busch D,) logar onde deve permanecer 31,38ms., irradiará arnanhã o 1.1.5 Ultimas noticias (em por-vão i olombo Pires. , a bola (denlro da' arca de 0,91 píOgrqma a )ai'�fb, para a Ame- [ui?uêi)_,
ainda sob a impressão dolorosissima do golpe que acabam de so- cm.) si fosse traçada uma linha rica dô �ul. ",

,;.,,;

,J

1.30 Mosai�ó ·variado. Umafrer com o falecimento de seu inesquecivel Pai, Sogro e Avô, horisontal, até o primeiro poste A' s 23,15, corresponde às hera de recreio musical.
cumprem o severo dever de manifestar de público seus maiores e da méta, e deste para o outro, te- 3,15 hs. �ne>, Rio de Janeiro e 2.15 E'co desportivo.mais profundos agradecimentos ao sr. dr. Djalma Moellmann, pe- riamos um ângulo obtuso e não 7,15 às I I, J 5: J1S. 2.30 A lerra, onde cresceste.los devotados esfcrços que empreg()u para salva-lo; a todas as pes- um linha réta. 23;'05', An��t:io DJA (ale- Pequc!1a sequencia com musica
soas que durante a sua curta enfermidade o visitaram; ás que lhe São estas as explicações gue mão, português)., Canção popular popular, por Vera Bern.
assistiram o transe derradeiro; ás que, "pós o passamento, manifes- me com:r=etem, oferecendo, ent,re- alemã.

.. .

3.00 Ultimas noticias (em ale-
taró.m suas condoJencia� por meio de cartas, cartões e telegramas; tanto, ao desportista interessado, 23 ::10 R"dj; ':'inf�ntiJ.:_ O· en- mão).
sá que enviaram as numerosas corôas naturais e art.ificiais; e ás melhores expl:c 'Ições na >écle da con�ro b;;1�(ính�,i. do peqúewl dia- 3.15 Leitura do programdque fi";,,hne'1te, Ó.n 'Istando o m4u tempo reinante, lhe acompanha- FCD, áss 3il feiras, às 19 hora" bolinho. Urna,. fabl.da' ,de Edgar (alemão, porto). O mais importa;l.ram os d:.:spojos materÍais á sua mmada última. em quadro negro. (o) Cypriano I Beyfuss.

.

.. te da sem ,na. Despedida DjAFLORIANOPOLIS, 17 de Outubro de 1935. José; diretor técnico da FCD.» I 23:40 Entremeio. (alemão, português).

A CAZETA Florianopolis 19-10-193'

anélo l:;j ({�
J���

�-�

��
�
,',\1 Quem déra prescrular si oida extensa

�� Eu viverei, ó De�s, á {�a face, ,� Ouoindo a lua vaz-feltz seniença .

"-� Vivendo em li num oentutoso enlace.

'!.�
Não sei, Senhot , si em provação intensa

Que ludv a mim constranja e ameace,

Eu perderei a chama desta crença
Que tão profundamente d'alma nasce.

s� �d que esperançosos me têm sido

;�íJ OS f:LUCOS dias de fé em que hei vivido,
,�� E que o meu lar em céo se iransformou .

�
�
; .

Porém, si árdua tem de ser a lula
A arrostar ainda, ó 1Jeus, escuta,
Sustem-me por [aoor, fraquinho eu sou.

Manoel Felix Cal' doso
Floríanopolís, 12--10--935.

tIa D'r-toria de Estradas de Ro

Cunha dagem.

Chegou ôntem de Joinvile o

5�. capitão Mimoso Ruiz, Dele

gad� .E.special de Policia naquêle

FlHI' 1ER5ARI05

Faleceu ônte-:n no Hospital de
Cari::lade, Custodia Luiza da Con'

loca ucãntara da

J hoje a data aniversaria
:�\a} 0. do nosso prezado conter

n ne sr. João Aid.ntara da Cu-

::3., r.eie do tr Me€,o telegràfico
('o [ par tamento dos Correios e

'iclé"l(lfos neste Estado.
O distinto aniversariante rece

"i",à. �oie. inúmeras ft.licitações.
, "

mumcrpio.

fALErtmEHTO:

Faleceu ante-ôntem, no Hos

pital de Caridade, Severino lna
cio Reis.

.' R e gista.-se hoje a data aniver
,�ri; .·abl;cia da exma. sra. d,
Vnbifu r nto da Luz, esposa do
:, P.. i,lldc Pintv da Luz.

Fé',,·· l<' hoie O seu aniversario
nata· ,:IQ a gentil senhorinha Ma
ria (;;,�,,-Ollveila Cruz, diléta filha
do '":.;. Vldal de Oliveira Cruz."

,

. .

T :ansc�rre hoje o amversano

-'dc"ic;; J(, no:;s� conterraneo sr

P�;d·�) Gcularte, Jo El o comercio
dest ,. praça.

6El-lTE NOVA

Está de parabens o lar do sr.

Rad Pinho de Oliveira, com o

lJasc;mento de um
. me.nino que

tomo\.; o r,o;ne de Raul.

F� _ómvlilhado de sua exma.

"'mll', I.heaJu ôntem do nor:.c
r:Q. ou, '1.:)

do F�tado o sr. dr. José Gomes

de Oliveira, engenheiro-inspetor

(Compilação de L. Nazareth)
DIA J 9 DE OUTUBRO-S. PEDRO D'ALCANTARA

--e�--
1871-·-A capei/a do Menino Deus-E' entregue á Ir-

mandade do Senhor Jesus dos Pa�so$, em virtude d._; ordem do Vi
ce-Rei, a capella do Menino Deus, construida em meiados do seculo
XVlJI, pela beata Jonnna de GustP.ão. Em relação á epherneridadesta data, Canfu-mirim, em J 926, assim se expressou:

«Construiu, em meiado do seculo XVllI, a beata joanna de
Gusmão a capella'do Menino Deus, que, em 1781, no dia 19 de
Outubro, foi entregue á Irmandade do Senhor dos Passos, em virtu
de de ordem do vice-rei. Irmã de Alexandre de Gusmão, o famoso
secretario de D. João V (o Luiz XVI) de POItugal, e do padreBartholomeu de Gusmão, o inventor da machina aerostatica; paulista

Recebem03 <1 seguinte carta: como esses illustres patricios: Joall!la de Gusmão, após o Iallecimen
"Senhor Diretor esportivo do JO�- to do seu mari�o, t�'ocou, d .sde logo o seu ve-ndo da época por
nal A Gazela. Florianopo!is. um burel e, aSSIm, elc Paranaguá para a então villa do Desterro fez

Prezado S�nhor. a longa c penosa travessia.
Ha mais de quinze clias, so];' Aqui se estabeleceu no local onde hoje, aos esforços de

citei de V.S. um esclarecimento bons catharinenses, cuja tradição de trabalho e dedicação se perso
sobre o CORNER e, como até nalisa, no momento, em Gum:::no Wendhausen, o provedor exemplar,
a presente data não deu nada no se levanta, aos lados da capella, cingindo-a, respeitosamente, o hos
jornal, pejO desculpas p::>r 'insistir pita] de ca.idad-, que outra alma santa, o Irmão Joaquim, levantou
no rr.eu pzd do, cujo primeiro foi em verdejante c )lina, mimoso recanto da nossa bella capital.
redigido a3sim:-"Discutindo, o'1tem. Rezam velhas chronicas que joanna de Gusmão, já bem ve-

com um amigo, amante COTO eu lhmh 1, sem poder andar, era conduzida diariamente n'uma padiola
dos esportes, sobre o chamado para defronte do altar.

"

CORNER, fiquei na mesma.-sem E um dia, orando. fechou os olhos, serenamente, evolando-se
saber qual o loca) da bola para a sua alma ao seio do C reador.
ser batida tal penalidade. Deseja va SeUS restos mortaes guarda -03,
ter o ca�o perleitarnente esclareci- ria do Hosp.ta], n'UiTI3 urna que se vê
do pelo ilustre Técnico da nossa procurado templo». _

Federação Catarinense de D�spor.. 190ó --F.,I/LOça e elevada á categoria de comarca
tos, isto é, onde =: ser colocada I �,� �or,�dore_� _

do'. ��n'c;p:o i da �aH:oça: .�aropaba, a:n'p�rados
a bola para ser b itldo um comer 19�10' doI' e, t ;;�'�s ,�O�I.{IC.e)s nos rcf.c:ndos mU!1lClpIOS,. t:ndu dlTlgldo a�qualquer. �oilgrc.so R.�,ure,e,,[atl V(I do ESlado, longa exposição, na qual sol.-

Espero que o Senhor esclareça C �avam a c iação da comarca e tende> obtido da respectiva Com-
o caso, para eu vêr e ficar saben missão, p�r�cer ,favoravel foi apre�entado e justificado o proj-eto n.

do. 21, que 101 transformado em LeI, tomam o P. 693, de 19 deste
Muito agradecido. mez, assim redigida: «Abdon Daptista, Vice-Governador do Estado

de Santa Catharina : Faço saber a todos os habitantes deste Estado
qua o Congresw Representativo d.�( re'ou e eu sancciono a lei se

guinte:

5

--.�-

TAMANDARE' X ATLE'
TICO

Dentro de vinte e quatro horas
Atlético e Tamandaré pisarão no

gramado em disputa de dois pon
tOI da tabela do campeonato de
futebol.
O tricolor poss'le uma equipe

muitissima respeitada e o Taman

daré já está melhor constitu' rIo.
Seus últimos encontro. têm evi
denciado suas possibilidades Íutu
raso Fôram escalados juizes des
ses encontros o sr. Carlos de C3m-

. ) (' d
.

nnnopo: ta )'I, [lI rrn e mgre"siH
r' J' , I

n i p onss 0:1 \ ism i gaucilo; ent.e-
tanto o excelente ponta da equipe
representativa da cidade inlormo.i
nos que não dei xará a sua leu;\

Ião cêclo. E' um ótimo lucro,
luer pa'a o Figue'r(ns� (JU -r parn
o Combinado da Capital.

Pela historia

" 1

pOl, para os pnmeiros quadros e

para os segundos o sr. Manoel
Dantas Bcasil. Entretanto, por não
se este achar, presentemente, na

Capital, a diretoria da Federação
designou. para substitui-lo o sr.

Manoel Rodolfo Paiva. 05 au

xiliares serão do Íris F. C.

INDEPENDENCIA X FLO
RIANOPOLlS

Realiza-se amanhã, no vizinho
distrito de «João Pessôa» , uma re

nhida partida de foot-ball entre

as valorosas equipes dos clnbs ln
dependencia, daquela localidade,
e Florianopolis desta cidade.
A pugna terá inicio ás 14 ho

ras no stadio do lndependencia.

UM DESPORTISTA.
Em I 5 do mez de Outubro de

1935."

cuidadosamente, a provede
na sachristia do pequeno mas

,

Árt. I '-Fica criada a coma ca da Palhoça, com séde na
v.lla do mesmo non,e, e constiluid 1 do; territorios do municipi () des
te nome e ·do d� Garopaba, qle são desmemb_ade>s da co narca de
São Joôé.

A�'t. 2 '-0; limites ent,e os m nicipio de S. Jos i e Pa
lhoça contmuan s�ndo pê'!o rio Imaruhy, desde sua foz até énccn.
trar os limit s d) distrito de 8. Pedro de Alcantara, co� o munici
Rio de S_ José, Seguindo cI' ahi pelos a ti 'os limites das coloni3s
Angelina e 5. P,-d'o co,:;) os districtos da Palhoça e Santo Amaro
do CuQatão. -

. �l r. 3 -:-�lC3.m igualmente criados na villa da PalhoçadÇ)_�s OffiCIOS de _Jusllça,-o de orphãos e ausentes, da provedoria e
re ld�_os e do CIV:!, crime, judicial e notas e registro hyppothecario,
que :�e,rã_o p10vid 's vitaliciamente, na fôrma das leis em vigor e
ex 'fcldos ffparadam2nk, bem co:no uma Collecto. i 1 de rendas es
tadüaef�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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uni lpal de TIJUC
referet,te

I 9
ao
3

�

rnes
5

de Agosto
RECEITA DESPESA.

de

TOTALTITULOS I SALDOANTERIOR I DESPESA IDO MES

1:466$700
300$000
300$000
180$000
180$000
180$00)
150$000
190$000
178�p 100
300$000
136$800

455$500

2:460$000
21)0$000
44$r;00

65$600

360$000
7�poo

100$000

180$000

7:896$700

75$000
6$300

126$200
674$200

360$000

72$360
120$900

70:382$220 16:766$060

137:759$820 16:766$060

4:000$000j
2:010$000
2:400$000
1 :440$000
1 :440$000
1 :440$000
1 :200$000
1 :490$00
893$60
515$50
662$00Q
19$900

473$10
249$50

170$co

96u$00
61$60
696$00

6�21 0$00
150$0

1 :440$')
73$8

30:245$7

1 :440$0

589$4
536$5

87:148$2

13:100$4
42:277$2
12:000$0

154:525$8

11:132$1
165:657$

Total Rs.

quenas e um chalet grande á lua

Duarte Schutel,25.
A tratar no CAFE' ES"

TRELLA.

TOTAl.
TITULOS

Divida consolidada
Div;da flutuante

INSTRUÇÃO PU'l5LCA
Vencimentos dos professores
Auxilio ao Colegio E, Santo
Despesa com material 'e�coiar

HIGIENE E ASSISTENCIA PU'BLICA

590$200
14:218$460

5:462$000

190$000

Antonl'o \{- ;'C
• ·��I �

resoureiro inter:

.

Usar o SABAO lNDIO q
dizer, economia sobre tO!
os pontos de vista.

�.

,____ .��;··:"je=: �_

3:671$227 9' CEMITE'RIO PU'BUCO MUNICIPAL
Vencimentos do Administrador

� ."t"'T"fml�ritf m �

despo r ti.. Conservação e limpesa
Grande concuGrso t

" 10' MATADOURO E LOGRADOURO
vo de "A azea, PU'BUCO
,.' ,! Percentagem e do encarregado

SE'RIE A:-Atlético, Aval, Figueirense" Iris e Tamanda�e Conservação e limpeza
SE'RIE B:-Clubes do Estreito; Coqueiros, Sa�o do,� LI

mões São José, Palhoça, Blguassú e Tijucas
AS BASES

'

PREMIOS

� Banco de
� r:�'édDto po-
t 'b''' �

pular e Agri ..
: cola de San ...

.:

C" th
·

a Diariamente, pvblh:aremos qua- 5erão conferiàos aos primei;�s
�II tE\ ''''a' arl n·, tro coupons, ôiviàiàos em àuas e segunàos lugar!Zs, Para a aerre

,

l<. � •

sertes, ccbznõo aos 5 c!l!be5 à� A, àa qual farão parte At,ética,
�! L ') rapital, ou sejam os fllIaàos a Flvai, figueirense; Iris e .T9man-
�l (SOC. COOp. Resp. taa.

f. r. D., a série A; e aos clubes àaré "A 6azeta" conferira uma

[:! . ào Estreita, roqueiros, 5aco ào;; rica 'taça, com gravação em ouro;

(I F,,� T<'ujai10 li. 16 Limões, 5ão 1osé, Palhosa, ,E?i. 2. lugar 1 bola tipo inglêsa. Ao
i'i ., ....,.

.

) guassú e Tijucas, toàos nao filio- melhor jogaàor àe futeból---l. lu-

1',:.(,1 i,'Edifício proprio qcr, uma meàalha àe ouro; 2. lu-
, õoa, a série 6. t P

\ Assim A 6A2ETA quer res- gar uma meàalha àe pra a., ,

ara
ri
c

' 1 00$000 'seus leitores essas os clubes e jogaDores õc aerre 13,
� c'püat 136:7 j�t��:�sg�t5es perguntas: publicaremos op_ortunamente. 0581 Reserva 56:424$498 --Qual o melhor jogaõor De tu- premios que estao senõo CUIDa-

'1 t bé J? àosamente zatuõuôoa.

�I REC'.ERr: DEPOSITOS
e Q' I clube àe futeból mais HOTA--Os [oqoõores DOS clubes

. - -� lrr '!f. � filiaàos não serão consioeraDos
'(;,1;,,1, 5 mpa ICO,

." ta àentro õc eerle 13
, PA6AHDO 05 Preenchiàos e remetIuoS a e,s •

:)! R�àação os coupons que pl!blIca-
11: �f�GüiNTES JUROS: mos àiariamente,--aos àommgãos,f i ás 9 horas far-se-á a cpuroç o,
fj i

C,ll� �" .tmitada 5'l. ala. com a pres�nça õos interessaào!,? ,

, i ."- -"

HOTH: Os coupons àe uma se- Para a entrega õcsaee premIOS,
r .', í\' P eVI'06'I ala t en aue sn õm'á no àia Z9 oe De-\...!'�, .i"\YiSO r .' rie, que fôrem er,raa�men e pre •. '"

- " I be ou zembro àe 1935, "A 6azeta" orga-
Prazo Pl'XO 9'1 ala. chiàos Wln a ino!caçao ue cu, I à
,-

l •

I,ogaõor oe outra s�rie, serão !OU- nizará um excelente festiva es-

�� _ _

-I
tilizaàos na apuraçao, portivo cam atraente programa.

=:=d" luc!as q�e ddo I 'Fi a �I I §.I;'R I E I,!l I
br3m 110 ompo d,l aC',lVldade soo

cial ou commtrcial, o espirito mo· Qual €) melhor jogador
(bno I;! b�m equilibrado utilisa o de futah J ?

te�erllone como a mais inprescin·
clwel das necessidades I

»

»

»

\ SALDO \ �ECElTA \ANTERIOR DO MES

--�--�����------
.. _-

• __ -o.

I Renda Tributária:
n 1,·" 'U--3tO de indústrie e profissão

.h ., dHÍ""
'" « territoriel urbano
3�,» Predial urbano
( ''l.» de veículos e placas
"» sobre fumos e bebídas
�," aferirão de pesos e medidas
00,» S

d(',).« sêbre gado abati o

i Oo.}) sôbre abertura de negócios e

indústrias
sôbre venda de peixe
Licenças diversas
Rendas diversas:
Taxa de quitação
Taxa de expediente
Emolumentos
Licenças para edificar

.

Taxa de passagem dos no�.
Taxa sôbre tanque -le gazonna

: 50.
1600
i I»,

I!. - Renda Patriilloníal
Alienação. locaçãc de prédios ou

de terras

Imposto sôbre fó�os � [andêmios
f<enda dos cermtenos

Re!'!da do logradouro (Campo Norte)

I! - Renda Eventual
Móra de pagamento
Cobrança da divida ativa
Outras rendas

MOVIWENTO DE FUNDOS:
�-;undcs Disponíveis
Jenosi:antes de Dinheiro

.

R{ snonsáveis,

:-1aldo de 1934

(nome do jogador)J

I Despesa Ordinarta
39: 146$000 ADM'NISTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO

1 :867$'100 Subsidio do Prefeito 2:533$300
8:636$'000 Vencimentos do Secretario 1: 71 o$óoo
18:018$500 Vencimentos do Tesoureiro 2: 1 00$000

1 :527$500 » Auxiliar de Escrita 1 :260$ocO
3:77 o$oco » Inspetor de Rendas 1 :260$000
1 :601 $000 « Inspetor de Veículcs 1 :260$000

« Porteiro-Conrir.uo 1 :050$000
Oiarias e transportes dos íuncionarios 1 :300$000
Compra material de expediente 715$500
Publicações, impressão de leis e atos oficiais 215$5co
Telegramas, portes do correio e assinaturas de jcrnais 525$200
Conservação e asseio da Prdeitura 19$900

DIVIDA PASSIVA

20: 126$500 19:022$500
1 :769$700 97$400
8:423$600 2í2$400
16:996$000 1 :022$500

1 :527$500
430$0003:340$000

1 :386$000 215$000

2:335$000 700$000
736,jlOOO 100$500
50$000

340$000 45$000
246$000 14$000
57$000

17$00065$000
104$100 41$600
570$500 49$600

3:035$000
836$500
59$000

385$000
260$000
57$.000
82$000
145$700
620$100

93$720 93$720
1 :101 $200 35$000 1: 136$200
202$000 15$,)00 217$000
126$000 126$00,'.

679$165 305$'230 984$395
7: 157$354 1 :729$603 8:886$957
121$400 59$000 180$400

�--

67:553$739 2 t: 11 1$'333 91:665$072

16:000$000 16:000$000
19:821 $700 19:821$700
34:500$000 34:500$000
137:875$439 24:111 $333 161 :986$772

UM FESTIVAL

(clube a que pertence)

Qual o melhor jogador
de futebol?

'

(nome do jogador)

C-'mprae para vos conve�- clube a que pertence o jogador
cer O formidavel e econonll-

I ISAB-O INDJO I (nome tdo votante)co
' A •

_(nome do votante)
_ _

_

-

Está
CONSCIENTE DE SEUS 'LEGITIMOS INTERES- doenteo povo FLORIANOPOLITANO DEVE COM Mande nome, 'edadç ePRAR PÃES NA guns symptomas, corr. enPADARIA 10. DE OEZEM BRO, loppe sellado para respo�

, de José Francisco da Silva ao sr. Guimarães á CAISaldanha Marinho, 8, a única que fabrí'ia pães de 60 POSTAL N.-23-'Nicthe
gramas. ,E. DO RIO,

Socorros públicos diversos
F.nterr amento de indigentes

SERVIÇO AGRICOLA E PASTORIL
Auxilio á Lavoura e pccua ia

DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
Ver.cimentos do Carcere ro da Cadeia Pública
Ahlguel do telefone da cadeia
Para expediente e serviços policia.s

SERVIÇOS GERAIS
Iluminação pública da séde do l\lunicipio
Idem da séde de S. João Bali�ta

8' OBRAS PUBLICL\S

407$500
249$500

170$000

6,)0$000
53$900
596$000

6:210$000
150$000

Vencimentos do Inspetor 1 :260$000
Seguro do edificio da Prefeitura 73$800
Construção, reconstrução e conservação das via, públicas 22:349$JOO

II - Despesa Patrímonial

525$000

J :083$600
231$200

III - Pessoal Inativo
11' Vencimentos ao Porteiro-Continuo aposentado 1 :050$000

IV - Despesa Eventual
12' DESPESA EVENTUAL

Para cobrança da diviaa ativa
Não previstas em outros titulas

517$060
415$600

Movimento de Fundos
Fundos Disponiveis
Depositantes de Dinheiro
Responsáveis

13: 100$400
42:277$200
12:000$000

Saldo para o mês de Setembro

DESCRIMINAÇÃO DO SALDO
No Banco Nacional do Comércio
Na Tesouraria

2: 1 00$400
11: 132$119
13:232$519

Prefeitura Municipal de Tijucas, 31 de Agost) d'! 1935.

Jacob Lameu Tavares
Prefeito

Alfredo Flores
Secretário

I '

VENDE�SE uma pequena ca-

sa na Rua General Bitten·

I court n. 67;, mais duas pe·

SES,

rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���
� Matriz: FL-O IA OPOLai._.,�. �
� Fíliaes 'em: Blurr\enau - _'oinviHe Sao Francisco - L.aguna L.ages g.�

Mostruario permanente erY'\ Cruzeiro de) �3lJI �-�}Secção de Secção d'e Sec9�o de �j
Fazendas nacionaes e extrangeiras I�ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construeções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a Idavoura:}arados, i
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �$:J
Linha para coser e sergir Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de esplosão, JVlotores LtG1

� Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos deP'jantar - falhe- electricos g�
l��,<� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, \�
l}� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancacs, correias ele couro e lona �

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes

,:' Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- J4
ii Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanlco �
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e eamaras de ar GOODYER �1

� Charutos .DANNEMAN�. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco CI11 geral �
� Empreza NaCional de Na\/egaç�âo "Hoepcke"-�vapore�.::, "Carl Hoepcke", "Anna" e HMax' �
� Fabrica de Pontas "Rita MariaH"" Fabrica de Gelo "Rita Maria" ,_ Estaleir "Ar€�tac,a" �

;�SVA.v.ó..VÁV4���������������V�VÂVA��
I Centro de"'Diversôes JAVA

Fiscal--..JOSE' j\IiAR'�rINS

��P;;;;r--.:;:;;;;;a_,_ç_a_1_5_(_je;;;;;;;;;;;;N_o_v_e_m_b_r_0õiiiiiiiiiiiiiãiiiiõiiiii,1
'i

II
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

III,', 'Itodas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em t6-
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapldo 'IPr'eços rr.,odicos i
sxo FRANCISCO SANTA CATAI<Ij\'A :

�I�

o.e�����G� • �efje.eo••o ����••t1�e·,l!·�·a��m�G���'���=mZim���

i Co"mpanhia "Aliança da Baía" i I A' I

t b .,
: FUNDADA EM 1970 :� ren oe .. em.
I Seguros Terrestres e M�!ritimos ! I

- -- - "

� Incontestavelmente a PRIM EIRA do Brasil .·e
e

Sociedade Imnzobiliaria Catharinense Limitada

\/illa Balnearia
Se ainda não tem um LOTE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!'/l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é

a melhor presente e Natal que V. S. Mde brindar seus filhos.
Ltnaa Vista Pancramira.

Es;:>lenaioa praia ae banhos.
Optima ncacenta

õ

e agua potcvel,
Terreno!:' rornpletcrnente planos.

R VIL[.A BALHEARIA DISTA a:
-

1000 metros ao Ponte H cri.lllo Luz
800 00 EJra"'àe Quartel Feõ erul, em coneirucção.

(-:0'" "upa Escolar losl! Boltcux,
a séile õo Distrido loão ressôa.

."P.lvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á [oão
Pessôa e Florianopolis -. Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000
A 50deàaàz se enccrreqc õc construcçõo õe Préaio:;

Q.:3 tótes aaquir,ao5, rnz õlcmtz o pagamento ae uma zntruôc a

ur.etc e o re!3la te em pagamentos menscea,

ln!orm,lçô<'$ ccmplelas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o c.ir. ector EDUARDO NICOLICH

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934

•
�

I
, Agencia Moderna de Pu- é

blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 1t2 f�

Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otimo serviço de Bar
Arnbierlte seléto

Ao som do repertório do
"Java-Jornal"

Fabrica de Moveis 'Catharinense
o E

F�aulo Schlemper
CEPOSll O E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro N,(lfra, 126 - Esquina Pedro
Teteohone n. - 1632

F w=:s,wu:uwu:aa:s

r
Adolar eh arz

Prefiram sempre o ine- Advogado
gualavel SARAO 1010 de
I.... uritib a. Rua Trajano n. 1 (sobrado

DRS •

. SlPPEL E ARI MACHADO
��\'�nOLESTIAS ��

DA �� _ p�:
B ()UA. '-�, especiais e

o�'\J,
horas marcadas

.\..�"\"I Raios X

��� Diaternnia

�4.�� RalosVíoteta

� Rua Felipe Schmidt, 38
..........................�.. u •

J::"gente de Vapores

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
í 3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

todos os Estados
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• é o orgulhol d,o povo
�
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e
0= o-ode FL'ORIANOPOLIS�-G.

o
(fJ
fJJ
4:

Meias b.ousselln ultimo tipo moderttissimo 9$, 10$ e 11 $000 L
Chi/fone/e, as melhores meias do Brasil por 14$000 r

1$6 Por 1$200 Melas de seda natural, reclame 7$000

«2$ lt 1 ��oo n
Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500

_

2$000 e �$200 I Meias de seda Tango 4$000

i .e._Gravatas, sortime:!ó
.em�!Ual po�:reçes

fantastices

_••�
-w �
B Rua Felippe Scmidt =: ACASA TRES IRMÃ� T E L E F, O N N

..
'."

� . , a' énica que vende as s��; II IJ.

!.�,:'-,',',. fJJ 2 2 '

mercadorias 20·I.maisbaratcque

I� '.40" I C)�
a! praças do Rio' -e SOa Paulo,
visto, 'serem .os sus compras fel-

� tas dirétamelfte.

e
•
�
G

-o

hJ

correspondendo prazenteírarn,ente a grande con'fiar'\ça � indíscutlvel
preferer\ci3 que lhe dispensam, os cat�rinenses,tornando-a o único em
pório da eleg;anc'a. e da �oda :nesta II,:"dé?l Floriar-.opolis, está vendefldo

os mais variados, vistosoS e bellsslnlos padrões de sedas.
'

Formidavel e inegual••el.stack de tecidos f··
·

1IIISSInlOS

t ::

As senhoras e senhorinhas tlortanopolltanas sempre procuram a famosa
l:asa Tres Ir.nãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade

dos tecidos e por serem os dê preços mais vantajosos.

e o .-. • • ($
e � 0=. 3 �II�� E S T AMP A Fi I � � CI4SACS�N'i.���LE E-���'?J I

Crep Mongol todas as cores de 10$ Por 7$800 ICrepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30
.

' Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
cores de 8$ Por 5$000 .. Capa de pele de 150$ Por] 10$000

Crep Marrocain, sortimento de 40 cõres de 9$ » 6$500 H
e-

Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$ lt 8$800 ,.

, Idem, idem idem de
:::-���

200$» I OO$oco
Toil fie Soie C[ todas as cores de 7$5 » 5$500 C I h SSeda Pelica C[ todas as cores de 73 » 4$500 O C as de eda
Seda Pelica estampada de 10$ » 6$000
Toil de Soie estampado de 13$ » 9$000
Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ » 7$000
Su'taneta, sortimento de 40 cores de . 9$ » 7$000
CREPE NíONGOL Fr�ACÊS sortimento completo de

todas as cores de 13$ » 10$000
Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$ lt 6$000
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese-

nhos modernissimos de 8$ lt 6$500
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$ lt 10$000

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$oco

--------r:"'rz..,r:::S'''='''- _

Linho Irlaridez"p'"ara homens

Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissirno
de 10$, 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$, 20$, 22$, 24$�, 26$ e 28$

'--- F'"s--v""z....ra"r""s.....j__--,- _

Linhõ......,.e�Cretone
'

Sedas ultra modernas!

UNHO BELGA de 2.20 IlIS. de largura 16$000
Linho de cores de 2.20 ms. de largura 2-1$ e 20;$000
Cretone meio linho 2 rns. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800
Cretone de cores 10 1[4 de largura 6$-000
--------�r�r��,--------

Luvas e Carteiras

Por 17'$000
lt 20$000
lt 17$000
lt 19$000
lt 15$000
lt 11$000
» 14$000
lt 16$000
lt 40$000

Drap de seda Sal tirnento de 20 cores de 24$
I'eau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, s.ortimento de lOcares de 24$
Crcp Mate, sortimento de lOcares de 28$
CHp Amõr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crcp Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep 'de Seda Chilein, 14 cores de

, 24$
Yelludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima palavra de J 5$, _)O$, 35$, 40$,
. 54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

---------���r��--- ..-------

Capas de borracha
Capa de borracha para senhoras de 120$ Por ) 00$· )00
Idem» » » .,,» 160$» 120$'JOO
Idem» » n » finíssima de 200$ » 180$000
Idem» » impermeável de homensde 220$ » 180$�)00

_____________r��'r��------------ _

M e i as'Moü�ssel i n

Estampar!a das mais ricas I ma'. mod.rnl. 110' RIo, II.· "Iulo
enccntrar-18·ão .ó na Ca'l TRES IRMAOI

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

opala

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado ide

:a*****.#

Morim de côres e

MORIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de
Opala Superior

� J I
.

.

- ....

,:] :-- !7 .# 00:.
• r'. "

1000 mts, de retalhos para Iiquidar>cl redução nos preços 50-!_

. .....,. .
-

........,.. .
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RO,17-Na pasta da Fazen�
da foram a3sinados átos nomeando

H t bmiro Guimaries Vaz
, cirr. ,H,:;nt,eiro da lancha da AI-

"alegou ontem a esta capital o
nosso distinto conterraneo sr. A·
dolfoJoão Bauer, delegado eleitor
dos comerciarios de Joinvi��: ...

Luta
.' .... ii a escada em que o pintar

pelos diamantes F"oi"des�'riad6 .. traba�ha"a
BELO HORIZONTE, 17 O dr. Oscar Bar.celos, .diretor Hoje' Phe1d: manl�ã,' ás 10 O mecanico João E. de

-Noticias de Patos informam d E t ..J. d F
.

S '--C'
.' e meia oras, mais ou me- Oliveira, foi recolhido á Che-

a s raqa e' erro anta ala- ib d L' it d
terem sido assassinados, ali, dois l ri f· d

..
d

.'
- .. _' . 'nos um om us a 11TH a a, fatura de Policia onde se

nna, 01 esigna o para represen-
.

h 168 A d
garimpeiros, sendo um possuidor lar o governo do Estado no con- C?dm a c lapa .' cOJn_�I- procederá o respectivo in-

de diamantes de grande valor. gresso geral de transportes. a se zEI O pe oI n�ec�nlco oa� qucrito.
O

-. .

.'

,'�. ,.'., rasrno C e Oliveira o ouat ------------
criminoso é o «chaulleur> realizar em Porto Alegre, no mês f 'f d

.
,

'

I
: te 11m '"' AI!!laI �'�

<"�f;eiou fogo ás vestes, Ia. Ibaim, que fugiu. de novembro. �e1��i;d�s ������I�� �:a ���; I- .. a � �ii�

fJ d H U
t d h rf ! nGmead�s

iJ®í©en 0, no Dspital de m "etarle. '.e'm �Sa,m""
car a e c aur em, quanuo �

, passava pela rua Conselheiro Por decreto assinado na

C�ridade, vitimada par ..

", ,', ' Mafra.: defronte ao preu:o pasta da FazeI1JJ, foi nomea-

dA b -t- d""
.'

d
•

.

onde funciona o escritório do Roberto Paulino de Sou-
ores atrozes

I aqUI V I Ima· , ,e '.�.
., :'0 RS de representação VitOi Bus- za para o lugar de remador

. qnte�, á. tar?e, a Policia de Be21ta veiu! falecer esta I
eh &:, Cia., aproximando-se das embarcações da Alfande-

CIVil, teve crencia de que no manha entre dôres atrozes; I - _.

t
demais da calçada o fez ga de São Francisco, neste

rnôrro das Trincheiras, nesta
. V Iga riS :8.S com tanta infelicidade que a Estado. Na pasta da Viação

cidade, Benta Pereira dos De c i ne.ma .'

. carroceria de seu carro ba- e Obras Públicas, nornean-

Santos, com21 anos de idade, . O .

-

teu em uma escada em cima do Jaime Mendes pua exer-

branca e filha de Policarpo A de
São, talvez, os vigaristas os for-j lize, convencendo, o nosso otario, da qual, trabalhava João cer o cargo de carteiro-auxl-

Pereira dos Santos, num mo-
noite nupc'as necedores dos tipos mais interes- da necessidade de adquirirem ... Spa'dz, pintor, residente � liar da agencia postal-tele-

mente de desespero, ateiou santes na escala da delinquencia. 700$000, trocados, para distri- rua Araranguá. grafica de São Francisco na

foge ás vestes, queimando- Diversos dos criminosos co- buiçãe aos pobres, deixaram-lhe, Do forte choque produzi- Diretoria Regional dos Cor-
se g, avernente. muni não possuem a violcncia e em garantie, uma ibolsa de cou- do, a escada projetou-se ao reios e Telegrafos de Santa

Comparecendo ao local, a I t,
audacia dos ladrões e arrombado- roo contende, como em cacos se- chão juntamente com o infe- Catar n t.

\SS!;� .encia prestou os prl- res nem a brutalidade sanguinaria melhantes papel de:dornal.A po- liz pintor flue, ao atingir o -0-----------
I iei.os socorros á infeliz rnu- e doentia dos homicidas. licia teye conhecimento do fáto. sólo, feriu-se gravemente. eCI'laeto sem
ler, removendo-a em segui- Agem com o cérebro e não-

D
.-.---, ,'. Chamada com urgencia, efeiJL�

", em estado desesperador i
com os sentidos. São comercian-

,

uas e"plolD a ambulancia policial, mo-
K"

IIrv

..o Hospital de Caridade, on- i tes que operam, fraudulentamen· -, . S
-' mentes depois chegava pa-

O sr. Miníst:» da Faz en

te sem capital, firma !cornercial re- soes e.1n ao ra conduzir o pobre pintor I da declai-?u sem efeito o de-

A creaçào do gistrada,. domicilio,.e a distanciai Paulo a) Hospital de Caridade emlcreto, de '27 de lVIarçoultimo,

A
�

P I·
do Codigo ComercIal. I � .. ':" I estado gravissimo. que n.omeou Arneu Sant'Ana

.rqulvo O 1-
'

Habit�a.lmente bons co.nv!�sa·1 SP' v-·.
.

_. �a �Ilva para.? lugar de

cial Crimi- '''Mas a cntica é Iacil! Fa- dores, distintos na aparencia, ar-'f : AUL�'J7 d At-d'bdedi Cartazes sualda da PolIcia Aduaneira

cil, nada. Um osso, como se' dirá dilosos, fantasistas e inteligentes, axma, fle'.� sta o, OI .ruta -

_. d!ll
da Aifandega de São Fran-

na I em lingua brasileira. vão vendendo aos consumidores
mente s3c�dlda por �uas violen- MO Ia cisco, n�ste Estado, por não

O atual Chefe de Policia Em certos filmes. o tema não
I «trouxas>, desde o coron ... 1 do

Ias explosoes,. u',rn8 apos ?utra... ,

>: ",.

CI N E 1 M PERIAL
ter o Interessado tomado

dr. Claribalte Vilarim de Vas- vale um caracól. A direção é "'c''a'J� interior ate om.alandro. da .eda,de,
A lamenta�el çcoi'rencla v�rlfl. C

rosse no prazo legal.
-- -

I f cou-se na fabnca de foO'cs Santa ontinúa com grande- su-

C')we!os GaIvão, usando das dicante. O trabalho dos artistas �em pre erenclas: cammhos deJer- C b
o

·.P..·6,"0 nr) C11·taz - l"":'ES NA FRE',lTE OCA-
I b d d ruz, no airro, Taqueri, a um -..". \li, f' '1""\. ''I' DLN

atriLliç0es que lhe confere o é N'.Ajimo. E, entretanto, o filme 60S, on es, minas e ouro,. fa-'1 d" ·\
..

M····'O'
..

R'ES, not 'vel fl'llll de AD S ABABA 17 J
1:'''.... d d qUI ometro o centro da cid'ide. :.l '

•

,- nfor-

§ lo. do arto_ 53 do Regula- deixa uma impressão de agrado ze� as, gran es e peq�enas pro- Perecaam' '-li�5' p:ssoas. :. Jo.m Crawford, a imperatriz mam de Ogaden que os car�, S

mento para o serviço polici� persistente, que só com muita di .. PrIe�adl d tudo o ;mals que f.or O prédio ficou reduzido a es.
dl elegancia em Hollywood, de a�salto italian03 não pa';S:lfam

aI do Estado, resolveu orga- ficuldade se consegue justificar.,., posslve e m�,[CancI�. .

,'. combros, assim como outros vizi. ioealizado em sessão ás 7 além d� Karin e Buliburgas, en-

nizar, na Chefatura de Poli- Este filme da United, por ,�doptam as �als dlferc:ntes nhos, sendo ainda'
.,
d,!sconheciJa� 'neia horas. qu�nto que o principal contingente

da, o Arquivo Policial Cri- exemplo, é dificil como um pro·. profIssões e nat�rahdades� VJV(�n·
as causas do' si�i�t�o, p; l� GJue:::rio CI N E ROYJ!..L ltah�ro, co.ns�itu�ndo uma r. rça

mírEi, destinado ao registro blema de :calculo difereno..:ial. do
.

nos �r.andes centros industriais
I?cal não ficoul��nhum indicio qUe O HOMEJY1 DA F�O- d:. Ir fant, II� natIva, �c acha gu�r-

C á guarda de todos os docu- Alguns criticos americ:mos afir- e fmanclals ?o. pah, rar�mente SIrva par,,: e'sdaiecê-Io. ,.�_ RESTA, movimentado ftlrn n�,"enco é'S Imhas cuposamcnte 1[-

nentos, informações relativas maBm que Anna Sten rol!bava se aventuram as pequenas CIdades, :. �_: ',� c, ; far-west, em sessão ás 7,30 r guIares que palte TI de Shilas
;ws crimes de qualquer na- de Gary Cooper todos 05 louros onde não .encontram campo de ': " . horas.

.
através a U.la, até' Ga u uen, rL�

tureza ocorridos no terriíorio do celuloide, pela sua excelente ação e factlmente são descober- 100 rr,j (' CINE ODEON mo sodoéste até Agal, ruman:!,)

catarinense. interpretação tes.,.. ,',
'

..

" '

t
". ";'

O ULTIMO GANGSTER, fin ,1m nte daí para o s l'

O arquivo terá tambem Como sempre acontece, quan- Contudo, iI�mpre, demandam . "." �COn p.�S e'xtraordinario drama da vi- Conta que o II II D'
I Para os m ·I·ta

" ;- "

ras esta estã-

,o:) a SL11 guarda� os docu- do se quer adotar um ctiterio de e e�sas p aga�, quando os ne-., .' -:;.,1.) res:.,.:.,. _A�\ g!oderna nas grandes ce- beleceu o seu avanço até as pró�
ile,âos de qualquer natureza, rigorosa imparcialidade, chega-se g, .C'?S escassel�� pela .C?ncur.- .: ��.,... ,

"

"I'�a:s'?O progresso, em ses- ximidades de Lababa.
el.n1'o 03 aos delinquentes de á velha e conciliatoria conclusão renCla, ou quando a PolICIa lhes f3.IO, 17-'"Fol ·asSluado ·decrt1�i SDes a,s,6,30 e 8,30, e mais Gmp"s irr I, d

)utros Estados, capturados romana, de que a "irtude está está .na pist�. . too 1�,prOindo o crédito espécial·'� �O SER!Ao DESAPARE- acham-3; aca�gpuadloess nae díopes

neste, ou que não tendo sido no melO. Amd.a, ontem, qU�lxou-se, .á I
..0 6.33.�:,.: CIi>ntos de abono CIDO, pelicula seriada. nha aJ n ri" ._ camPda-

D 1 C I
.

d' CI N E
,I �,na regIaO corta a

caaturados tenha dêles co- Anna Sten não é maior aquI' e egacla entra o sr. Oseas para aten .er'.(&Ç);1 pagamento aos
. REX polo rI' J b d f' 1

, , dSr' d E -,

5 7
� J. 1, on e 01 ocuoada

l:hecir;IC!�to oficialmente as do que Gary Coopero Mas tam- 'e ouza Dutra, funcionario da mr ,tares, a. partu e primeiro de ,m sessoes as , ,e 8 a 10caFd ,d d· Elb' d··
.

autoridades policiais. bem o :.eu papel não é tão dell·- Alfandega no Porto de Santos, julh9 de 1935. meia horas- A HONRA d Od
-

el � �It, lstante

d
"

. .

PELO DEVER.
e ur a gumas milhas.

A creação do Arquivo Po- beradamente mão, ao ponto de .e que forá roubado n� quan-

Bcial Criminal veio beneficiar provocar uma deserção dos estu. tia de. 700$000, por dOIS de.-. '

'),,; ..

'

L ICEN9A-
os serviços policiais, porque dias californianos. Creio mesmo

conhecidos.
.

R
...;�.,..es.8.:�Ç>.•.:b.'r:'II'�I'saa-.'d'Q' Ca rtazes _

de PREM IO
--faça�se justiça-fácil será, que é esse o seu melhor trabalho Os «mala�dros» agmdo cafJa- ",

"

' ama n ha Ao nosso dedicado e redato:-
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