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Os pescador-es de Florianopolis
dirigidos por companheiros que

eles sintam as dôres e necessidades e não
por elementos desconhE(cedores daquele
sano labôr.
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No triangulo que se atira, entre dois oceanos, �.�Florianopolis, Ouarta-feira, 4 de Setembro d_e_19_3_5 1 _N_U_M_E_R_O__3_O_9 H em direção do Pólo Sul e que chamam de America, �,

ti os fátos se desenrolam, seguindo o isocronismo da �

r.1� paisagem natural, com brutalidade.

i�� A guerra do Chaco dada páginas mais tetrícas �.
�� que as do «Nada de novo» e bem como as nossas �DOS COMER. � revoluções se caracterizou pelo movimento e pelo �� entrechoque de forças contrárias que, de parte a par- �
� te, não tinham consciencia certa da razão da luta. �
� Com a impetuosidade amazonica as massas hu- �
� manas se movimentam e da mesma fórma se acal- �Nomeado O gerente � mam depois, no largo remanso da indiferença. �_.....

para Sta. Catarina � As noites quentes e estreladas levam a uma con- ijAspirações justas e razoaveis � templação budica e magnética. As grandes florestas �
h I d d d O presidente do Instituto de � cheias do ruido misterioso da evolução dos 'organis- �Recebemos oje a seguinte cal- o �orém na a e pesca. I matadas. . Aposentadorias e, Pensões dos � mos primitivos infundem esse espirito de espectativa, Hca: DIgo que a plesença destas

I
Snr. redator, são mais de 35 r.i1 d ibilid d di

.

f �.
Sr. red itor de A Gazeta _ pessoas justifica-se unicamente pe- colónias no Estado, Colhendo- Co�erciarios comunic�u aos sns, � �ran e em SUélS pO.S�1 ; I a, �s mamicas, mas ln

ru-I
�

Considerando a valorosa A Gaze· los 20010. se nunca menos de 300$000 presidente das PssoClações Co- � tífero em sua condição estática. ..
,

d d mercial de Florianopolis e dos � No Brasil todas as reformas têm sido teatrais,"ta, a vanguardeira das reivindica Os pescadores e acôr o com réis mensais por cada uma, atin-
Empregados no Comercio que no- �� rápidas, inesperadas e a inercia tem vindo depois ... ijções necessarias aos humildes traba- os estatutcs lêem direito a es- ge uma bôa soma, o que con- r.� D

��

Ihadores, resolvemos enviar-vos colas pala os lilhos, farmacia, vem nos perseguir. meou. O sr, Nabuco Duarte Silva � e�c��ntes das reações personalista�, admitimos

�Id d I b zerente do Instituto em Santa � as POSsibilidades do conjunto mesmo nao adextra- �o nosco apêlo. di ari as quan o oentes, e a ém Conhecendo a vossa ôa von- "
r.�

O d d 'Ih 1 11'
,

d d' 1 d 'J d Catarina. � do para' a luta. tit
s pesca ores esta I a , ce- OI"!O ser ena o em cu a seue ta e em nos ser util, aguar amos

�� A ib
�

d id 1 1 d d I �
b d " d C-' 1

'

d 'bl' 1 I' Esse àto causou ótima im,pres- I �I VI raçao. a. m,o::1 a,c c1, cesor e.na a pe o ex- �aten O"3e�®m Jl rmseua e atro-I' e ,C.-iJll_? _I}m,_ posto. e sanea I a pu lc:�r;ão cesta c ICilm03 e.gr::l" "i t I t �Ipelados pela Colonia de Pese, rn-:nlo.' Mas, sr. redator, o que d�cidos. ,&'0 e' (;Cmt·�.ntume.�nio. �ºlS" ?! � c�sso rC e en,_�SlaSI1l0 Juyent !
e torça vlya que _e

..

m e�n t
A bri d d' " ,'" d

'

Ab h Id d nomeado é pessoa estimadissi- tffi SI tudo O que é puro, ídeatista e superior. Na():-n a I!fveern se o nga os a pe� rr-vcs pu- se ve < os pesca ores, assim como raça de umi es pesca O·

ma e muito relacionada. � móve nunca uma idéia preconcebida de lucro e se

'�Iblicação destas linllils qll� tel< ez, as suar. lamilias viverem atacadas
I res.> �� caracteriza pela exuberancia com que se manifesta �

___ 1?ntribuam para minorar, ur. de enciec:1nnias. imp�ludismo f [ II' ��. publicamente, não temendo nem barreiras, nem com - litpoucc, a grande exploração de que outras febres, e nem "Iquer pOSS:J !
. Iam IR r �n'1 M 11 et� ftSo W pressões. . �são itimas. ern illgllmas gramas �de quimno il U a U ,·tiI� IU � Em todo o Brasil os Estudantes encetaram a cam- ijSnr. redator I não relutamos rm Por isso' precisamos quanto � panha dos 50 Oro de a batimento. No Rio de Janeiro �Ipagar cem ponrualrdad : nc s- antes modificar es,�: estado de de u," detenio. f.'tl!lse SOIlll ��{i a Policia de Felinto Müller, em praça pública, atacou �

sas mensalidad. � á C,lcnia, po- cousas. N50 tem cabimento na .. ....'1 ��

!J' .. III

t t � os colegiais que se reuniam em «meeting» . �lém queremos qUe ebOi Sé j,nn or- crise atual, que um moço que já 'ÍíI) r.ll"ae l!l �llIJus �me!lm e .�
,

d d I d
' ,,,,Iii 111119 � Ii!W , �� O cadaver de Tobias Warchawsky leader estu- rif

gamza as r�or no� p,:sca ores e tem gOl" ,)S vencimentos e�teJa �� d 'I
'

' ��I 1"1 anti, a pouco tempo, depois do assassinio brutal, l!'I;.Ie acôrdo com os c: tatL!tos, e tiran.1.:) o direi'o de um pobre f
'

I J' d S r.�
•

r.I
d

. Recebemos um apêlo por eg- meies, elta pe o UIZ e ão I!'IJ foi atirado nas matas da Tijuca... �não por pes�cas (ue ViS \Iwm pesca or, () provcllo para sua ,

d b' J' rl 'd 5 6 '

E ESPECIA S lh'd d d ��
a explorar. e pers;guir, somente I mam.. tenção com conhecimentús C!llto, dque nos vem e

dum cdu ,I" ase, e re UZI a para anos � �l oS«" I», esco I os a t! o, trata" I�J
I

.

Ih d' " d h I cu o e um carcere
-

a ça ela mezt's pelo Tribunal de Justiça � dos a «vela de libra», experimentados no «jiu-jitsu», �
pedos vmte pOí c�nto

_

que eSj
a

i �e�rl!COS a, ar:e ed
con ecene o I públIo de São José -feito pelo em FlorianopoJis. � mostraram ao mundo que, na capitàl brasileira um �ca a uma co ama, nao rutm en" J em a sltuaçao os seus ca-

de�ento Sergio Flore�cio das Ne- Os verdadeiros culpados estão �� govêrno legal, engorda e adextra «cerberos», para �
ves, condenado por alguns anos soltos, emguanto, "'u, sem liber- tll atira-los contra rapazes de 12 a 20 anos pelo grave I�
de prisão e, alí, encarcerado ha dad�, vendo minha mãe guási a W crime de pedirem 50 0[0 de abatimento em diversas �
um ano e mezes. morrer de velhinha e de fome, �� coisas e porque esses 50 010 atingiram empresas im- �

Pede"nos, Sergio, em palavra cumpro a pena que me foi impos- � perialistas como a Light and Power. k
Tl\Jes c:-\eias de dôr, o nosso au· ta. Isso é revoltante e hü-rroroso. n 'r� Na America tudo se repete. Em 1927, na Boli- �11
xilio: «fogo-lhe encarecidamente SoIici�amos, pois, em féice do � via, Siles-o tírano, -mandou matar a 4 de maio os �

JOINVILE, 4 (G)-Será realizado hoje, no Hamonie para fazer um apêlo público ás angustioso pedido que nos foi eIl" � rapazes de colegio que pediam pão para os mestres! �
Lira! o grande banguete de despedidas, oferecido aos drs'l autorida?<cs, porque �ou pobre, I viado pelo detento Sergio d�s Ne- � Lem�remos O que naquela ocasiã� escreveu Os- �
Mannho Lobo e Ulisses Costa. tenho rrnnha mãe velhl�ha e do· ves, a atenção das autoTlda�es � car Tenono: ,�

Assinaram a �ista de adesão � essa h?�lenagem ?í-I ente�e não tenho quem me defen-. competentes, a quem cabe apr�clar � »A Bolivia �. um rico be� hypqtecado á Ame!i- �!?t�nta pessôas de maior destaque SOCial e pollttco de JOIn- da, o caso, e que, talvez, com uma � ca do Norte. Pollttca e financeiramente pensa de acor- ��
.)Ile. Desesperador� é a minha situa- r�visão do p�o=esso se torne P�s" � do com �s sugestões dos habe�s ba-nque!fOs de ,Wall �

O sr. José de Carvalho Ramos, atualmente na chefía ção, agravada, aInda, com a cer" mel a ab501vlçao e, quando nao, � Street. E neste ponto um' palz. essencialmente, sul- ��
municipal do nueleo integralista aderiu ao ba!1quete. teza de que estou condenado uma redução na pena. r�J americano ... Econoi1íicamente perte�ce a meia duzia �

com falta de provas e por um Afonado' O � de satrapas, os quais exploram o trabalho do inàío �

revezes passiveI êrro jurídico,», :iii S . n � com alcool e coca, impõem ao parlamento e ao exe- �.�
Proseguindo na leitura da tris- SIIbm5O IO :� cutivo os rumos da politica. E' bem explicavel. tal �

.

te, mi�siva encontra�os o relato TOKIO, 3 (G)--Em conse- � im{-'osição: Patino! um dos ilustres ,satrapas, pos?u�, ��
mmuclO'O da sua Vida: - "sou 'd'

-

d ..: ..

H � um orçamento maIOr que o do propno Estado. �
h

-

b Ih
' quencla as mun acoes em oro·

r.� O t d déb I
.

I d I' r�omem que sempre tra a eI ao 1 . d" h t '�. ean e a« ac e» econ0l11lca Ia a esmora 1- IIJJ
I ddAI

oetsu, provoca as por c uvas er- r.
�

d h 'bl' Ati r.�a o o governo. ' .

f d 130 I!t zaçao os omens pu ICOS. S constan es revo uções Ilt
jOINVlr E 4 (C) eh t'd d' d E 1908 d

. renCIalS, morreram a ooa os
, � t' I b't'

�
d d't d v.

'-_ L� 1 ,
.

- egou a es a 1:.:1 a e o sr. , r. m el combate, na '

� d. ',� ,,�J se cara �nsam pe a su stl Ulçao e uma I a ura por�..
P'la'd "'1"

.

d 01-
• -.4 de. B I \ 'c:,'I' d' o ,..1 operuiO" �,s mll1a� fJe calvao.

-�
< .' 1 � T 1

'

l' d .,.. é f- �41Cl.O v lmp;u I.- e Alvelra, qúe aquI prelen e lunaar o aia, a hntonJo ..... 1 VInO; e í .) I,j O
' .

t
,.

à
l'.H OUtra maIs crue, lV_a.gare)o, o oeül 0, na,O u.ma 1- :�

diretoria municipal do Partido r�epubIicano Liberal. a 1915 estive no Contestado, d
5 preJUlzos ,ma e�II�:s Sdo &vr:Ula- � gura solitária. Acompanham-n'o Daza, Saavedra, e

�I'!IT b h J
-

A
.

G b d f
'

D
. os em melO mI I�ao e yens, r.., t d' d 4 d

.

S'lam em c egou o sr. oao caclO ames. com aten o os anatIcos. epOIS S
'

h b' _ f
' � agora, com a rage la e e malO, I es.»

O d t d d PI 'd 01" f d f
.

I J elscentas a Itaçoes oram IUva-

r.� A' 'd d b '1' tá ád' tepu a o r. aCI o lmplO, em ace o racas- tomeI parte nas revo uções ue .'di' 'M mocl a e rasl eira es congreg a em orno M
S, das negociações encetadas pelo dr. Carlos Gomes, para 24, 26 com (' govêrno e em 30 dl_ • .::.!. �e � agu�:____d-- r da campanha dos 50010. Onde a clas'se estudantil de �estabelecimento da frente-uni€a, tenciona iniciar entendi- ao lado do Rio Grande do Sul. Osaka transforma a .� Santa Catarina? )

Il1entos com as classes conservadoras. Fui acusado por tIês mulheres num Iago � Fpolis, 4-9-35:"
"

Pode�os, entretant�, assegurar que todos os seus de vi�a airada. que n�o gostavam
, ,TOKIO, 4 (G)�I?urante .ás �esforços serao baldados, VistO que as classes conservado- de rmm. Com a confissãO delas ultimas chuvas torrencIaIS a regIão � OESAR AV,I LA>rãs estão inabalavelmente resolvidas de não hostilizarem se fez prova para a minha conde- de Osaka foi invadida peló.s aguas �

� � dr. Nerêu Ramos. Inãção, que foi '"de 9 anos e 4 hcando 32-.844 casas inundadas; !�.nc��OO�t��:s::Si;:l'f#:J::�T.r��'"5I!�;c'lt'i. .....,..._.."r.o�"""WI

POVO sem quaisquer ligações politicas.
--------------------------------------_

e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO

A voz DO

Proprietario
;) ANO II 1

INSTITUTOApêlo de humildes
pescadores ORARIOS

Homenagem
expressiva

Os primeiros
do Partido Republi

cano Liberal

.... �,... "

,<
, '

'.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia da Patria� GBJ?!!:�la-
iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiiii�iiiiiiiiiiiiiiliiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiãiõii___ Desport ivaDamos a seguir o programa dos [estejos comemorativos do Redator CYPRIANO JOSE'
"Dia da Pátria", dia 7 de setembro, nesta capital:

Dia 6: A's 10 horas-Preleção sôbre a data, feita pelos
diretores nos estabelecimentos de ensino: às 18 horas - No salão do
Cine Ordeon. Festival promovido pela «Liga S. Pedro.»

DIA 7.

I d 8otafogo-Vitorias 7; derrota
esco ares é: as I 2 I ' 7

, ,e empates ; goa s pro 2 , e

contra 13; saldo 14; pontos ganhos
16, e perdidos 4.

2' LOGAR:
Valco da Gama-Vitorias 7;

derrotas 2, e empate 1; goals pró
29, e contra 14; saldo 15; pontos
ganhos 15, e perdidos 5.

3' LOGAR:
Carioca-Vitorias 6; derrotas

3, e empates 2; goals pró 28, e

contra 13; saldo 15; pontos ga
nhos 14, e perdidos 8.

4' LOGAR:

A' s 6 horas--Alvorada. Salva de 21 tiros pela Bateria de
Artilharia de Costa. Hasteamento da Bandeira nos quartéis.

A's 9 horas - No estádio »Adolpho Koncler.> Concen
tração dos escolares da Capital e de todas ás forças de terra e mar.

Juramento da Bandeira pelos conscritos do corrente ano. Falarão
nesta solenidade os srs. capitão Emanuel de Almeida Morais e dr.
I vo de Aquino. 05 escolares entoarão o híno da ln-iependencia Na
cional. Desfile.

A's II horas - Passeata pela cidade Idos
forças armadas.

A's 14 horas--Na Assembléia Estadual. Sessão solene.
Usarão da palavra os deputados Renato Barbosa e João de Oliveira.

A' s I 5 horas- No estádio <Adolpho Konder.» Tarde es

portiva, dirigida pela comissão esportiva.
A's 19 horas-Na Catedral Metropoiitalla. Te-Deum, Usa

rá da palavra nesta solenidade o Exmo. e Revmo. F'om Joaquim
Domingues de Oliveira Arcebispo Metropolitano.

A's 21,30 horas - No Palácio do Govêrno. Recepção e

baile.
-----'�,__---

Competição esportiva em

"Diacomemoração ao

da Patria"
-0-

(7 de Setem bro de 1935)

No Estadio "Adolpho
Konder"

Walter

HORARIO - DAS 14,00 A'S 18,00
-00-

ARBITRO GERAL - Tet. Jorge de Arruda Proença.
CRONOMETRISTAS - Tel. Sampaio. Tet. Aparicío e sr.

Lange.
ANUNCIADOR - Narciso Gonçalves.

CONCENTRAÇÃO E DESFILE

A's 14,00 - Concentração dos atlétas na praça General
Osorio.

A's 14130 - Desfile
Adolpho Konder.

dos atlétas em direção ao estadio

PROVAS E JUIZeS

Primeira Prova.s-Deâicada á Força Pública

Corrida raza de 100 metros - de 15,00 ás 15,15 -Pre
liminar, classificando dois atlétas em cada.

Concurrentes: Exercito-Força Pública--Marinha e Asso

ciações civis (3 atlétas de cada).
Juiz de saída: Tet. Pena.
Juizes de chegada e percurso: Srs. Amphilochio Gonçolves,

Sodí Vieira, Capitão Marinho, Tet. Eloy Mendes, Tet. [aguaré,
Tet. G. de Carvalho e Tet. Cindo.

Segunda Próva - Dedicada á Assembléia Legislativa
WoIley-Sall - (primeiro jogo)-de I 5, I 5 ás I 5,45.
Concurrentes:-Marinha x Força Pública,
Juiz - Tet. Veiga Lima.

Terceira Próva - Dedicada ao Sr. Prefeito Municipal
Corrida de estafetas de 15,45 ás 16,00.
Concurrentes: Exerc'to, Força Pública - Marinha e Asso

ciações civis (10 atlétas de cada).
Juizes: Oll mesmo da-primeira prôoa.

Quarta prova - Dedicada á Assembléia Legislativa
Wolley�f3all-(segundo jogo)-de 16,00 ás 16,30.
Concurrentes: Exercito Nacional x Vencedor do lo. jogo.
Juiz: Será escolhido na ocasião.

���
---�!i��i---

1639-Nomeação de Henrique Dias,-Carta patente
do Conde da Torre, assignada na Bahia, nomeando Henrique Dias
cabo e governador dos creoulos negros e mulatos de todo o Brasil.
Henrique Dias contava já 6 annos de campanha e 6 ferimentos.

Foi-lhe determinado um salde-mensal de 40 cruzados, ou

sejam 137$280 em moeda de hoje.
1770--A povoação de Lages-� governador de São

Paulo expede ordens ao Capitão-mór Corrêa Pinto de Macedo para
elevar a povoação de Lages á categoria de villa.

1843-Desembarque de d. Thereza Christina-Dc�
sembarca no Rio de [aneiro, em cujo porto chegára, na véspera, a

bordo da fragata Constiluíção, a imperatriz d. Thereza Christina

RIO, 3 (G)-O haIf Brito, que Maria, que a 30 de Maio se casára em Napole3, com o imperador
treinou pela A. A. Portugueza, d. Pedro II.

. "

jogou domingo último contra o
I 861--0pera �e Carlos Gomes -No R!o d: J.anelTo e

Vasco da Gama. em S. Paulo. representada a opera NOIte do C,aslello, do maestro campmeiro Car

Segundo era voz coerente no cam-
los Gomes, que, por esse motivo, recebe a veneravel Ordem da

po do Corintíans, o referido jo- �:o:::sa:.����==�==;������������
���:���:adlreA�idA.do���:= rR�iõiã��'l �es����o����
...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_- � � R d d

'

�,.,..-=wr_.,__., ,--.,.....,.,._..,__.. e un ara o seu
���� ��....._�L.��

proprro beneficio

RIO, 4 (G)-05 "placards"de
domingo trouxeram modificações á
tabela do certamen oficial.
O Botafogo, sem perder a lea

derança, recuou um ponto. o An
daraí caiu para o 4' posto, tendo
o Madure;ra progredido.

No momento, o «cartaz» do
<soccer> official é o seguinte, ob
servados os pontos perdidos:

r LOGAR:

Brito jogou pelo Co
rintíans

Pela nossa historia

HELSINGFORS, 3 (G)-O
filandez Franz Lanti bateu o re

cord mundial de corrida a pé com

a performance de 25 milhas em

2 horas, 26 minutos e 47 segun
dos.

A maior montagem
serraria. I

DELAMBERT & CIA
PHONE 1.100

Aildarai-Vitorias 3; derrotas
2, e empates 3; goaIs pró 21, e

contra 18; saldo 3; pontos ganhos
7, e perdidos 7., .

50. LOGAR:

3. Congresso
Internacional

de Cruz
Vermelha

w __.n=r -

Bangú--.Vitoria, 5; derrotas,
3, e empates, 2; goals pró 37,
e contra 31; saldo ;6; pontos ga
nhos, 12, e perdidos, 8.

60. (LOGAR: Pelo Governo do Estado foi
S. Cr(stovlo - Vitorias, 3! convidado o sr. dr. Aquiles Ga

derrotas, 3, e empates, 3; pontos, loti para, conjuntamente com o sr.

ganhos, 9, e perdidos. 9. dr. Walmor Ribeiro, representar
70. LOGAR: Santa Catarina no 3. Congresso

Madureira-Vitoria 2; derro- {Internacional da Cruz Vermelha.
tas, 4, e empates, 2; goal pró 13,! O distinto e competente clinico
e contra 19; deficit, 6; pontos! acedeu em se desempenhar de

ganhos, 6, e perdidos, 10. tão importante e honrosa incum-
80. LOGAR: bencia,

Olaria-Derrotas, 6, e emps- -U-s-a-r-o-S-A-B-A-O-IN-D-I-O-q-ue-r
tes, 2; goals pró 9, e contra '25; dizer, economia sobre todos
deficit, 18; pontos ganhos, 2, e

os pontos de vista.
perdidos 14.

--Quinta prova - Dedicada á Marinha Nacional

Lançamentoldo dardo e final de 100 metros - de 16.30
ás 17,00.

Concurrentes: Exercito, Força Pública, Marinha e Asso

ciações civis (2 atletas de cada).
Juizes: srs. João Silva, Tet. Basilio, Tet. Clementino e as

pirante Apio.

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 4 DE SETEMBRO-S. ROSA

Sexta prova - Dedicada ao dr. Governador do Estado

Foo�-ball-(l 0. tempo) de 17,00 ás 17,25.
Concurrentes: Atlético Catarinense x Hercilio Luz F. C.
Juiz: Tet. Aldo Fernandes.

Setima prova - Dedicada ao Exercito Nacional

Corrida raza de 1.500 metros-de 17,25 ás 17,35.;
Concurrentes; Exercito, Força Pública, Marinha e Asso

ciações civis. (2 atlétas de cada).
Juizes: Os mesmos da - primeira prova.

Continuação da sexta prova

Foot-ball-(2o. tempo) de 17,35 ás 18.00.
Concurrentes: Club Atlético Catarinense x Hercilio Luz F. C.

juiz: Tet. Aldo Fernandes.

Prcmios

em

Certos de que V.S. saberá
considerar devidamente n] dizere>,
caso sejam meditados, pedimos a

s] melhor atenção para o seguinte:
V.S. decerto não ignora. que os

farmaceuticos, peritos conhecedo
res de formulas, não se iludem
com os reclames sugestionaveis de
diversas fabricas, relativos a di
versos produtos para uso popular.
Saiba V.S., que os farmaceuticos
do Brasil, fazem uso proprio dl
Guaraina, despresando os simila-

Exposição e Adora
ção do S5. Sacra

mento
Após a +issa das 10 horas,

houve, ante-ôntem, na Catedral
Metropolitana, a solenidade da

Exposição e Adoração do SS.
Sacramento com enorme assisten
cia de associações religiosas. O
ato do Encerramento ao anoitecer.
foi uma brilhante ceremonia,

Irmandade S5. Sa
cramento

. ,
res, porque apresentam inconve-

Está convocada t:>a�a hoje, as nientes. V.S. póde constatar ave-
19 horas, na sa��stla da Ca-, racidade desta afirmativa, ditigin
tAeddra�, . um� reduOlalo dad dMedsa I do ao seu farmaceutic o a seguinte

rmmstrativa a rrnan a e o pergunta: Qual ê a sua opinião55. Sacramento e de N. Senhora acêrca da Guaraina? E ele res
das Dôres. ponderá: Guaraina? E' o meu re-

Nessa reunião trata-se-á da medio, porque não deprime o co

eleição dos cargos vagos da Mesa ração, não hiperacidifica o estô
e da festividade .de N. Senhora

mago nem ataca os rins, sendo o

das Dôres. analgesico ideal para a dôr de ca-

beça.
Ao que V.S. poderá redarguir:

Porque então o senhor vende os

similares da Guaraina, si sabe que
eles têm esses inconvenientes)
-O.a, eu vendo os similares,

porque o povo sugestionado pelos
reclames, faz questão de os com

prar, porém, si em vez de vir
buscar tais preparados, pedisse um

Em ultima exibição, hoje ás conselho. indicaria o meu analge-
7.30 horas, A Valsa do Adeus.) sico,
Um film que dispensa reclame. V.S., si não ouvir estas pala-

vras, ouvirà outras. cujo sentido
ha de ser compreendimento.

"}I

CINE IMPERIAL

De cinema
, J

.,....

Hoje ás 5, 7 e 8.30 <'o seu

cinema» festejará o seu 4' aniver
sario exibindo uma cinta origina
lissima, Festa em Hollywood.

CINE REX

CINE ODEON

Hoje ás 7 horas Pedra Mal
dita o film que muito agradará. DELAMBERT & CIA.

Attende rapidamente lenha
em toros.

A's 7.30 horas, Festa em hol-
lywood.

CINE ROYAL

PHONE 1.100

MISSA
--

Demostenes Segui e Filhos convidam os parentes e

pessoas de suas relações, bem como os que foram
amigos do seu bom filho e irmão José, falecido em

Parti do Alferes, nu Estado do Rio, pala assistirem
a missa que pelo seu descanço eterno, mandam cele
brar sexta-ferra, 6 de Setembro, ás 8 horas, na

Prémios aos vencedores nas provas individuais e aocomponentes Catedral.
das equipes nas provas coletivas, oferecidos pelos patronos das Antecipadamente agradecem a todos que se dignarem com-

provas. parecer a esse áto de fé clistã.

Perfumarias nacionais e estrangeiras, Bijouterias, Ardlarinho, Carteiras--;
Cintos da Moda, Enfeites, Objétos para Presente, madernissima sortimento

de Botões, as mais lindas Novi�ades na

A CASA QUE MAIS BARATO VENCE
e TRA.JANO e

CASA

�, .:

" ""
..

'--"�"I ••
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I reçol correntes na praça de Limpos leves kilo

Florlanopollal Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO- Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos . 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 Gatos do matto uma 4$000
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Lontras média uma 30$000
ndiana 34$000 Graxaim do matto uma 3$000

ASSUCAR
70$000

Graxaim do campo uma 5$000

57!:ante 69$000
Catetos médios uma 6$0��

58$000
Porco do matto uma 5$0

Christal
65$000 Largatos grandes uma 3$000

�;i!�ra 49$000
Veados mateiros kilo 10$000

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

16$5.00 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000

Fôrro de pinho 16�000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Saeco de 60 kilos 15$000 18$000
5aeeo de 45 kilos 13$500 Sarrafos \. ) lx5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

1$800
1$300
3$000

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encipados 2 kilos

Mercado do Rio
SABf-\O JOINVILLE FEIjAO

Ca!xas pequenas 4$400 (Por sacco de 60 k,110s)
Caixas grandes 5$400 Preto novo 18$000

DIVEHSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 144$000 Verm�lho ��:���Kerozene caixa 48$000 Mulatmho

Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 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 k,ilos)

24$GJO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kil? ?$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1 $600 japonez Especíal 38$000
Cimento Mau,á s�cco 16$500 [aponez Bom 3'0$000
!Jhosphoros PHlhelro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE '(Por caixas de 60 kilos)
EiU qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 197.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilo5 200$000

Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000
IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO

Vassouras 3 fios dz. .Gv$vvv
){arque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xaique sortidos arroba 25$000 (por krlo)

Mercado de Florlanopolla Mantas Gordas 1 $800
- ="

17$000 Patos e Manta 1 $500
t eijão preto sacco

15$000 I
Sortida regular 1$400

Feijão branco sacco
O FIRME

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCAD

Milho sacco ,124$$000000
.

DIVEROSS
Batata sacco

(p L l )Amendoim sacco 8$000 ar 'ti o

Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo
� . 8$000 Carne de porcol' annha commum sacco

T' h
Farinha de milho sacco 14$000 oucm o

.

Café em côco eacca 25$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 3$000 5} Londres 91 $000 93$500
Assucar grosso arroba 6$500« Paris 1 $260
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 2$000 « Italia 1 $565
Toucinho kilo 2$800 « Portugal $853
Cêra kilo 6$200 « Nova York 19$01 O
MéI de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

3$000 « Uruguay 7$741
2$000 « Hollanda 12$930

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES INOIRIOIDE JANEIRO
5TorK em 3-8 Entraôase Sahlaos

6 a 14-5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

Fijao (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Rlnha (caixas)
loVi ... ,;..10 \/)aCL'", ./

XalQUt.. (ibídos

--
'" �

\

..
.

-,

Indica:

Advogados

Commercio, Industria A Gazeta

Agricultura M �dcos

Dr. Casar Avila] Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente :do Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr. Cesar Sartori
Das

Clinica cirurgica-operações

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

Phone 1.618 Dr. Pedro da Moura FerroV
. .>,.-""!

'---"'-IAdvJgado
,,-,."�.-.,_. i

"'.-1"�''P'3tIIRe,idencIa:-R. Esleves Ju
�nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Oiníca Geral -- Vias firinarias
Hemonhoidas: -Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira Q Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:-R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Accacio MoJ
rei ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

A SaudeI I I
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos cu crianças de ambos os sexos, offerecemo.s
ao respaltavel publico _

sem ex�gerar o� �eus be�efl
cos effeitos e sendo já: conhecida por distinctos clíen
tes da Capital, a formula simples ou compostas COH

forme o estado do paciente o

Xarope iodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Phan�a
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso'[reconstituinte nas convales

cencias de molestias graves, etc. etc.
-'�-' ;�,:'���

OOSIZS: Uma colher aos ae sopa antes aos refelções,_

Pharrnacia Int.erfi\acional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todas as domingos:
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa,

RS. 15$000
.

Para informações e reserva de �assagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-M01ua Hotelou pelo TELEPHONE 1.521

�--

=de=1

João Selva==

Fechamento de r�f,alasl
"�-,-,,,,-,��

"-'or........,.�

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

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU'j JOINVILLE, CURYTlBA,
sxo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

i�dificio La�Porta Hotel

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Expresas Nordeste "

séep Porto Algre
'.,;,.�

. t.MPREZA DE TRANSPORT - EM Aln OMOVEIS,OMNI
BUS E /' MINHOE ':'

Devidarner Registrada
Director Proprietar lo SANTIAGO .BORBA

linha Perto Alegre - Florianopolis e

vlce-versa
Sahrndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA}

URUSSANG,l

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porta 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
« « Capital: IRMÃOS SIMOES-Hotel La Porta

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

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

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, I 54

Deposito: Mercado, 36
----�----

FlORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
-COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

�
�
�
�

i A Agencia Moderna �
-��de Publicações, com séde �em São Paulo, é auto izada e fls- �t.J
calizada pelo Governo Fede ai e l�,(�

possue a ca ta patente n. 112 �j
� �l� l}�
� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por ":�1l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �J

I EXTRACÇAO com globos de crystal. �
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os S01'- ��

.teios são presenciados pelo povo �
������������

Attentae bem'
•

........ : v'" '"
.
-

....

..' ....

) ,
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A GAZETA

Esoecialidad H'" em cararnellos "

'OI S"l'-"· ... "u,,��;j HÁ ,.,., O,);,� 1,
conservas, vinhos finr;s etc"

Fornece doces de todas as qualidades
samcntos, baptísados e bailes.

l'·Jas grandes luctas que desde
Lram no campo da actividade so

cial ou com;'ercial, o espírito mo

d no c bem equilibrado utilifa o

tcbiJ10ne como a mais inprescin
di ve] das necessidades!

primeiro , andar

T·,:pn2rd l;i!Ci� E�_.te�-�[;1�rF[
[:,n[C!ü�i."!;CJ.;'[-';CI ['[g:'_:;G:�GG� TrG
r:-Ci:i05 zm AI:n f��;:::·!['JD :.:�r"

Professora norma
I!sta -� ace-ita alurnnos.�

r

�

I
"

CURSO pmM/.mO

Sociedade Irmnobtlicric Cuihartnense Limitada

E SECUNDARIO
TRATAf< á f�ua Saldanha

Marinho NY 10

AUTOFIZAPA E flSC;\LlZADA PELO COVÊRNO FE
n"'')' 1 comT;f:'"i','-,F o I"'Fr'(;T'T() ')1;' 23-5--) o 17.Jl.:j\J·L... ;: t._.,,-, ../_ '-_" ,_} ..... '.,d.\J..... t, L.. � ,

SOB N. 12.475

Llnõn Vista PllnC,rni"lico.
Et;plenàiàa prctc t:" bnr:hG6.

Oprlrnn r:G�[I:n\2 OZ cquo çulo,-,r.l.
Terr2""5 cOl1ipletc[!![:ntí? plorioa,

f' a unca que garar. te 03 seus associados e of
íercce a major \'aA:::r;em com garantia em

benet.cío do Lar
C/\RTA P.\TENTE N. 1 J 5A-VILLA BALHEARJA Dl:.',"fA o:

•

1000 metros õc !?'anh� l';"I':..l!io LlIZ,
800 00 e�G�3e Quorlci l':":lzral, em roristrucção.

h
" ' :" upa Esro lnr 10512 F_�oit"ux.

, '

a 5[:�,e 00 OisirictD 1oão I?essôa.

I,;:creY2-se hoje mesmo 1:<1 C�ii$trW:;zora I.i� Lar Uda"
Cj';t; G�}t"ds uma caderneta pela quantia ()e 1iJ$OiJO cotn

direito a um sorteio pago,
Si ii. SOl!;; ILe P:(';fgO' no decorrer do sorteio adgilirirá

uma C3,,[\ pela imigdicante quantia d<3$lJoo.
pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis

Pessôa e Fbrianopdis Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$00D

A 50rieàaàe 5" eÍlcorrcQo àa conntrucçõo 02 �réõiQ!;l
Da 1611Z5 CloquirjG05, mz õlc nf z o pegar,1cntD àe uma antrcõc u

unstc e o raeto le em poqurnentoa rneneaes.

lnformacões' completas, á Rua Conselheiro !vl4ra, 82
,

pTTO'iNE 152J
, n 1 ,

ou com o corrector EDlIAnDO NICOUCH

Servida á João

." 0 r� j)�
1 .',9,C' /'\ l

.....

�\ ';', .,._.", 1 ":.,' '!;r � {, "\ 'i r-; \ f)'O�J..\._.-,-,\ ��.. . j__);_: U,\.'í l..j�.,o,J! .L,L" I "l I.

-� �,,-, ...

,:,
..... ,./ .. _.A'''' .. ./

l""\ f'· ..

i.canza-se todos OS J11E'zes, um sorteio, cuja ex-

ÜJCç�O ::)(,'1'<1 realizada pela Loteria Federal do Brasil
São nccessa-íos 3 qualidades

SELECTIVID!\DE--SOl\'i E MATEI�ll\ f'l<;j\U..

----_._------,------

[:'���'ijf;Mfo,(�/JJ:- Dirijam-se ao Repre-
sentante, nesta Capital, sr.
Jijàí;l M�mG�1 ���s�rmen�o,
que se acha installado, com
cscriptorío, á PRAÇA 15 DE
NOVE!v'\BRO N. 15.

Essas somente são encontradas
110S fiOVOS typos de radio

r.'T"i......
1 s: ........

54 M!.iT::H1: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. PauloRua

r;vu.:.�;.'f�2t,;;:�;;r�?";<&":!ic�������.JWi !iLlieN ltQ
---------

--_._�---,---------,

======='_-.o

referir o Oleina
ti

e

VERA QI:if:lE�

r,

f .... J

I,
'.:"
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A GAZETA 5

irralliação
d� "me�1a ..

nha

Junta ". COt11'er
cial -do Estado

LISBO/\. 4 (G)-Um "con
tigpntc da Guarda Republicana,
auxiliado !-,or um grupo de civis
armados, procura ativamente os

bandidos i\ rdeu[io e Bernardino
que se evadira�. recentemente d�
cadeia de Fafe.

Lampeâo faz
escola na

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

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio]

'1' carítativos!
DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORAR OS SOFRI�

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERf\RIO

r����
����TQ�)':-#1

Augusto Silvano, o 1 obre e infeliz operário que falleceu em

consequcncia do horrive]' desastre occorrido na chata Comandan

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelina Vieira

e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti

rio, que l'-les reservou dias de tristeza, dê 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, u-na S�J

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

sofrimentos.
Agente e funcionarias dó LJoyd
POI alma de Maria (enviado anonimamente)
A Gazeta
Contribuição da Estação Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de funcionarios dos Correios e outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa

-.<1tntonio Conrado
Manoel Andrade
JoãO de Oliveira
Bento Nascimento

João Francisco Ramos
S. Carreirão

João Lobo Haberbeck
Castanna

[cão Ovidio
Leboj
Um amigo

100$000
20$000
10$000 ��������
27$000
46$000
5$000
1$000
2$000
1$000
2$000
1$000
1$000
1$000
1$000
2$000
2$000
2$000
2$0001 DELABERT & CIA.

7$000 A melhor lenha por igual
preço.

Mês de agosto
.. A estação alemã DJA, onda

CONTHATOS 31,38ms., irraclJ,:lfJ. amanhã o Procura írnital-o um

No. do Regs. 1477 programl\ aiiaixo, para i'I Ame- bandido portuguezD
nca do Sul.

Data 20-7-935 A's 23,) 5 corre-sponde às

De [nacio Giavarina e Leopar- 3,).5 hs. no [-(io de Janeiro ,o

do Spadini, ambos casados e re- 7.15 às 1 1,15 Íis.

sidentes em Rio Capinzal, contra- 23.05 Anuncio DJA (�df.-

I
tam uma sociedade mer�antil para mão, portuguez). Canção popular

. a exploração do comercio de com- alemã.

pra e venda de todos os generos 23.10 Radio feminino: Visita

e artigos de comercio, generos e 1\ escoia de regata <Í. vela parê!

produtos agricolas e industriais, mulheres em Rupel'horn.
industrias fabris, gazosas, sa- 23.35 Noticias sobre a r-cone-

bão, cinematografo e ,fitrns, cem o mia alemã.

capital de rs, 20:000$000, divi- 23.40 Entremeio.

dido em partes iguais, por tempo 23.45 Ultimas noticias(em ale-

indeterminado, sob a razão social mão).
de "Giavarina & Spadini" em pra· 24.00 Maximo Pâvese: Novi-

ça de Rio Capinzal. dades da Alemanha.
00.15 Da harpa até o conti a

No. do 1(egs. 1479 baixo. Musica virtuosa em varia-
Data 3-8-935 dos instrumentos. Falará: IflJ1QCird

Bànco ludustria e Comercio de
Zehner. Orquestra da Emisuora
das Ondas Curtas sr b adir: ção
d) maestro: Eugen 3onntag.

) . 15 Ultimas noticias (em por

tuguez}.
) .30 Concerto recreativo.
2.15 Atualidades.
2,30 A orquestra de Camara

Ristenpart toca serenadas c er.lr c

meios dr� Robêrt FUd1S, Hugo
Wolf, Anton Bruckner e \Volf gcmcas excepcionais.

No. do Regs. 1485 Ferrari. Dire:;ão: Karl Ristt�n[)art.
Data 10-8-935 3 00 Ultimas noticias (em ale- I

mão), Com �53
PHONE 1.100

De Oto Schmal7, Adolfo Sch- 3.1 O Leitura do progr3.ma·
� Ia

___________ malz, Adalberto Schmalz, brasi- (alemão, port.). Despedida DJA,

I
P R O F E S SO R AS leiros, casados, industriais e Ru-I (alemão, portuguez},
Maria Magdalena de Moura dolfo Schmalz, Guilherme Schma-

,

Ferro lz, Arno Schmalz, João Schma];
_
-------

I
E e Guenther Schmalz, industriais,

�-"_""'''''''''''_

, Dulce Costa casados, representados os 5últimos p II ....!II

A· I por Rodolfo SchmJIL, orgamsam i"1ae I liu � � 51
cceitatn a umnos para os

cursos preliminar, comple- uma sociedade para a exploração
mentar e secundario da fabricação de produtos metali-

cos e trabalhos mecanicos, com o

RUA UR';OUAY N· 22
Tratar das ] 4 ás 16 horas capital de rs. 100:000$000, di

vidido pela maneira seguinte: a)
:)5 3 soeios solidarias Oto, Adolfo

VENDE-SE uma pequena ca-
e Adalberto Schrnalz, entram, ca

sa na Pua Gen�ral Bitten- da um, com a ql�antla de25�OOQ$
court n. 67; ma;s duas pc..

e os ?ut:os SOCI05 que serao co

ql:e:las e um chalet p.rande á lua
maodltanos entrarão com 5 :000$,

I D :arte SchuteJ. 25': cacta um, por 5 anos, wb a razão

I • A tratar no CAFE' ES social de nSc?m�lz & Irmãos", na

� I TRELLA. praça de JomvIle.
�

�. [Dr • .Pedro de Moura Ferro Gtmia da
F.
�
t

,i
I

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva A I - J'

•

I'rc;(�gilO na na prisão a CIO·

grafia de Lampcão e procura
Imitar o cerebre bandido bras.lei
ro, vestindo a pitoresca indumenta
ria do sertanejo.
DELAi\1BERT & CIA.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada.

RECEBE DEPOSITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g·l. ala.

PHONE 11CO

Procop;o
FotogenicDPr3Clsa.oe alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

Santa Catarina, sociedade anoni

ma, estabelecida na cidade de Íta

jaí, onde terá a sua sede e fôro

jurídico, com o capital de rs .

1.200:000$, dividido em 6,000

ações ao portador de 200$000,
cada uma, por 20 anos, sendo a

lista dos subscritos composta de
205 acionistas.

LISBOA, 3 (G)-O ator

'Jrocopio ferreira continúa a 10-

nar parte nos trabalhos de con

eção do film português � «Trevo
'leQc!atro Folhas". O tecnicos
da companhia Tobis constataram
o .

F' lidad f,rr.,ceplo erreira qua I ades oto-

,.

P
, Vende-se um

IanoZeitter Win
kelman, novo.

Tratar nesta ) edacção.
Por preço de occasião,

m z..._.

anos

Macllinariosmodernus
Hygiene absoluta
Farinhas de primelra qualidade
Garantem os productos da

marca preferid�
Moritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180

I

I�,
I
I

,I

,
,

li
�, ,

A

Alerla petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telJigente distribue cubiçosos premias e de real va-
lor e utilidade.

'

Além de vaJios0s brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

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

POSTO CHIC, porque cada· caixa traz premias es

plendidos.
Não é fa.nfarrnnada, iá D8ra ,�:1ê.,S de 7 í :..:ou

pons premiados fora,n distLbulllOS em 3 did::i!

CAIRA, 3 (O) - Faleceu,
com 153 anos, o sherk Adalf
Hornar Makboul. O extinto, que
combateu ao lado de 1\Ibhcmet
Ali, deixou Qln filho de 73

,me paz? 'R��_�5_.. - __

-f!---

--0- uma a
PORTO ALEGRE, 3 (0)-

O Sr. Raul Pila esteve em

palacio em conferencia com

o general Flôres da Cunha LISBOA, 3 (G) - O es

sobre o caso de Soledadc. O critor brasiletro Jorail Camarao

governJdor do Estado prol11e- pé;rtiu, para Moscou. em comp"n.
teu prontas providenciJs. nhi'\ de um grupo de iateletuais

Seguiram D(lra aquela 10- francczes, d!m de assi�tir ao reg

caiidade como emissarios os
fival t{atral da União Sovie

srs. I'vlauric:o Cardoso,' da tca, hojt; inaugurado.

\F{re�ltte-hUl!1iCa e l-"redcíico Comprae para vos conven-

�
- es p a em, do Partido �Li- cer o formidavcl e eco!iomi-

sa �fHd!fe beral, para ap:írar a 'veraci- SABÃO !�\)D10,
dade das acusações feitas ao ,

--

Querendo receber este atual prefeito. O genera.l Fiô- Aguaraado com an�

precioso livrinho, sem C]U2.- res lamentou que o sr. Raul siedade U�11 dis:ur-
quer despesa; mande ende- Pila não tIvesse aceito a pas- 50 de Pio IX

VENDE-SE a quinta· casa reço certo ao sr. Oliveiré\, ta. da Educação e Saúde Pú-

da Villa Affonso Mi- para á CAIXA POSTAL n. bllca, pois desejava td-o CIDADE DO VATICANO

cholet, no distrl'cto Joa-o 23, NICTHEROY - E. DO como um dos melhores cula- 3 (G) E d
'

- srera-se com gían e an-

Pessôa. Tratar com o pro-
RIO. boradores do seu govêrno. sieda::le ,o discurso qUê a Papa

prietario Pedro Cardoso.; f)ronunciará no prOXlffiO sabaJ",
,

Q' por. ocasiã) da recepção da ri:.-
UEREIS fazer do vosso terno veiho ou cha- regnnação dos antigos corr;baten-

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E tes de todos os paizes belígerantes.
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJArUl, 12 S Santidade deixará. Castd
-PHONE, 1.418. Gandofo ás 7.30, e, uma hora

depois, rezará missa na Basilic'a
de São Paulo, fóra de Muros.

Terminado o serviço religioso,'
oPontifice pronunciará o anuciado
discurso.

Advogado
n �.

1''\ ua i I aJano n. 1 (sobrado)

VENDE-SE em Capoei .

I ras municipio de São
}Jsé, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.55�\
metros quadrados, quem pre
tender, informe-se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke.

De'nfro de 24 horas o devolverá completanen
I te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqu�çais J Ti. do Telephone i. 41a

Jornaiis·tas�
pARA chamar uma Li- Clube aos Funcion;:;rios Pu- n�l'!le�doc;e afi-

mousine é só discar o blicds Civis de Santa ClalS Intertnos
r�le:ho��s�i�no�i��i.CO C

..
ata rina P. ALEGRE, 3 (G}:-- A

comissão de policia da As-
sembléa Legislativa do Es
tado aprovou a nomeação
dos jornalistas que trabalham
ali para 20s' oficiais interi
nos da casa, servindo como
secretarios das comissões.

O? jornalistas Arquimedes
Fortll1l, Manoel Peixoto e
Saí Marques foram designa
dos, nominalmente, para es
sas funções,

EDITAL

De ordem do sr. Presidente convido todos os m. associa
dos em atrazo a procurarem :) sr. Tesoureiro, afim de quitarem
se, pois o Conselho Diretor deste Clube re�olveu, de acôrdo com

o art. 3 I, letra a, dos seus Estatutos, promover a eliminação dos
socios q1Je, nele inci lentes, não aproveitarem a oportunidade para

quitarem-se.

'j
"Dr. Ivo d'Aquino

Advogado

BLUMENAU

Escrrptorio :-Rua 15 de
,

Novembro n. 50

I (Eàificio ['(lixa Agriroia) IIl_ TELEPHOHE, 58__j
EDUARDO V. CABRAL

SECRETARIO

'" .. " .
... -�.... �.,� �......' ; ......

.. .... " .;,-..:. '.�:. ":,-,, ", ... r: � : .. �
.. , ,'\ ..

..", __",.
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Todoanimal domes
tico vale alguma cot
sa. Ele adoece e
cura-se como as

pessôas

<i5lJERRA
ITALO-ETIOPE

---0.,,--·---
A mediação de Pio XIvozA DO POVO

.

. Um pinto vale pelo menosPAR�S, 3 (SJ)-O correspondente do P�flt journal.em 300 reis; uma galinha, umLondr�s anuncia .que lDfor�ações procedentes da Cidade �o Vatica- pato, um marreco, -de 2 a 5
no! atribuem a PIO XI a intenção de oferecer a sua mediação para mil reis; nm peru, uma cabra,Os pontos principais que eVitar a guer�a. 11m cão, de 5 a 20 mil reis;deseja a Alemanha 'para . a.·- Precls�va-se mesm� que o intermediario do Santo Padre se-

um carneiro e um porco; de�� paz mundial: :,: .

r d� o padre Pletro Venturi,
10 a 50; um cavalo, [um [u-

:MOSCOU,3 «(l)-:A[o ano -� Alemanha quer a paz,. LONDRES, � C�)-Telegrama de Aden (Arabia] anun- mento, de 100 a 500. e uf!la
I I l h ' . , pois reconhece c,lar.amen,te,. CIÍl .que o cruzador bntamco Colombo chegou procedente de Ber- vaca, de 150 a 400 mil reis,247 A to 118 esco ar que oJe se ,mcta, na I

..

. 's'e
•

fá"
".

".'gOl
r r, 's . , las tsri- que qua quer guerra r�rr,

-. bera (Somalia Britanica), áquele porto, onde se demoraria uma se- maIS �u menos.
.LlfII�O ooietica, �s esco_ as pTl, para remover toda a Europa, '

. Deixar morrer um animal émarras e secundarias serao fre- d'
.'

't ã iii -

mana.
. . deit fóra a I ..... d25 'l'L- d I agravan a sua SI uaç o y�L ,: De Haifa comunicam por outro lado a chegada das belona- er ar ra a Importanc.lu oqueniadas por mi noes e a u- liti

.

I' .' .

. '. '

lô ó nte c
.

.

• I tca-socia .
.

' 'ves .britanicas Arethusa, Durban e Délhi. Estava sendo espera- seu va
.

r e s me te os tn-nas e aOsOOsuperdlOres po� · ....

·b -O govêrno alemãõ dese- :dos���li oito contra-torpedeiros .
sensatos assim procedem.3.433. estu antes, de am OS· d' ít t

.

Id d "

.

. . As doenc d ..la o Irei o _,�_e... igua ac e, Comur.lcam de Gibraltar que o Sloop britanico Weston e
_

s oenças os ammal.sos sexos.
.

_

sendo esta Iguald.ade como
o contra-torpedeiro Wessex levantaram ferros cem destino á ilha estão estudadas. � conheci-A despesa prt�lsta no orfamen um aspecto ás obrigações, e d Mal

'

das na sua maiona e parato para o custeio do ensmo, se
t d

.

os na
e ta.

I S ã d V teri
.

'

b'lh- J bl Ai � os, os P?�"s.�sso,n, .. ","�" '. " A partida do Wessex Iôra antecipada de 24 horas, por e as a eç o e. e �rlnanae�erJa a tre_s I oes ae ru os. em VIda mtern�clOn�).',9 Jg�vê�: motivo ainda não divul ado. dos "Lab?�a�orIos !RAU�dISSO, serao gastos 223.?00�000 no alemão 'Julga írnpréscindi- ". g
LEI rE", dírígída por [técni-de rublos com a construção de 374 nooas. escolas, nas cidades de vel a organização exata entre LONDRES,3 CG)-Nos meios autorizados, dá-se a. e�ten- cos competentes, prepara pro-mais de 1.000 habitantes, das zOTlas rural�. . O tratado de Versalhes. �d�r que, depois das recentes medidas tomadas pelo governo italiano dutos químicos e biológicos,fi instrução geral. na União Sooietica, .comporta sete anos

-,.O govêrno estimará
.

e, para mobilizar todos os creditas em moedas estrangeiras, os banc�5 cientificamente dosados, ca-de estudos, levados a efeito, inteiramente, �as CIdades, sendo que, respeitará todas as condições ,ingle.:ea não concedem, em geral, mais créditos a favor das sucursais pazes de cural-as ou de pre-:nos campos, plano identico está sendo rea.llzado com s.ucesso. dignas com respeito ã-conví- em Londres dos bancos italianos venil-as. Com a despesa mi-fis escolas ,primarias e secundarzas .da 'R._ussla, do tempo vencia das nações e -numa A City precisa de papel comercial e não aceita descontos nima de J 00 réis a 2$000,do "Izar", .eram fre?uenladas pQ,r perto de oito mzlhões de alunos
maneira, ::.pacif_ica Jªrá .tudo na praça �s e3tabt:leciment�s banca�ios italianos, a não ser a pes- pode-se evitar o ap�recimen-e as academias 3uperrores por 124.000. para cooperar na grandeza aBa. 'conhecidas dos bancos inglezes interessados, to das pestes no animal ou

-----..
Bl h internacional.

. . ,

A taxa deste desconto é relativamente muito elevada. curaI-o.flHIUERSRRIOS Procedente de. ume�au c e-
-E' sabido que nlo 50

... O animal doente, mal cura-Celso Rifa gou o sr, Antonio Feneira. Hitler CO_OlQ 'tambem o .pevo .

ROMA, 3 (G)-Um .�omuDlcado de hOJe. precisa que os
do, vai conservando e trans

desejam cooperar ,nli segu- 200 mil ,homens, a serem mobilisados durante
..
,0 lI1e� corrente

. s�o mitindo a doença aos outros
rança da paz éuropéa. ..

o. da. classes de J 931, 1 93� e 1 ?�4 que, por motivos especiats, e aumentando 0$ prejuízos.'-Está disposto" também, 'ó �eram tres mezes de serviço militar..
" Os animais representama concluir os pactos de nã� �ONPRES, 3.(G)-Telegrama da Cidade �o Cabo para valor � sempr� maior �oa�ressão com os est�d.os v

a AgenCiá R�uter anlmCla �ue o Conselho da Federaçao das A!so- que a Importancla n�cess�rJa�mhos com.o propoSlto de
ci�ções Operàrias resolveu apoiar os estivadores que se declararam para a sua cura ou IItiUmZê..Para Joinvile viajou ontem, o IsoIfu os paIzes, behg�rar.te�, e� gr�ve desde que se �ecusaram a tl"ansportar para bordo do va- ção.

.sr. Carlos Diniz. aSSIm co�o a assumIr
. obrl.� por italiano Sabba carnes congeladas destinadas ás tlopas italianas . Delxál-os mo�rer é es�an�gações reclpr.ocas com respel- da Afric� Oriental. jar um verdadeIro patnmo-'to ao fornecimento de armas O movimento paredista ameaçava estl:nder-se. nio.

e materias primas, durante a '. Os produtos veterinarios
guerra e a paz.' .'.. _'

..

'

.' Raul Leite são encontrados á

d·-OtgovêrnOt·ab·le.mão te�tã QU.:·a-".,.'tro an," '0'·'s'de ven�aemd'toda�as,bôasfadr-ISpOS oa con n Ulf' pa no-
maCIas, roganas" casas oticamente com esforços 'que 'I·

.

<, gênero e nas filiais dos LABS.
puderem limitar os' arma� ,� .g' O", r'la.S RAUL LEIT.E em todos osSob a direção da graciosa se- mentos sem fim; a acor-dára· Estados do Brasil e em seusnhorinha Nair Weridausen, rai- cada restrição que tro�er:' escri torios á Praça JS de No-nha do Primavera e, tambem,

I conS,igo uma· abolição· dM vembro:-no. 42-Rio de J:1-AHIVER5ARIO DE CA5A- do Club Nautico Riachuelo, rea- ma.is pesad�s armas '"e';'tàn- neiro.mEHTO lizar.·se-á, no proximo dia 21 do qúes; a concordar' conf ás

Tom--o-u------o estimado casal João Assis- corrente, no Lira Tenis uma gran- limitações ',dos calibres da
Flavia Simone Assis, festejaram, diosa festa da Primavera patro- art,ilharia, dos cruzadóre§ e

ontem, o seu aniversario de ca- cinada pelo veteramo Club Nau- torpedeiros, aceitando 'o ,r��
sarnento, sendo por motivo da tico Riachuelo, e oferecida á 50- guIamento a -respe.itõ do., ,ta
passagem dessa auspiciosa data ciedade f1orianopolitana. manha dos naVlOS� Ainda
muitissimos cumprimentados. A comissão encarrega dos fes- mais Adolfo Hitler assegu-'

tejos está elaborando um co�ple- rou que se todos os paize.s,
to e interessante programa, vlsan- concordarem em � se desobn-

í) Henríque Weinmeister do, assim. o mais exito da en- garem de qualquer limitação!:L r.
I cantadora festa. ou completa abolição de ar-

PeIo avião da Aeroloidl! che- --

mas,. êle estará dispo'sto á'
Ç(0U, onkm, á esta capital, proce- afirmar este pacto de honra,

.

dente dt Curitiba. o sr. dr. Hen- Nome�ções que servirá de completa�:f1nâ"
rique Weinmeister, diretor da !idade a grandeza dos' po�o�;Southan Brazil Lumber and Co- Pelas resoluções 462 e 464, A. D"" ':,lonisation Company, de Tres

o dr. Nereu Ramos, governador I'
..

:"

Barras. do Estado, resolveu nomear as

Germano Biduscki
normalistas Nazaré e E1usd Costa

Salão uCórxfmer.(;lªI'-�,j :. ,;:para exercerem os cargos ,�pro- Conselheiro Mafr'â;'9·''''(Ed•. M"u:ado ",' , ,

Chegou de Blumenau o sr. fessoras do Gru�lo Edscollard .Rlau- Barbeiro e 'C.b�ile,I�!rO: �',,!,' '/'lino Hornft,.na VI a "�' n ala. . ,

_.J "d' "u 1Germano Beduscki, operoso pre- Attende cham.wOi a omlO,uOS pe o.
,.

'"

feito municipal daquela edilidade. Prefiram sempre o ine- Phone n. 1.2á4.; ','��" _"; :�"! A Empreza Cinematograflca Impenal ,L�d�., que 10-

NDIO d '
,,'>' � 'discutivelmente mantem contrátós com as mais afamadas

Dr. Achiles Balsini ���:���l. SABÃO I, e
'. ,

'.

Lauro, M._e l!,�s... Jábricas coino sejam: Metro', Fox, Paramount e United,
.'

.'. .
.

'

. ' ...

�'. comemora hoje o 4' aniversario.
.

"

Regressou. ontem. de Blume-

1,-"·
......

"

,," ":" Dirigida pela invulgar' capacidade de trabalho e
nau, o dr. Achíles �alsini, diretor r

Para a belleza e

sa.Ude
de seu.dentes.,: :' '.....nteligencia de Wil1y Kersten, secundado pelos di�tintos e

de reda��? da "Cidade de Flo- II
-,

,use semSpre U L" B I, 'O " L... '

..:, e.st4madas conterraneo� srs. Ademar G.onzaga e LICO· Mo- O relogio do Mercado,rianopohs . II Pas a '.'
_ ;' [Itz; a Empreza Impenal v�m Co,.qUlstando �onstantes Dar horas e verdadeiras.H (Formula do DR. BACHMANN) -'

..

".

vitórias�- sendo avultado. o numero de se�s habltués.. -O Tito gostar do Agripa.H A venda em todas as pharmacias e cas��.
.

.

; .

'.

..'
A GAZETA �razelrosamente, cumpnmenta os �OCIOS E o Bom do Pederneiras.

IH de perfumarias.
.. ,da _ ��preza Impenal, pela passagem dessa auspiciosa

ilV"'=_'l!'W!JWõ#1iidllw.:::::e.-.......x. III .. -

'.: data.
__------ .._.T•.•M..._1_--,

- .'·c·

PAZ

Vida

4
QUARTA-FEIRA

Decorre hoje o aniversario na- OUTROS PARTEm:

talicio do sr, professor Celso Rila, De sua viagem a Joinvile re-

Inspetor Escolar. gressou a esta capital o sr. Anto
nio Amaral, vice-consul português.

Festeja, hoje, a sua data ani
versaria, o sr. Marino Sartorato
empregado no comercio.

fRZEm RH05 H01E: Viajou para o norte do Esta
do o sr. Colombo Sabino, funcio
nario federal aposentado.

a exma. senhorinha Maria Lui
za Gama, professora do G. E.
Silveira de SJuza;

Faz anos hoje a sra. d. Elza
Nery.

a senhorinha Nair Silva;
o jovem Francisco Meira Fi

lho,

"ELOS rLUBE5 ..

Festa da Primavera

posse
O agente fiscal do imposto de

consumo no' interior do Amazonasl
Miguel Savas,' tomou posse, no

Tesouro Nacional, de indentico
logar oe interior de Santa Cata
rina para o qual foi lun;(erido
ultimamente. J'

"

' . .,

rHE6Am UH5 ...

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, ecunomia sobre todos
os pontos de vista.

Três por,dia
Nesta" minh� '�mada terra,
'Onde um dia hei de morr�r,

Ha cou�as que,' mesmo simples,
Nel!1 jamais hei de ver; -

-A cidade iluminada,
Como era antigamente;

Ser a vida mais barata,
Para consôlo da gente.

Encontra-se, nesta cidade, pro
cedente de Blumenau o acade
mico de direito, sr. Mario Alen-
castro.

Lavando-se como'Ss9ãQ, ;:':'"", _"
<"',

"U i rgem,'E�'p�C iÇlliàaà e"
de Wetzel

.. &·Ci:_�':,!II.JDI'nvllle (MARCA REGISTRADA

.'

.:� r;.... -..

.'.:
''':'

".,1
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