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; .'AJlDIS-ABEBA, 31 (C) - Um comunicado publicado �, ,'I r IJ Li ,I.', I ;'

��;r::n:!e:����iao;�Jir�it;sovd:noex�lor���s��aja��d�:dJ: p:tr�k:
A VOZ DO POVO Sem quaisquef:mir�,�m�r.\ �;�oliticaS.

existentes numa vasta região situada ao lago da Somalia Italiana e _P_r_o_p_r_i_e_t_a_r_i_o__e__D__ir_e_t_o_r__R_,_,e_sponsavel .J�!'B,g;L:�º,�LLADO
da Eritréa.
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d d ANO II I [Flcrianopclis, Segünda-feira, 2 de Setembro de 1935 , NUMERO 307
9ue se preCIsa, a re eu a regrão co re quasi meta e a , �_-__� _

Etiópia.

LONDRES, 31 (C)-_0-0 correspondente do NewsReco IChro/!icle em Addis-Abeba precisa. que � importante c?nVençã�
concluida entre o Negus e o gl upo [inanceiro anglo-americano fOI
negociada por F. \V. Rickett, de nacionalidade britanica, que se' ,

demorou oito dias na capital etiópe e depois partiu para Djibouti, �����������������������_:,!_I�������"'I:fIIIIIII!��
de onde proseguiu viagem via Cairo e Paris.

O correspondente do orgão londrino insiste em que o acôr
do, assinado ontem sob o maximo sigilo, concede os direitos de --------�

prcspeção e exploração das riquezas mineiras da Etiópia, notada
mente o petroleo da região de Harrar. O vulto da transação era de
vanos milhões de esterlinos.
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ADDIS-ABEBA, 31 (G) - O último número da única

publicação oficial que aparece na Abissínia, mtitulada "Luz e Li-
berdade", se-nanario que é CI .nsiderado o orgão do imperador, con- P reçO do
tém urna proclamação exhortando a população a' se manter calma, e Ca rvãO na-
declarando que os aeroplanos n50 podem destruir a terra, que os etona I
tanks não sobem montanhas, e que o uso de gazes venenosos está RIO, 31 (G)'- - No expe
proibido pelos tratados internacionais. Dessa maneira, não ha razão diente da sessão da Câmara,
para que exista qualquer panico, pois o perigo não é grave. A pro- foi lido um oficio do minis
clamação, que parece ter sido escrita pessoalmente pelo imperador, tro, da Viação, transmitindo
diz que a Abissínia lutará até os últimos instantes pela liberdade e as informações solicitadas pe
r,re;ferirá a morte a se tornar escrava. O Imperador lembra que os los deputados Acurcío Tor
abissinios Stmple, onde quer que fosse necessario, pagaram a liberda-. res e Souza Leão sobre os

de com a vida, e cita a historia de David e Colias. preços do carvão nacional
fornecido á Central do Bra
sil.
Pelas informações dessa

via ferrea, o carvão é adqui
rido pelos seguintes preços:

ROMA, 31 (C) - Depois de terminarem as grandes Comp. Carbonifera �io-
manobras do exercito na fronteira norte, a Italia, consoante noticias I grandense, 83$398; Minas

correntes nesta capital. pretende realizar manobras navais e aereas de S. Jeronimo, 83$398; Bar-
em glande escala no Mediterraneo, respondendo assim aos prepara- ro Branco e' Araranguá, .

tivos militares inglezes na ilha de Malta ':! no Canal de Suez. Gran- 99$249; Minas do Rio Car

des lorças navais e aéreas, assegura-se, já estão reunidas, emquanto vão, 99$249; Carbonifera

que 60 submarinos teriam recebido ordens paro estarem prontos para Urussanga, 99$249.
manobras fóra da costa sul da Sedia, perto de Malta.

A sanfona furada do vespertino cujo méri-
to único está na elegancia linear com que de
senha os seus placards para engambelar escassos
leitores, continúa remoendo diariamente' o mes

mo descompassado refrain dos ataques inconse
quentes ao governo que a coletividade catarinen
se colocou á frente dos seus destinos.

Ante a monótona cantilena, em que a ca

nestrice dos gaiteiros mal dissirnúla a extranha
nevrose que os desconjunta em trejeitos e es

gares epiteptoídes, uma imensuravel pena, uma

cristianíssima co.npaixão se apoderam de nós
para com aqueles cujo senso de análise se obs
cureceu irremediavelmente, comído pelo cancro

implacavel de um despeito incoercivel.
Pois só a obnubilação total das faculdades

intelectivas poderá explicar a vaniloquente con

tinuidade de tais quixotescas investidas, anula
das já, mais de uma vez, em seus menores de
talhes. quer pela imprensa que ainda raciocina,
quer pela serena verticalidade das bancadas si
tuacionistas nas Camaras federal e estadual.

Ainda no número de ante-ontem a figura
nanica do sr. Póvoas de Siqueira, com ares ri
siveis de ferrabraz insuspeitado, melou odiaria

- crepuscular com duas colunas de prósa gorduro-

'CO II-d ., ram sa contra o atual chefe do executi vo barriga-
LONDRES, 31 (C) - Em circules geralmente bem in-, .

verde.

formados assegura-se que a Chancelaria italiana tinha preparado, E exíbiu, malageitando os fátos aos seus

IJaro os fins que se tornasseu n�cr"'i1[io3. .uma documentação desti- I· ã julgamentos aprioristicos, o mesmo sovadissimo
um vapor a em o e t I f

.

d li h dnada a justificar a retirada eventual da ltalia do seio da Soéiedade programa, a o azem os circos e cava ln os e

das Nações e da Repartição Internacional do Trabalho. ums-destroier 'nglês segunda ordem que perambulam pelo nosso in-
-

-00- BREME�, '31 (G)�O va-
terland.

LONDRES, 31 (C) - Noticias de Addis-Àbeba dizem I d
Vestiu a descorada indumentaria do palha-

por «Bisenach», do L oy b
.

b
.

dei
que o gJverno etiópe entrou em entendimentos com varias 'fabricas A 4 150 ço e a nu a ocarra no pica eira para apre-Norte lemão, com ' d I b d S C]'aponesas de material b::lico para a compra de armamentos. d lidi t goar a morte a i er ade em ta. atarina, es-

tonela as, co 1 lU on em no id d lib d d t b dNão se sab.e _aind� se.,o, gOVeTíl0 de Toko permitirá a ven- canal inglês com o navio de quec: o e que a I er a e, nesta erra em íta,
da de armas e. murnçocs a etiopia.

,

'

. , guerra britanico cRamllíes- ,
se abeira, para certa gente, da mais abjéta liceu-

A d I
.

I d d . ciosidade.
.

cre ita-se .que e,� pro(;urara manter a maior neutra I a e, de 29.000' toneladas.
possivel na questão italo-etiópe. O acidente, que se verifi- Empunhou a sombrinha da equilibrista e,

pelo arame bambo de uma lógica capenga, rea-

R ( I I d
cou á noite, numa distancia iejou que o dr. Nerêu Ramos sómente se ele-C 1'''-;1\. 31 \G) - O governo ita iano, a ém as com- ilh d D d

.

de 9 mu as e over, ei-
geu á custa de algumas traições, obscurecendo

p,ras� de carnes cüng\>in,!as feita na Arc erica do �ul, iniciou nego- xou O vapor alemão seríamcn- f" f di I d t di t
Claçoes com outros pme; para a compra de tecidos e conservas, te 'avariado, ticando dois trí- que a igura mcornun tve esse es a IS a, na-

afim de serem remetidos para o exercito italiano que se encontra na d
. quéla hora excepcional da vida catarinense, se-

Africa. "pulantes.
mortos e. OIS ou- ría e foi; pela �uá estatura moral e pela sua in-

______________ , tros senamente fendas. teligencia, a única capaz de congregar coêsarnen-

Ped I- d':i Salão"Commercial" te, em tôrno um programa elevado e sincero, os

Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado mandatarias que o elegeram.
Barbeiro e Cabelleleiro Finalmente envergou' o clássico saióte,

Attende -chamados a domlcílíos pelo fez três salamaleques, pulou para cima da «bó-
===,::rw__ -

f
Phone n. 1.284. la», e lá foi rodando, com risco de caír, a sur-

a intervenção e.
Lauro Mendes rada arenga contra as condições de elegibilidade

á governança do Estado, que, no seu entender,

deral no Pará A ,I·�,pcrtacão
são uma barreira aos ilustres e patriotas catari-

,
nenses que vivem lá fóra, inclusive a sua nota-

, de papel de bilíssima pessoinha.
BELE'M, 31 (G)-·Podemos informar com certeza que • E ser patrióta, para essa ruidosa familia de

os 13 deputados estaduais, fieis ao Partido Liberal chefiado ,Im p rensa baitacas, é viver assoalhando lá fóra a impresta-
pelo major Magalhães Barata, solicitaram, hoje, por tele- bilidade de uma constituição que nada fica a

grama, ao senhor Getulio Vargas, a intervenção federal, em 'RIO, 31, (G) - O Diario dever ás melhores que recentemente se promul-
virtude da completa anarquia administrativa do actual go- Carioca, em artigo que publica, garam. E' espalhar o anuncio da existencia,
vêrno, cujo desprestigio popular se revela claramente no hoje, demonstra que o Conselho no Estado, de um personalismo que éla, sim,
fáto de varias dos novos prefeitos por êle nomeados não de Comercio Exterior concedendo essa Iarnilia de trefegas .baitacas, encarna em

terem podido tomar posse dos cargos. As populações das 250(0 de desconto na taxa ofícial tõrno de dois ou três manipanços do' passado.
respectivas localidades sublevaram-se e, dada a indignação para a importação de papel para E' atirar aos quatro ventos, urbi et orbi, crirni-

de que se mostraram possuidas, aquelas autoridades se a imprensa, beneHcia, apenas, com nosamente, da tribuna dú Câmara Federal, a es-

viram forçadas a regressar á capital com os destacamen- J 0(0 aos jornais 'que importam di- pantosa noticia de que Santa Catarina é um va-

tos policiaiS de que se fizeram acompanhar. retamente, visto que os
.

demais lhacouto de delinquentes impunes.
BELE'M, 31 (G)-parece que teremos as ocurren- impórtam .por in�ermedio de fir:- Mas desvestí-vos apressadamente dos vos-

cii1s de Chaves e São Caetano reproduzidas tambem em mas autorizadas e fiscalizadas pela sos trájos bufos, ó impagabilíssimos patriótas,
Alemquer, onde lavra descontentamento contra o prefeito Alfandega. _

e recolhei"-vos ao retiro dos nossos esquecidos
local, incompatibilizado com a população. O sr. Herbert Moses, rresi- camarins, antes que a monumental surriada da

Ha dias, mais de cem colonos nordestinos, que vi- dente 'da Aasociação Brasileíra de platéa complascente desabe sôbre as vossas fra-

nham sendo alí turbddos na posse de suas terras pela Pre- Imprensa, alvitrou, ha dias, ao geis cabeças!
ie;tura, invadiram a cidade em atitude hostil, reclamando ministro da, Fazenda, que fosse A -S-j-t-u-a-ç-a---o--d-a-p-o-'-it-ic-a-e-m- Mato Grosso
respeito aos seus direitos. O prefeito escondeu-se, tendo o suprimida a palavra diretamente
delegado de policia, capitão Eutiquio iDantds" conseguido na decisão do Conselho de ,Co- CUIABA', 31 (C)-Os de

acalmar os animos dos colonos, que regressaram ás suas mercio Exterior, para 'concretizar putados asílados abandonaram o

casas por entre nlUrmurios ameaçadores. o benefício selaI. -loc;al onde se haviam alojado na

-0-

"Respondendo a

ingleza"
atitude

dj�s, depois da chegada a esta

capital do nevo interventQr �r.

Newton Cavalcante.
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Festa da
colheita

BERLIM. 3) (C) -A tra
dicional Festa da colheita des te
ano será realizada em 6 de ou

tubro. O solene ato oficial sera

levado a efeito, como nos anos

anteriores, em Bueckeberg, de
vendo os discursos se irradiados,
per todas as estações alemãs. Tan

to Hitler com o governo alemão
e grandes destacamentos do par
tido , nacional-socialista compare
cerão ao ato, que é a festa mais
importante do ano alem do con

gresso anual do partido nacional
socialismo em Nurembera.

o

o Código Dis
ciplinar da

Marinha
Mercante

RIO, 31 (C)-Fonm instala
dos os trabalhos da comissão de
signada para elaborar o Codigo
Di'lciplinar da Marinha Mercante,
sendo presididos pelo capitão de
mar e guerra Mesquita Barros.

Dessa comissão fazem parte
tambem representantes dos minis
terios da Viação', Trabalho e Fa
zenda, visto que o Codigo trata
tambem da fiscalização da policia
aduaneira.
--------

Comprae para vos con��
cer o formidavel e economí
SABÃO INDIO.

Visita a

Alenlanha
Tem-se verificado ultimamente

mm aumento constante e conside
ravel de estrangeiros á Alemanha.
Apezar das noticias tendenciosas
espalhadas por imprensas sem e=

crupulos, o número de forasteiros
que desejam conhecer de perto u

novo País cresceu extraordineria
mente nos últimos tempos.
O Reno, principalmente conti

núa á ser, com antigamente o era,
o alvo predileto dos turistas, pois
ainda não perdeu o seu aspecto
de cidade de arte e jardins flori
dos.
A grande parte desses visitan

tes compõe-se academicos, estu
dantes e alunos estrangeiros assim
como jornalistas, ocupando em pri
meiro lugar a

-

Inglaterra. Ess(�s
turistas exprimem a sua admiração
pela organização do terceiro Rei
ch, em todos os campos de eco

n?mia e politica alemães, espe
clal;nente, pela idéa nacional so

cial, verificando em toda a parte
ordem e segurança.

Todos afirmam que acêlca
da nova Alemanha se podia eSClc

ver muita cousa bôa e digna d,:!
imitalrão.

A
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POR MADAME MAFilE

PARA LlMPAH VASI- tamente a terra e deitam-seC�ON ICA ninos e meninas devem tirar seus

LHAS DE COBRE-Esfre- a escorrer. Depois de bem es-
..
�. _ _ _

mailots molhados ao sair da agua Quando os seus braços e per-

gam-se bem com um meio corridos, põem-se numa pa- e substituil-os por outros sêcos. E' nas ficarem arroxeados pelo frio,
limão e lavam-se depois com nela com agua a ferver e

I:)A MO�A perigoso deixar o �ailot secar so-I faça uma vigorosa massagem com

agua quente) secando-as 10- deixam-se cosinhar por espa,
_

__ . _......, __

bre a pele nos dias de grande as mãos untadas em oleo de amen-

go com um trapo suave e ço de uns dez minutos, tiran- vento, chuva ou frio. Os sweaters doa.
dando-lhe brilho com uma do-os ao fim desse tempo, completam o equipamento das

camurça. escorrendo-os em agua fria e NA PRAIA praias e se colocam sobre os mai- Com a proxima primavera, vol-
comprimindo-os bem para lots. Com estes arranjos-tendo o tarão as luvas rendadas, de pon-

MOLHO DE ESCABECHE que fiquem sêcos. Em segui- A ALEGRIA das crianças é capa, os Jersels e tricota mail" ou mailot por base-e-simplifica-se ha- to de rede, croché ou iricoi que
-Este môlho faz-se sempre da batem-se os espinafres a praia, tambem a tranquilidade menos quentes. bilmente a vestimenta das crianças, no ano passado fizeram muito su-

na proporção do peixe a que com 3m facão, sobre uma ta- dos pais e tambem a economia Eis a hora do banho: os fi- para a vida agradavel da praia e cesso.

se destina. Para meio litro de boa, reduzindo-os a uma das roupas. Porque é admitido, lhos estão de maillot. O co+e, banhos de mar.

azeite, quatro cebolas corta- massa fina; deita-se essa mas- é muito chie deixar as crranças ço das costas inteiramente nú é �OPiiiifijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiilii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��!!iiii!iiiiiiiii-iiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilõiidas em rodelas, dez folhas sa em uma caçarola com uma com maillto de banho quasi todo o admitido; c maillot tem umas emin ismo E Ievado o p re-
de louro (caso queira), al- colher de manteiga e quando dia. calças curta, a frante muito chan-

avança ço dos generosguns dentes de alho inteiros, esta estiver derretida, polvi- Entretanto, como conciliar es- frada e presa ao pescoço por
umas pimentas do reino em lharn-se os espinafres com ta leve vestimenta com as mu- hombreira estreitas que cruzaW

MOSCOU, 31 (G)-Eln cir- de p rim.e iragrão, pimenta da terra) uma uma colher de farinha de tri- danças de temperatura que po- nas costas. Um menino poderá
colher de massa de tomate. go, mexendo-se para que esta dem aparecer no decorrer do usar para nadar um simples cal- ulos bem informados assegura-se necess Idade
Estando o azeite quente, jun- não encaroce; juntam-se então dia, e com as conveniencias mais ção, em lã �rossa mas uma me" que :n�reosde�egad?s que.a União I RIO, 30 (G)-A Cernis
tarn-se-lhe os ingredientes, tres colheres de caldo ou leite, elementares: uma menina, um nina sob qualquer pretesto, não Sovlet!�a envI�rá a proxlma_ as- são de Tabelamento autorí
tendo desmanchado a massa sal, pimenta e deixa-se cosi- menino de sete a oito anos, não deverá ter o busto nú. sembléia da LIg� das, Nações, a zou O segundo aumento nos

de tomates primeiramente em nhar um pouco para que a poderão andar decentemente em Ao sair da agua de duas 4 d� .setembr�, �Igurara, tambem, generos de primeira necessi
um pouco de agua; deixa-se farinha não fique crua. Ser- maillot de banho além dos limi- uma: ou faz calor e as crianças o mm!�tro sovienco em Estocol- dade: arroz agulha especial,
ferver até a cebola ficar cosi- vem-se com ovos cosidos cor- tes da praia. Não será decente ficam secando, a roupa ao sol mo, senhora Alexandra Kolon- de 1 $1 00 para 1 $200; arroz
da, em seguida tira-se do fogo tados em rodelas. deixar uma adolescente ateaves- estendidas na areia seca, ou en- taj. agulha de primeira, de 1$000
Depois de frio junta-se vi- ar as ruas as maís frequentadas, tão faz mais fresco e elas se para 1 $1 00; de segunda, de
nagre aos poucos, até ficar PARA AUMENTAR O entrar nas confeitarias e outros envolvem nós roupões de banho.

-

$900 para 1 $000; japonês
bom de paladar. Arruma-se VOLUME DAS PERNAS- logares, vestida com roupas su- Estes ultimos são de mangas "cervejada" aos clubes disputan- especial, de $900 para 1$100;
um camada de peixe, que já Fricional-ás energicamente marias, e sómente aceitaveis pa- compridas, cortad.os como roupão teso Saudou pela equipe da Avia- idem de primeira, de $800
deve estar frito e frio, uma com uma luva de crina e agua ra o banho de mar ou brinque- de quatrO masculino. ção o apreciado marujo _ Ito para $900; de segunda, de
de cebola, outra de peixe, as- quente, pela manhã, e com dos na areias Os roupõ:s p.odem ser de Ia- Haag, que enalteceu o valor da $700 para $800; de terceira,
sim até acabar, e, cobre-se azeite ao deitar-se. E' neces- Uma mãe bem orientada de- ze�da de cor vI�a forrados com 'equipe vencedora. de $600 para $700; carne

depois com o resto do mõ- sario ser constante no trata- verá arranjar para os filhos um tecidos de esponja brancas. A turma do Atletico teve em sêca, típo fronteira, de 2$600
lho. O peixe deve ficar co- menta. conjunto, tendo por basse o mail- Para voltar �ara casa ou para Borba, o seu representante, e a para 3$000; idem de primei-
berto com o môlho para não let de banha, que se usa sem- o hote�, a memn� col�ca sobre F. C. D. no sr. Amfiloquio Gon- ra, de 2$400 para 2$800;
ficar exposto ao ar. Serve-se PUDIM DE LARANjAS- pre durante o dia, e com aces- seu mailot uma sala plissada com çalves, Assim, destas colunas apre- idem de segunda, de 2�200
o peixe, só depois de estar 4 laranjas, 250 gramas de sorios que modifiquem este traje elastico na cintu�a ou, abotoada sentamos os nosso parabens ao para 2$600.
tres dias de môlho. Deve-se assucar, 6 ovos, 1 colher de e o completam conforme as ne- de lado, uma sala com suspenso- glorioso Avaí F. C. --=P:-r-ef�ir-a-m--s-e-m-p-r-e-(-)�in-e--
fritar o peixe em azeite. manteiga. Tira-se o caldo de I cessidades da hora e da tempe- rios. Esta saia se completa-para I gualavel SABÃO INDIO de

21aranjas, mistura-se com o i ratura. o tempo frio-dum pequeno casa JOGOS Curitiba .

. ESPINAFRES COSIDOS- assucar e os ovos e passa-se I Estes acessorios são para as co ou bolero de tricot ou flanela.

I����������Escolhem-se os espinafres, em peneira, repetindo-se esta meninas: a saia ou vestidos de O menino enfia umas calças de No jogc realizado, ontem, no I.iproveitando-se sómerte as operação mais 3 vezes. Assa- praia: para 03 meninos: o cal- Jersey com suspensórios ou cinto Rio entre o Botafogo e o S. EP IIIepsJll1a.has; lavam-se em muitas se em fôrma untada com man- ção de suspensorios. Para uns e elástico. Cristovão houve um empate de 21 I
�\-,uas para tirar- lhes cornple- teiga; fôrno brando. outras, o roupão de banho ou Fazendo realmente frio, os me_ tentos, e em Santos, o Pale.tra fci
...,,;.::_�-i.o--.;--�����;.���;,;;�.;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii__iiii�._�__iiiiiiiõ �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;.iiiiiiiiiiiii fragarosamente vencido pelo Es-I

panha por 7x4.

CAS MACECONIA
1.\ CASA QUE.MAIS BA.RATO VENCE

e TR.A.JA�O
-

e

,

t

['10 30 (r
v

) A d Norte /.951.085$600; Amazo-
-<., U - ren a or- 7 828 533$400 M h-

. .

d U' d 1934
nas.. ; aran ao

dinaria a mão e
.

segun- 7.710.891$300; Espiro Santo
do apurou .a Contadona Central

6.345:694$100; Sergipeda �epubhca pelo �al�nço geral 5.300.925$700; Mato
o�ga�lzado por esse instituto cam- 4.109.241 $300; Piauí
bial Importou em rs 3.450.135$900; Goíaz
1.971.145:573$2?0. 338.961 $700.Por Estados assim se dividiu: A C

.

I F d I ib
.

C .. I F d I apita e era contn um

apua e era
4440( 5" P I 30 101870.146.904$000.

com , o e ao au o , O.

São Paulo 501.472:813$700; {
A delegação do Tesouro em

R G d d S I
oJondres arrecadou

9610220ra8n6e6$loOO� P b 77.472:135$600 ou 3,93010.
.: ,ernam uco P E" f'

.

I b
64.002:965$200; Baía . . . .

or esta. stlatlstlca. o I.cla ca e

.12350.329$400. M' G
. ao povo caneca o pnmeiro plano

,*.. ,mas erais 'b
.

d T
41.399.711$200; Rio de Janeiro

entre os contn l�lntes o esouro

40.092.203$200; Ceará . . . .

de todo o Brasil.
.

25.206.186$000; Paraná . .. .A per�entag�m de sua contn-

22.337:238$000; Santa Catari- �UIÇãO fOI supenor a do povotau-
na 17.540.876$000;Pará.

ltsta na proporção de 14,3 lo.

17.492.140$400; Paraíba.. Usar o SABAO lNDIO quer
12.586:476$100; Alagôas •.. dizer, economia sobre todos
8.872.436$200; Rio Grande do os pontos de vista.

VOL:"EY-BALL Antiepi lepttco
Barasch

Pertumaraias nacionais e estrangeiras, Bijouterias, A'rlnarinho, Carteiras,
Cintas da Moda, Enfeites, Objétos para.Presente, modernissimo sortimento

de Botões, as mais lindas R,ovldades na '

o dinheiro que entrou c:7I! 6a%�--ra
para os cofres da Desportiva·

Uníão �- - M'
Redator CYPRIANO JOSE'

Ur-r)a nova fase para O
Tamandaré

.X���.
Hoje, ás 19 horas, o Taman- ORADOR. Egidio Taranto.

daré F. C. realizará uma Assem- COMISSAO FISCALGrosso
bléa Geral, afim de tratar da or- Antonio Taranto; Arnaldo Bo-
ganização de sua nova diretoria nateli e Romalino Silva.
Sabemos que o c1ub de Sodí COMISSAo SINDICANCIA
apresentará, dentre outras uma Narbal Barbosa, Eugenio L.
chapa de valorosos d.sportistas, Cidade e' Ma�inho.
como sejam-Acíoli Vasconcelos, DIRETOR SPORTIVO
Orlando Carioni, Renato Olivei- Numas Cardoso.
ra e outros. Para isso fomos gen-
tilmente convidados e para ali O FESTIVAL DO AVAÍ
mandaremos nosso cronista des
portivo. Eis a chapa mais favo-
rita:

Presidente: Acíoli Vasconce
les, 1 o Vice Adolfo Silveira,
20 Vice: Sodí Luiz Vieira,
Secretario: Antonio P. Pereira,
20 Secretario: Orlando Caritoni;
Tesoureiro, Alcides Bonate; 20
Tesoureiro, Renato P. Oliveira e

Foi bastante concorrida a tarde
esportiva organizada pelo Alai
F. C. Disputaram, por ocasião do

O Clube do Meira levou para festival do Avai' F. C., uma par
ali um numeroso público, afim de tida de Woley as equipes da
levar os parabens ao tradicional Aviação Naval e da Força Pu
clube do Walter. Durante os en- blica do Estado, vencendo esta
contros de foot-baU houve franca no terceiro encontro. Foi brilhan
camaradagem, �,após as pelejas a temente disputado esta lide de
diretoria do Avaí ofereceu uma woley.

ATLETICO X AVAÍ
IRealizou-se. ontem, o encon-:

tr� de foot-ball en,t�e as equi��s Iacima, no campo A. Konder ,

por ocasião do festival do dester-]
Dido Avai' F. C., havendo um iempate justo de um tento. Atuou
esta peleja o sr. Manoel Dantas
Brasil, da nossa gloriosa Aviação
Naval, que relevou otimas quali-Idades e conhecimentos técnicos.

.

S. s. foi muitissimo aplaudido
e satisfez plenamente. Informou-nos
o-excelente arbitro que requererá,
a convite do diretor técnico da
F. C. D., a sua inclusão no qua
&0 de juizes da Federação, ain
da esta: semana; E' mais uma fe
liz aquisição da nossa entidade
esportiva.

CAMILLO MALICE com

24 annos, casado, residente
á rua Machado Coelho, 44,
RIO DE JANEIRO, soffren
do ha mais de quinze an

nos de fortissim6s ataques
epilepticos, declara achar-se

-

ha oito mezes, radicalmente
curado de todas as mani
festações de epilepsia, depois
de fazer uso de seis vidros
grandes do

Pedidos:

Nas farmacias e droga
rias, em vidros grandes e pe
quenos.- Cuidado co:n si-
milar e nome parecido. --II

,
.,

'-

,

;;,_,'·T·.' \,
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A GAZETA

v.,; ""�."'�� ;.;� ,-'i:-"" • �<;." . .,,''_' �� casas na �rua rConselheiro
\\:·\f '�-..,;{I V. T..., '. It 4,t1 ri' -,r":'it"·d.<J I\.'\:.<fra n 1 ?b 1:50 e 71 a e

.

. W �"t rJ � \1.;t�l �� �':::5 �jg
l. • Vo

., ."
• ._.
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,

rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro 'Ivo n. 3, e um L rreno na rua Felippe Schmidt com

duas casinhas, c a fabrica de moveis, na rua Conselheiro
Mafra, para Informações com o proprietario Paulo Schlern
per.

"0 :.

, �'.1� ��0' � ii'�� i J� �'�@
,

,

crnnadas
. ,

c:oltal renllau
ô

o 9.ooo:oo0�HJOO
Reservas mais DI! 36.000:000�LQCO
nllceita em 1933 i?762:-/03:fli3Cll
1mmoveis 13.4?Z:Zgg;ni':3{',C'J
RlZspon'3obiliàaélf:s Cl95urniCias cm 1933 2,369.938:432'i�8!()
(Estas rcsj:lonsobilioaCirzs I'detem-se eórnenre nos rumos õe:

P060 e TRAN5PORTES. que são 09 0015 LH-HCC5 em QU2
a Companhia OP;Z!'u)

andar
Nas grandes luctas que desde

bram no carnoo da actividade so

cial ou comd.crcíal, o espírito mo-
I

b ilib 1 '1'demo e 'em equu; raco utihsa o
,I l- ".

reiepnone cerno a mais mprescin-
dive] das nccessidades !

DAAgentes. 5ub-Agentes e Rc:gulaàorç·g i'k Auarios enl tOÔ05 r's

Eatcôos ào Brasil, no Llrtrqurr (�:Juc(ursG;) e nas pt'i!lci:;HJi2S
praças extrcng'2il'Qs

Agent�5 em floriunopolls rAmpaS LOt30 &. nr-l.
Rua r. mafra n' 35 (aobrnõo) I'ulxo p ostcl 19

Telegr. ALLlAt-1ÇA Telr?ph. i.OS3 Professora norma
I; sta -q acccita alurnnos.
CURSO t=lmM/\.r<IO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

1'v'larinilo N� 10Sociedade Inuuobilicrio Calharinense Limitada
,�----�---------

.s j" � � ,- T" ", 't'" L O'T;:;' d - j., n'et\O na'._: e ,:li I , � t <to. I. a () I ,_ r, I: d!l _ , 1 L, é . ',," I
-

,�- "', " .. .. �
VILLA L\U�EAf<l/é-rrocul c hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:'·'. ou NIAiS 161es. Amanhã
valem mais.

".1
I

1 T . I 1 I
- - 1 -lJ:jln Ealncarla '

um conticc to ae (, mpra cc erreno aa
.

I leI t".\il!�u e

o melhor pé sente e Natúl que V. S. tlOJe hind:.r seus filhos.
Llnõn Vista Panc.rnrniro,

Eeplenõlõu pi ola Ôi< hrmhns.
Optlrno t1(1�'::�nte ôe agua rQtc;:.J�I.

Ternwe.5 cemplei(ltT.ç'nle piemos.

A:VILLA BALNEARIR D!:-' rn o:
-

1000 metros ao Ponte Hvr .. illo Luz,
800 õo Ci,,(,c'àe Qllcrh:l fúkrnl, em conetrucçõo,

6 :;- r, upa ESCGiclr 105!2 l3oiteux.
a s�àe ào Distl'irto 'João Pessôa.

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

Prestações mensacs desde 30$000
A 50rieilaõe se encarrega àa conatrucçêo àe Préàios

05 lótes aélquirjÕos, rneülcnte O pcqor.icnto De uma zntrnôn ó

ur.stc e o resta te em pagamentos mcneace,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Realiz?l-se todos os mezcs, um sorteio cuia ex

tracção será realizada pela Loteria Feder�1 d� BrasilPARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO
'.

são nccessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-'SOM E MATERIA PR!MA

Essas somente são encontradas
novos typos de radio

'

"

-�

P H I;;L',I P.S
F'iWU'Ç,a-r ..; �����lI!05

QUALQUER !NfORMAÇAo:_ Dirijam-se ao Repre-
, . sentante, nesta Capital, sr. I��J _,' J:ão M�nQ�1 Nascimento, �-'�M que Se acha ínstallado, tom �;

& �
:. � escriptorío, á PRAÇA 15 DE �r�

�I'" NOVEM.ERO' N. 15. (��P1� .
�� MA·m�Z: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ���� ,���*:,���_���,� '" .� �r.b

�S'
't4>J Tf,{j)�'ii'������j;l --------�--=��G�O.��

�---==-===============�==-

nos
Fabrica de Moveis Catharinense

DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivoj, Teteohane n. 1632 .

I

r.,.

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

C6STA & Cía.---RUA CQNS. 1\t1AfRA 54

,."";.

-:
,
','- ;

-,

Preferir o Sabão I OI 'de (
III;; ;-.-.!"

Oleina

"

EXPERI F

E SUPERIOR

i'
I .�

' .'�
-"',0;.
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AV�VO
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'

Commercio,· Industria A Gazeta
------------�------------------�---

Agricultura Médcos
1$800 --------
1$300
3$000

r ?Q'!I �I]i'?f.m�el na praça de Limpos teves �ilo
tíoriai1�poll.� Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G d 4$000Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 atos o m�tto uma

di 34$000 Lontr,a.s m,édia uma 30$000
Dr. Cesar Sartorl'n iana Graxil1m do matto uma 3$000ASSUCAR O70$000 Graxaim do campo uma 5$ 00

69$000 Catetos médios, uma 6$000 Clínica círurglca-operações
58$000 Porco do m�tto Orna 5$000

65$000 Largatos, gra�delS.�a 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 10$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboaa' de lei este (3][23) duzia Residenela:-R. E!!eves Ju-
15$000 38$000 nior, 82-Phone, 1.285

'

16$000 Taboas lei larg, 3x.3I' dt. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 .;__---------------

Fôrro de pinho' 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz,

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
5acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos " � 'xS a eh. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

SAB O JOINVILLE
MírcadO di III.,

.

A
FEIJAOCaixas pequenas 4$400 (D' _, 60 1."'0-)d 5$400 ror .,acco ue 't II ..

Caixas gran es Preto DOVO 18$000
DIVEflSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 VerÍnelho 23$000
Kerozene caixa '48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO fRO{.JKO
Vélas de cebo caixa 22$000

.

Soda Pyrarnide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de' 50 tilo,.,)
Vélas stearina caixas

.

45$000 Fina -com-pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa' nrn p6 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO fROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix-, (Por Sacco de 60 lei/o,,)

24$�JO Agulha Especial "2$000
Vélas de cêr� kil? 7$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cera kilo t $600 Japonez Especial 38$OQO
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
I\ramefarpado n. 13 rôlo 36$500

BANHA

\ílNHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 liilo.,) !
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 192$000
Em decimos 75$000 Em làtas' de 5' kilos 200$000_
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 leilo.

_
207$000 IVassouras 5 fios dz, 22$000 MERCADO CALMO

Vassouras 3 fios' dz. iv$vvv
Xarque corxões "arroba 27$000 XARQUE
Xaique sortidos arroba 25$000 (por �rlo)

Mercado de Flórlan�poll. Mantas Gorda. 1$800
-,

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

15$000 Sortida regular " 1$400Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO flRME

Milho sacco 14$000
Batata saeco 12$000
Amendoim sacco 8$000
Arroz em casca sacco 9$000 cera

Farinha Barreiros saeeo 1'0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carn� de peree

Farinha de milho saeco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
"

CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças ,,90 dlt:á vista
Banha kilo 3$000 5i I:,.otl<fr'éS 91$000 9�$500
Âssuear grosso arroba 6$500 :c Paris ; ,1 $260
Polvilho sacco 12$000 -C Hamburgo '7$650 ,

Carne de porco kilo 2$.000 .. ltalia
'

11 $565
TouéiOho kilo 2$.800 c Portugal I

$853
Cêra kilo 6$200 c Nova York J 9$0 I O
Mél de abelhaslata 17$'000 c Hespanha 2$605
Nozes kilo 200 c Suissa .6$225

COUROS
c Belgica '�$21S
c B. Ayres "$020

3,$000 c_ t)rugu�y , :J$74 I
2$000 c HoUanda :t'í$930

Extra
Diamante"
Christal

"

Moido
Terceira

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

Dr. Cesar Avilaj

lricíloe:

Advogados

·-·DIVERO$)
(por �ilo)

Ex-assístentej[do

Das 3 horas em diante dia
riamernente á R. Trajano.õt

Phone 1.618

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr. Miguel
Boabaid

Clinia Gual •• ViaS arinarias
Hemonboida»: - Tratamento

sem operação e sem dôr

ResiJ.:-PraçaPereira 8 Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

Comuflas:'
das 15 ás horasl8

---------_.

Dr. Pedro de Moura Ferro"1
':::::""'�" -,:.�""'"

-:.E....i.!'-".• ";}�:-:'�::.�

IAdvogado-,;�.,...,�

•.•.,�,s·"'t'�!lJ:P"'�...���

Rua Trajanorrr 1 sobr��� ITelephone rr 1548 '.
�, .1.

R�fugos pesados ,kilo
Umpos pesados kilo

,. - -

...

Accacio Mo.!
•

rei ra tem seu escap-

Um passeio id�al�:O.pti�� esfradà - de' rodagem
ExcetfêtÍt@·te�rç!o�hó, Hotel das Caldas

Salutares mtffltõs - Tlfetmaes na temperatura ,

_

- de �4 �� �:��ráos _,
,._ __,.��- ._.-"", �

Parte 'desta�CapitaJ, ,do! lar-;o,·,da AJ�dega, ás 9 e !

regressando ás 'I º 112 horas, um confortavel
.

Omnibús ':da
.

Empreza Slfnt0 Amáro !

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. _ PhOl1�: 1277._;

Caixa Postal, 110.

. �
,

-e. c: �,'

MOVIMENTO DE CF.REAES INOJ�IºlQ�JA�RO
STOl'K em 3-8 entratáSR �hl4as

iii a 14·5

66.251
75515
45.113
10.487
6.120

12.000

Preçor Induindo passagem de ida e volta. almoço
�

-

-

'bb� 'mtt1lfjJlf do- Hõtel-e·"direito ca ..um BA- ,

-� NHOi�wtt�i ���. :'
�, '-•. --��.._b_.G)._

Para infoHIlações e reserva de, passagens: No
'1i��ftfptbMb ;;dalEmpMl,'� Ol1tselfttiro�·Maff.a, -"82 �

-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

_.---� --------

-�
.....

.
....

�: .. :� :•....

,,�-' �� �." ..
'

Fij�o (saccos)
Arroz ( » )
FaFiilha ( » )
Banha (caixas)

:Ílll {,a(....0�;
Aarque ('�ardos '.

•-" l't:

Ler com attenção
Pará conduzir physicos fracos para a Saude,

e também- os convalescentes de molestias graves, a

dultos 0U crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado, no laboratorío da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summldades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestlas graves, etc. etc.

DOSES: Uma coJh2r aas ae sope antES aas rli!f�çi51Z9.-
.

- _",! ;.. .,

Pharrr"acià I'nternacional
.

,
'Phco. Luiz d'Aêampora

ESTREITO STA, CATHARINA

Caldas d.a
Irnperatrz

... _ 1 �. Il
.)

t,.. . .

T.das co. cI·omingos.
- ,

..

"-"-'�:h- .

- .• _- .:. ......,,:..-,l

'.

Fechamento de malas-
, ::<" -- -"'''

-

QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAjAHY,IBl.UMENAU, lOINVILLE,"".CURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

�dificio La�; Porta Hotel

ExpreSDS Nordeste·"
séap Porto Algre

",,�
r..MPREZA DE TRANSPORT '. EM AV' OMOVEIS,OMNI

BUS E ,. MINHOE �

Devidamen
I Registrada

Director Proprietar '-J SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA1

URUSSANG�ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porte Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, 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
c c Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

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

Refinação de assucar
_-----------------

=de=l

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrloa Rua Booayuva, 164

Deposito: Mercado, 36

FLORIANOP-O-L-IS-�t. de Sta. Catharina
-COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

,
,

.

r
>

A Agencia Mode"rna
de Publica9ões, com séde
.em ,São Paulo, e autoizada e fis
calizada pelo Governo Fede ai e

possue a ca ta patente n. 112

FORMIQAV;EIS sorteios proprios, tres vezes' por
semana todas as segundas, terças e sextas-feiras

" ,

EXTRACÇAO com globos de crystal.
,A MAiXIMA lisura e honestidade, pois, os sor...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

nossa historia�Corações
ca rítativos I

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR L\R OS
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
r�.,�����
����

Augusto Silvano, o F obre e infeliz operario que faIleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira

.

e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope�
rario Augusto Silvano" A Gazeta abre em suas colunas, uma S�J�

bscrição em favor daquela pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

sofrimentos.
Agente e funcionarios do Llo d
POI alma de Maria (enviado ·anonimamente)
A Gazeta .

Contribuição da Estação Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de luncionarios dos Correios e outros

X X X
.

Leonel Euzebio de Paula

:) Manoel Rosa
Antonio Conrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão
João Lobo Haberbeck
Castanna

João Ovidio
Leboj
Um amigo

I

� ,

�" ,

A marca preferida
.Maritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180

Machinariosmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os productos da

1

I
.:

Alerta petizada!
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albul1s da afamada bala HOL-
LANDEZA. .

O posto CHIC, o' preferido pela garotada in

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

Além de valios0s brindes receberás garoto
al11igo, desde que

_
apresentes 100 coupons, uma cai-

.
xa com 100 'balas." .

Que momento de satisfacção.
.

Dê preferencia '::!m comprar suas caixas no

POSTO CHIe, porque cada caixa traz premias es-

pIendidos.· < i

••

Não é fanfarronada, já para mais de 7
.

) eou

pons premiados foram distribuidos em 3 didS!

-
.,:( ir l :" \,j

....
- ...�,\.,.

5

A resposta
sav;etica

Pela

SOFRI-

Banco de
Crédito Po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio]

(Compilação de L. Nazareth)

WASHINGTON, 31 (G)- DIA l: DE SETEMBRO-S. EGYDIO
O embaixador da União das I ,���:---
Republicas Socialista Sovietica, j 1700-Soldado do sexo feminino-Impelida por um

sr. Trolanoskl respondendo indi�: desgosto amoroso, cI. Maria Ursula de Abreu Lencastre. natural do

retamente ao protesto feito em 'I Rio de Janeiro, assenta praça de soldado em Lisboa. Contava então

Moscou pelo governQ norte-ame- 18 annos e distinguiu-se na Índia, em varios combates importantes,
ricano, afirmou que o quer que obtendo baixa a 12 de Maio de 1714, casou-se com um oflicial

haja sido dito naquela capital portuguez e mereceu de d. João V uma pensão e o seu usufruto do

contra os Estados Unidos «é mui- Paço de Panguim. Felleceu em Côa.

I to insignificante, comparado com 1752-Demarcação de limites do Brasil-Gomts Frei

; a contina propaganda que se faz re de Andrade e o marquez de Valdelirios, incumbidos da demar
nos Estados Unidos contra a I cação de limites ao sul do Brasil, aqueIle por parte do governo por

União Seviotica>. e acressento u: tuguez e este de hespanho], encontram-se em Castilhos Grandes e

«Meu governo dará uma respos� dão começo á sua tareia.

ta satislatoria> .

1861-0 arcebispo da Bahia-Entra em exercicio o

18' arcebispo da Bahia d. Manoel [oaquim da Silveira. conde de
São Salvador.

..

1864-A nota diplotnatica paraguaya-i-Tendo Borges,
mimstro das relações Exteriores do presidente Lopes, declarado ao

represe�tante brasileiro em Assumpção, "que a segurança, a paz e a

prosperidade do Paraguay ficlriam ameaçadas com a entrada das
RIO, 31 (C) - Nos circu- trop�s brasileiras no Estado Oriental" (nota de 30 de agosto), aquel

los parlamentares volta-se a co' le diplomata do Imperio, Vianna de Lima, responde-lhe em termos

mentar a creação de ura imposto enérgicos, debatendo o insustentave] principio.
de dois por cento sobre as im-! 1910-lnauguração da Escola de Artifices-E' inau
portações, como um dos poucos gurada solennemente, a Escola de Aprendizes Artihces, nesta capi
recursos ao alcance da adrninis- tal então pertencente ao Mini>lerio da Agricultura.
tração para fazer face á situa- - O -

ção creada pelo deficit orçamente- DIA 2 DE SETEMBRO -S. RICARDO
rio para 936, que é de 600
mil contos. Pensava-se, antes,
na creação dlim imposto sobre O"

dbpositos bancarios além de vin
te contos, porém, a Comissão
de Finanças da Camata se re

cusou a aceitar esse alvitre, de
ante da inconveniencia desse tribu-

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
C(C. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala.

Para fazerfa
ce ao dr�'ficit100$000

20$000
1 0$000 ���������
27$000 .

46$000 praClla.se alugar um ca-

5$000 sa com relativo conforto,
1 $000 para casal de tratamento.

2$000 Trat�r no Largo General

1 $000 OSOrlO 38.

2$000 _

1$000
1 $000

P
, Vende-se um

1 $000 Ian OZeitter Win
1 $000 kelman, novo.

2$000 Tratar nesta 1 edacção.
2$000 Por preço de occasião.
2$000
2$000 I DELABERT & CIA.

7$000' A melhor lenha por igual
preço.

..

'to visto como os deposites de maior
PHONE 1.100 vulto representavam garantias de

-P-R-O-F-E-S�S-O--R-A-S-' créditos comerciais ou congela
dos.

1645 - Revolta de Parahyba - Declara-se a revolta
da Parahyba, contra o dorninio ho!landez o contra o qual os agi
tadores reclamam em varies pontos da capitania a restauração do
dominio iiollandez.

1810-Núscimento de Joaquim Caetàno-Na então

freguezia .do Espirito-Santo do Jaguarão, no Rio Grande do Sul

nasc: Joaquim Caetano da Si! va, philologo historiador e geograph�
brasileiro. Fallcce em Nilheroy, a 27 de fevereiro de 1873.

1866-{Bombardeio de Curuzú-Contínúa o bombardeio
do forte de Curuzú, em que p�rece Silvado, o bravo commandante
do ,Rio de Janeiro». .

Maria Magdalena de Moura
Ferro
E

Dulce Costa

Acceitam alumnos para os

cursos preliminar, comple
mentar e secundaria

O ,na in istra da
Damos abaixo os nomes das firma.3 &: joinvile que irão

I
RUA UR JGVAY N' 22 c; expôr seus prod�tos na grande Exposição Farroup.Íha com que °

Tratar das 14 ás 16 horas Agricult.ura Est d d R G d d S I
I

.
.

a o o 10 ran e o u
-

comemorará o centenário da

I
.

guerra dos Farrapos.

r:NDE SE
PORTO ALEGRE, 30 (G) Otto Schmalz & Cia. Rendas, stores, elc.;

I YL.
- uma pequena ca- Ch q •

h
. . .

R
.

C- egou, aqui oJe o rmrnstro .arrnann & Ia. Ltda. Maehinas em geral.
i,' sa na Rua General Bitlen- dA' It d Od I G h d K 1a .gncu. ma sr. r. l on ott ar aescmodel ]r. Lixa, cola fria, etc.',

I court n. 671 mais duas pe- B f
.

t"
•

C Ar�ga; que OI esnvan.ente rece- ezar mim & Irmão Bagahte [unica fabrica no Brasil)
quenas e um chalet grande á lua pcionado. C IS' C_ ar os tar ,c eramica

I
Duarte Schutfl. 25.
A tratar no CAFE' ES DELAMBERT & elA. "�ã� �-:Iahlll;)n�. Artefatos de celuloiee.

TRELLA. I Faz entrega com caminhão I C�;'1SlmlfO Stlvelra_ & Cla. Malharia fina.

I'
lenha serrada. � ogelsanger Irmaos Meias.

"D P d d M F PHONE 1100 I
Schmidt & Wetzd Torneias, valvulas, etc.

I· r. e ro e oura erro 1-1 "h 'di·
�

ugo :::!CI rm rn Baldes de zinco.

lti Advogado I Elling Irmãos Moveis de vime.
A. Fuchs Artefatos de COJro.

Guilherme Urban Sabonete, perfumaria.
Admar Garcia & Cia. Espulas e carriteis.
U. MeF. �r�sileira S. A. Farinha de trigo.

Decidirarn, provavelmente. sua adesão, ainda, os srs,

Marquardt Irmãos e Wetzel & Cia.
O Rotar] Club trabalha empenhadamente no sentido

de que a totaIid�de de nossos industriais compartilhem do Pavilhão
de Sant.a CatarIna, nesse grandioso certame que é a Expo!içlio
Farroupilha.

. . s> sr. D;as Barreto com o prefeito joinvilense sr. Max
Colm VISitarão outros expositores dali, para que a lista de nomes

aumente consideravelmente, pois, a de BIumenan já conta com

41 nomes.

-�-
MOVEIS CONFECIONADOS

PELOS DETENTOS

. Exoosicão
Chega a capi-

I
r:.- ·

htal gaúcha j- arroupll a

Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Processos despa
chados

D�legacia
Fiscal

VENDE�SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pt!dro Cardoso. Inês Gomes de Amorim Simas

- Pague-se pela folha propna,
Volte á Contadoria,

ENDE SE C
. Auto nO. 35 da 2a. coletoria

V-em apoel d J'"I C A' &
. ..

d S-
e omvl e (:ontra esar mim

lo'sé u

ras mum�IPcJlOd e ao Irmão e Agostinho Valeritim do
, ,ma propne a e com A I J I d

.

b·
boA a cas d t" I

mara .
- u ga o msu slstente.

a e IJO os, e uma

area de terreno com 28.5S�\
'metros quadrados, quem pre·
tender, informe-se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke. Na. montra da �ivraria Central, de Alberto Entres, encoo

tra�se, ha dIas, em r.xposlção moveis confecionados em vime peI s

detentos da Penitenciaria do Estado.
l

\1uito bem trabalhados e perfeitamente acabados es�"

peça� de mobiliar�o familiar! que irão figurar na Exposição FaC;:
roupIlha, tem mereCido a admIraçãO dos visitantes.

Recurso da Companhia Paul
no auto nO. 9 de 1933, da 2a.
coletoria àe Blumenau.

Negado provimento e mantida
a de:isão recorrida.
Herculano Nunes de Eeitas.

-Como requer. A' Contadoria
para anotar em folha.

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418 •

Está
doente?Dr. Ivo d'Aquino IAdvogado

BLUMENAU Mande nome, çdade e al�
guns symptomas, corri enve.

loppe sellado para respostas
aO sr. Guimarães, á CAIXA
pOS I AL N.-23-Nictheroy
E. DO ROI

Dentro de 24 horas o devolverá completamen�
te reformado, com elegancia e perfeição.Escriptorio :-Rua 15 de

Novembro n. 50

1_(EàifiCiO
-

Caixa Agrícola)}

TELEPHOHE, 58

Não esqueçais J rJ. do Telephone i. 41S

0*44

" •

f" 1° ;'.� ....... ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para viajar no tnetropoiiiano
de (}\(_c,va York GS 1,'(155 'f, ires
não compram bilhe �" mas cb:�,,'1 Do direi to. ') "

I cl_
. l:,' ,L., ]umos, açar a,

acesso ao caís inir duzin({n urna 2 junto.
moeda num ap'lTCUlJ O�:JJ.ii.1!.;C:), Do avesso: C::trrc:ira toda de
fal qual se faz para comprar ha tricot,
las, labo!T.i./ws de cboo.l»!e, de.! Do di-eit». Carreira toda de
L�· 1,

Jorn IS,;O, a CT�';�P }Tl/Z: . .J :no- meia,
tropolitano faz: grand- economia I Do avesso: Carreira todo de
de pessoal. eY6[as essa economia tricot,

.

tem o seu lado prejudicial, por-I Do direito: Igl.,al á 1 a. car

qoe ha malandros qu=, em vez de

lreira.dinhe:ro. introduzem no aparelho roilel 's ele dum!') ou ,1e ou'ro 0I''':SI'",,·'1 I���
?

. V! • I..:.. 1":.1... I...J J

metal não troneiario, De onde (ln dc�fclqll:; Jinrir, d,' I ao delates
em média . .fi companhia queixou [e á t otc'a f', comtrcú.tru.o a 'I' PONTO DE BICO SALIEN-
queixa. apresentou-lhe o mês passedo 1.50(/.,)00 J,c(vS /e'ngindo TE
moeda meialica e pesando duas �.o�:�.f�ld(ls. ,I

�:'�; I Do direi/o: carreira toda de
RH!UER5AR!G5 "'="",="""'il!::.:ta;:;:'

-

�A-=.3"""""""""

Festeja hoje o seu aniversario' a �"�">1;' Q,f';l �;;,;��€ ---I �ric�� avesso: carreira toda de
"

' , ,- I ' f,,� ,,, .'.�' J;,' ti �/' Certos de que V.S. saberánata leIO a gracIosa mCHl:1a Maria R., ,.. ,
"

" w. .'.Ii ,

,
mei(].

Lau stremos rih'nh j ,,J o· r Do direito: carreira toda de considerar devidamente n] dizeres,ra, e . "a urnnna ( a cxma,

�J.i a. e,.� � n If'
<

� caso sejam meditados, pedimos a
sra. viuva juça Barbosa Calado. � .' •• � lf:. tricot.

• n Dl' I d sI melhor atenção para o seguinte:oe A E"'d',a o avesso: tncot, aça a,
• fi t;;;;. , li. 3 tricot, 3 juntos, 3 tricot, laça- V.S. decerto não ignora, que os

J I' I d 3
. farmaceuticos, peritos conhecedo-(la rncot, aça a, tncot,

RIO, 31 (C) - Con.inúc 3' e, , res de formulas, não" se iludem
2l forte l"J"1' ,,'''i"') r-u· I, � ot",' JL")'1LOSd"("�' C

'

d d com os reclames suzestionaveis de. ',' 1....

". "

cc: • ",'.
. O ireito: arreIra to a e �

capital COP1 o tr",._',cJ d .sapareci- meis diversas labricas, relativos a di-
B l'

.
meta,

mente da Ra:'1h 1 d..l :'-ir_:lC'l, vi- [) I l' 4 versos produtos para uso popular.-
, O avesso: gua a a. carreira, Continuando o sucesso detirna ele um �! 111 e: t-'v.! ;) idc'ilte Do direito: carreua toda de Saiba V.S., que os farmaceuticos

t R I
.

á T,de automov",l qu.m-Ío fiZ:', on-
mela.

do Brasil, fazem uso proprio da
on em

B
oya reprisar an-

tem, UH13 =xcurs, o com o Lei L�o- Do direito: hrual á 4a' car- Guaraina, despresando os simila- ff<OO nda 1 á,oa7dW30aYh' com Carlos

1 I T
'

v

tarn j .

ar e, s, oras.
po CIO eIS -rrc, seu f"f OSO, rcml. res, porque apresen am Inconve-

A rain'iã A,crid t!5i:a,a, espe- Do direito: Igu'll á la. car-
Dientes. V,S. póde constatar a ve- CINE ODEON

rando um bêLc ('II') 1 ,"I?lfO (le '

!
racidade desta afi.rmativa, dirígin-1936. ! re,rDo.,

"

1 do ao seu farmaceutico a seguinte Dick Powell encantou on-
lViSli'e par 10.

Q I t t á h'pergunta: ua é a sua opinião em e encan ar oJe nova-

BRUXELAS, 31 (O) - A ----------,-, acêrca da Guaraina? E ele res- mente em Felicidade pela
«Indf'Pênd.�; c,� B:�l�;e», escre Vê; ponderá: Guaraina? E' o meu re- frente, ás 7 e 8,30 horas.

'S f'h d qUê os infa,,'é;s ch»ga; a 11 boje DEI_AMBERT &: elA, medio, porque não deprime o co-
srta. Noerma .ouza, 'H a O.ití3 �l?-ha- mu;r".· Ir ao "a.",o·lo /lt1e'ld'" ranidamentp 1 ha rara-o na-o hl'perac'd'h tA

, C
'

d d
"'" '''_\lho ,"",.u ",c • 1'� i 1 C t'" 1 � en C$' I J ca o es o-

sr. Lmdol,f� ..)ouza, pagma '01' o· de StuÍVc'1bt- ('Ir>, ,.;, ,103 da Sui- em toros. mago nem ataca os rins, sendo o Le-.la-aDiario Ohctal do Estado. ,�
�

,
•

1 1 I"d I dA dça. �. acrCSccntd: }) l,,;norava as PHONE ,00 ana geslco I ea para a or eca-

pobres crianç3s o t 'uiv.::l acíJen- beça.
;� que as Flti;:ou r:gl'mas hora� Ao que V.S. poderá redarguir:

De Joínvile chegou sabado o jepc's da f,ua F;';ll'r:!a da Vila rv� i n iste rio da Porque então o senhor vende os

sr. R. V/inkeLtein. Hasliahorn duma );",'"n r.·!ãe c.
•.
u," -"l •

I.
similares da Guaraina, si sabe queLtr;. ,�, )1'" H'-; P 'ii'U ra�s amava terP.a"".1et,�c e que IVl11 ""S � a lO.;> '..9 " eles têm esses inconvenientes?

mn �Ó dia ou uma só hora c.:- -Ora, eu vendo os similares,
quecia os se:1S f l:"ns. Até a,;_o',"" Serviço de defesa

porque o povo sugestionado pelos
sanitaria animal reclames, faz questão de os com- POLITICA JOINVILLENSEpiar, porém, si em vez de virAviso aos sms. exportadores JOINVIL� 2 (O) Ndi d

" buscar tais peparados, pedis�e um .... , -. O m,omento preciso. em que se
r

':l pe.es e animaiS
S. PAULO, 31 C\..:.) O dc-' silvestres c_onselho, indicaria o meu analge- tratava do congr3çamento da família joinvilense o jornal

l,t,_:o j"l<r'!i ta Jp':o Fé'irL'n-! SICO. do deputado Carlos Oomes, Correio da Tarde, púb!icou
l::, en,,:te:'cndo as Vil::x1ez clã

I
De ê.cà,do com o Regulamento V.S" si não ouvir estas pala- uma ��ta atacando o dr. Ulisses Costa, pela sua nomeação

1�� j')f,Lda rainha, ,�I..Y.:id, al;n:lOtl do Serv;ço de Caça e, Pesca, con- vras, ouvirà outras, cujo sentido para JUIZ da 1 a. Vara, da comarca da Capital, censurando
diante) da Aóst'mblele csta�reClda, ,vida os snrs. expOltadores de pe- ha de ser c('mpreendimento. tacidamente O Govêrno, pelo referido áto.
o,u' a mesma fôra. VI· ima de um lles, pennas, chifres e outros pro- """,-'''S''��H�''''''''' .",-�"""",,-,r_"'_'''''''''_' Por tal. motivo; a reunião das classes conse rvado�

I·
..-=-""""'�.,..--""'-""".._...,.,. ...._...._.._� ras, que estava marcada para terça-fel'ra, reall'zou-se ontem'

". ,'uiv, «cEsfarçado ,m desas- dutos de animais silvestres, a com- e
Ire>, acr scentémcto qu� o fctW �Ó I pareCtfem na séde do Serviço de ! Re li" g 18 a- O � á tarde, no Hamonie Ura, ficando resolvido dar-se por
ocorre com peS50as cJro' 1."5, co- Defesa SanitalÍa Animal, Rita a � I R prematuro qualquer entendimento com os politicas liberais
.:0 o FLi Albert!:', cu'' Li vitima Rua Arcipre:,te Paiva, esquina da � � locais, para o estabelecimento da frente-unica, ficando todá-
J ] ,p , '

D P' dOI" L ����� �!Z'!!S'!::&� vl'a aprovado que os conservad''\res na-o· hostl'll'zara-o o dr.,'TO ua propna p l;'IC a, [" raça � �ú:lfa e l\'elra, anm
��� � v

a q '-d-'-- d� faZdcm a declaração de stock. Festa de N. Senhora Nerêu Ramos.
G �=n"H3.na·.:l(H':; OS Out:'osim,levv ao conhccimen- das Dôres Fracassaram completamente ;todas as

tO dos referidos snrs. que não Procedida de novenario, rea- estabelecidas pelo deputado �Carlos Oomes,
mais sera forúecido o certificado lizar'·se-á, a 22 do corrente, na hoje á noite para a)Capital da Republica.

::tel:u�8rMd!roN�itaS:�h:ra fd:: 1��:-:=��;iiLDôres. 'ij use sempre' H
A Irmandade do S. S. Sacra- � Pasta 'S U L B I O L ij

mento, de acôrdo com o CJmpro-

rttl (Formula do DR. BACHMANN) �misso reuninir-se-á breve para tra· � �
tar das solenidades, que, todos os

1
r A venda em todas as pharmacias e casas �

de maximo ex 'tfi<�;:::=������c_�������1

fAZEm A�105 H01E:

os srs. Fiavid Ferrari, Elpidio
Setembrino de Matos e o jovem
Amauri Bom;

as sras. d. Firminia Nunec;
Farias, esposa do sr, Manoel
Paes de Fatias, sub-chefe das ofi
cinas do "Diario Oficial do Es
tado";

d. Julieta Piaza Galoti, e�po
sa d) sr. L::mdelino Galoti;

d. Léa Moritz Grosenbacher,
esposa do sr. Roberto Grosen
bacher;

d. Manoeh Montenegro de
Oliveira;

fHE6:"lm UH5 ...

OUTR05 I?i'1RTEm:

Para o Rio de Janeiro ségui-
, 1

ram :mtc.-C'ntcm, a p"ssew pelO

paquete Cad Hocpcke. os SISo

PerI Camisão e S()lon Neves.

Tambem com o mesmo destino
e pelo mesmo navio seguiu o jo
ve� lJario Busch, aluno da E�cola
Naval.

fALEt'lmEHTO:

José Segui
Por telegrama particular diri-

01do a seu irmão Demostenes Se
"

\i JOT, f,ouber{!os do fàlecimento,
'f tem á 11)1, c, co Rill de Janeiro,

llO estimado contenaneo sr, José
(' .

�)egUl.
A' familia enlutada fi Gazeta

envia sinceros pp.sames.

mlS5A

7,30

reunião de ontem Baile da
������������.� Saudade

na c dade de Itajaídas associações da clag-
se dos comerciantes No proximo dia 14 do

____� corrente, será levado a efeito
As associações da classe dos tir ao sr. dr. Raul Vaz, que se nos elegantes e belos salões

comerciantes, reunidas ontem na achava presente na reurnão em do querido Club Ouaraní, na
séde da Federação das Associa- apreço. cidade de Itajaí, o Baila da
ções de Comercio, Industria e La- O protesto que será publicado Saudade, organizado pelos
voura deste Estado, sob a presi- na integra do jornal Comercio,

I cas�dos do grand - monde
dencia da mesma, protestaram con- Industria e Lavoura, orgão oh- dali,

.
.

tra qualquer iniciativa já tomada cial da Federação, está subscrito �eIna grande animação e

para a instalação da Caixa Local pelo snr. Miguel Malty, presiden- ansiedade por essa noitada
do Instituto dos Comerciantes, ha- te da União de Comercio lndus- de elegancia, tenc'o sido ins
vendo sérios debates em tôrno das tria e Lavoura' de Florianopolis, tituido um premio para o me

indicações já feitas para o preen- pelos snrs. Theodoreto Avila e
Ihor par.

chimento dos ,cargos existentes na Acelon Souza, representantes da Estão muito cotados para
caixa. Associação Comercial de Floria- alcançarem u primeiro logar

As nomeações sendo feitas da nopolis e snr. Emigdio Cardoso os casai�: Francisco Queiroz
fôrma, cerque estão procedendo, Junior, presidente da Associação de AI.l!1el,da, Carlos Malburg
contraría dispositivos do Decreto- dos Empregados no Comercio de e Bontfaclo Soares.
lei que creou o Instituto dos Co- Florianopolis.
merciantes, conforme foi feito sen-

no lar

Conti.iúaçao da 2a, página

TR!COT

Justa
IlomeaçãoL,EIA

Redundará em
seu proprio
beneficio

De cinema
Sabemos ter sido nomeado,

pelo sr. ministro do Trába
lho, contandor do Instituto de
Aposentarias e Pensões dos
Comerciarios o nosso distin
to conterraneo e competente
guarda-livros sr. Pedro Du
arte Silva.

Esse áto causou excelente
A's 7 e 8,30 horas o pala- impressão, pois, o nomeado

cio dos sonhos exibirá o lin- é pessõa muito relacionada
do far-west O fim da trilha. e estimada.

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

CINE ROYAL A maior montagem em
serraria.
DELAMBERT & CIA

CINE IMPERIAL

Hoje ás 5, 7 e 8,30 horas
. este cinema focalizará a su

per produção da FOX Quan
do :J\[ova York dorme, com

Spencer fracy.
CINE REX

T. M.

PHONE 1.100

Três por dia
Meu amigo ClaribaIti,
Como qualquer um mortúl,
E mesmo sem pretenções,
De aIguem querer fazer mal,

Tem as vezes taes mlnias,
Esquesitices tamanhas, �

Que parece a uma creança,
Cheia de mimos e manhas,

Amanhã ás 19 horas, á
Rua Conselheiro :v\afra 56,.
serão vendidos em leilão
moveis para: escrito rio, sala
de jantar, moveis de quarto,
louças vidros e miudezas.

Quem quizei ve-Io zangado,
Sem temer quem o resista
Di�a-o só, por brinquedo:
-Lá vem um Integralista.

,

-r

, '

�1!ngliLrn OU')'·_;U fl�·.t:' enc ,1' a U: rr �

vei tazefa,»

negociações
que partirà

no interior e em O,l.;:CS Es;ados,
D. B. Valadares

A �v'�<':.>a A2,1' l' :,. 'Vil da h- de exportação a quem não cum·

mé'.ndade do E), I !,cr • JS Passos Plir a rderida exigencia até o

e Hoc,pital d" Crêr d Hlc d_;liberou dia 15 do corrente! mez de Se
conced,�r o prJXO de 30 dias aos tembro.
seus Irmãos rc,;d-n'e.; p�sta capi· F!OIianopolis, 2 de Setembro
'<.1 e r1-; 6() c1IL� )' ( lc r S;"�éW(l d.; 1935.

(MARCA REGISTRADA

aborrecimentos •
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