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Hoje, é o dia d vi íé::lnte lntelectu' lidade t9t·ast..
leira QLJ8, anonirr1 n')erl�te, p ieja com vigor e

Jeenaci i de n d f� �sa dos anse�os coletivos,
deliciando e servindo o povo COr(1 de ícação e

deno o�

riio_,nos,
e jubilosomaureo

[;.m •

ist -!Aorrurus raçao:
modelar

ADDIS ABEBA, 9 (G)--Movimentos de grandes
corpos de tropas italianas em direção á fronteira etíope
são noticiados em telegramas dos governadores das pro
vindas do norte ao governo.

julga-se que as torças ita-ianas da Fritréa já estão
fazendo os preparativos para um avanço em grande es

cala, sendo o pnrneiro objetivo provavelmente Adowa.
\)s chefes militares etíopes depositam grande confiança nos

meios de deíe-a fornecidos pelos reCUf50S naturais do

país, especialmente em vista dos fornecimentos de muni

ções serem escassos. Todas as montanhas foram solapa
das e minadas para esmagar as tropas que avançarem pe
los estreitos desíi.adeiros com uma avalanche de rochas
e pedras, e impedir a passagem posterior.

NAPOLT:�S, 9 (O) _ .. O VJp "!' -Dandolo- que deslo
ca �.OOO toneladas, part ti 'ar1 ,\:,t�s?ua'], levando mate-i
rial e 3(,0 autornovc:s. "

Também o ,«;1;,'°11'11 "» ,-",.;.", CO:'I material p ferra-J.l! �.J..i, "---.-;!:r.-�' t'· I ";t...l_ A�'"
- L_ ... �.t. ""

gens.
No momento l,,] que rartia este último navio fo

'ram descobe tos cerca de 30 meninos que tentavam em

barcar clandestinamente, Os menores foram entregues ás

respectivas famílias.

Em P: r·-ff.e o' �O" d' .� :
. !fJ. . p"" K.

notavel da
ento
edilidade de

-�. ..

�- �or�anopolls
o sr. major Olívio Amorim, digno Prefeito Municipal de fLalidades economicas e pO-,

Florianop(!lis adguiriu onl�m o predio ri. 47, da rua Padre Ro- liticas.
ma. Esse predio será demolido, juntamente com o de n. 45, já Acrescenta esse vespertino
de propriedarle do municipio, para dar lugar ao alargnlliento defini- que as cousas não correram,
tívo daquela via pública. porém, ao sabor do gover-

AplaucÍ'rnos f'sse beneficc emprcendime io, que muito ato'· "::, " g 'úcho, dada a resis-

�::�:�t:. nossa cldade, dando melhor impressau aos que vem do 11�1��r�!��cida pelo sr. Gdu� 1

s , dia

co Sem politicas.ADDIS-ABEBA, 9 (Gj=-Dois dos mais importan
tes e prestigiosos chefes da guerra da Abissínia dirigiram
se ontem, para pontos estratégicos da fronteira. P r{:)p ri e:7t';;'�1 r k:)

O primeiro. ?e.lcs toi o c�lefe �aska�se, q�_e deixou ANO II Florianopolis, Terça-feira,Condar para se dirigir a Makali, capital ca regiao de AI -------- _

Tigre, no -front- do Norte, ao passo que o outro, De
txchazmatch Nassibou, saíu de Harrar para Jijlga) na

fronteira do Sul.

uuarsouer
. . ligações
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CALLADO

Festival em

no No teatro da União B�nefi-

Conselheiro Ifiafra. 9 (Ed, . Nlercado
Barbeiro e Cabelíelelro

Attende chamados a domícílíos pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

A quem possa
interessar

Assoe-ando-se ás comemo- o deputado Barrc'ros Fiih», cen:e Hecffativil Operaria rea

rações do DIA DA F'ATWA, ao encerrar a sessão pr\)fe- liza-se hoje, ás 20 horas, o festiva)
os cursos Catarinense de NIa- riu brilhante ir.proviso, o em beuchc:o da S. M. Uniã»

I dureza e Milton, por inicia- qual a assistencia aplaud:u dos Arii-tas.
tiva do seu diretor, professor calorosamente. 03 amadores da União Ope-

IIVliltOJ Sullivan, realizaram Em seguida, a seuhorinha rana desempenharão _as cerne

várias solenidades, que tive- Icléa Vieira, nome dos mais dias "Por causa de uma carne

Iram numerosa assistencia de festejados I1dS círculos artís- lia)} em um ato e «A sorte �gran'

I,
alunos e exrnas. íamilias. ticos da nossa .c�piia], can- de)} em 2 atos.

A' <O ln 110"as no salão
I
tou lindas I''l:-!'-':) '5 rezionais O incres.o custará um milo..J v ... c, 1 1", . J...:.Lu "-'\-0 ... ':;.'-' ..... :"'__b Vl.lCll;), ......

[principal do CUíSO, O prof. que agradara.n sobremodo a réis.
NElton fez distribuição, aos I seléta assistencla. O-E-L-A-f\-/í-B-E-'R-T-&-r-C-rA-.

---

seus alunos, de distintivos Terminada a sessão, ao Attcnde rapidamente lenha
com as cõres nacionais .. rea- som da excelente orquestra.

em toros.
lizando-se, logo após) íl cere- Barbosa, Freysleberi->Vieira, PHUNE 1.100rnonia do haste arnento da que gentilmente prestou o seu

,'s_""••",_,.,...,.... ia.

bandeira, na Qual falou a concurso, numerosos pares
"--'�""-

. Salão "Cornrnercial'aluna da terceira sene, S �- dansararn animadamente, teu-
nhorinha Maria Bernadette, do o professor lVlilton olere-

ARNO 8AUER OPEROSO pronunciando vibrante dis- j cido aos seus convidados,PREFEITO DE ITAJAI'
curso. lauta mesa de frios, doces e

A' noite teve legar uma bebidas.Tivérnos a grata satisfação de
9 "" . sessão cívica presidida pelo Finalizaram, assim, numADDE ;\BEB,l\, (u)-Noticia-se que a quasl receber o bem feito relatorio da

� ,

.•,". � .1. L '1 ,�
•• ,� r., 1'" • , I professor Barreiros Fiiho es· ambiente de cordialidade emetade do" c;',\.il;�r.:T!,es et.cpes moou.save:s e compo�-I erefeJtura de Ítajaí, elaborado a' I t id d

'

.. ,;. � ':
" ",��; ,.;� -, -; -',..." d fuzis 't

.

1 I' .. D",Cla men e conVI a o para alegria, as comemorações eíe-t03 de P'l'.e! l'�ll l'_-'. 1'1 OIl00ioll.ai0, mu.ncos l e UZ.lo, ('aI U-I ncio laoonoso e mtell);rente pre- 't I f' t d J
� T éh o', �." ··é' ,.' ""f'''''1'� '� .. ,.e ,co do (' ,'11' 1'''1''

- f": A� Q
D' a im, en o o sr. oao JOs tuadas pelos cursos Milton e

CIOS e fi, <l: I."S, jç, ( lCn.!,'çCl 0.111 o;:, f,Oll G,� '.... ....('""e.a açao

I
elto sr. úno uauer. d S I C b - I � d' :dnd· i - '�-", l-f, f:' ':_"-"--+'5 rl i � '(�r;' O

..... , , 1
e cuza a la, PIO UZI v de Madureza, em homenagemeSlgnac,o�; p�IO�. �'':L:O c lçl\:·S. er:;;!iiêll,-. ue .Dlal1lâ la, mUDlClplO llajéllerlSe mUlto

1 I'
- .

d t1· � 'l�'", �., ,. t � ,L. L" 'd I 1 h d d' Ut1laaOLlçaosoore a aa. ao DIA DA PATRIA.
ca�? ana e me,íaillbla� oL.ui-,am os pon o" eSl! aleglcos o

I t�m ucraao com a. oma a a

ml.-paIS. mstração atu'l.!, pOIS, o sr. Arno * * Todas ás tardes,
Bauer, batalhador deste iJeroso e

*

lá pelas 13 horas,
'1 incansavel, tem sido um ,constan�e O conhecido «Café da

I i)lorJugnador do enaranl1eClmemo '1;1" pr;,)l"oyc;on� �.v-\'"1' I
�

.. l.i",», .UtJ'! da �;

I {ia:�'J.��.e prosp,c,rn �.{H1iYl.. ���'1. (i ,i)'h:.} .�n1·c h l'
1\ À f" .'

I ..

!-'�O �r. -

·

...1'no
"

)hU r :q.j ;;". �J tId s i 'nct.

,] d·::'l:" o :C\O' 1ft' "!1' ��, !(l:. E' .{ue a r'�'u..Lo-\,:itro ..

�tS! Vc?,_ e Ínestima ":3 " ,5 fllcS' <.1 daquele estabelecl-

I ',� ._. ..... n�cl1to, tão arnavedii. nãoI dispensa os s�:us tiSCOS

I r� ,$', � � -" .!,? ;'" -. tílilil/-,i.fOS, se'.;�,·l ::1,I'll "." a'o i.-iu"f' •.tI �. � i'i � 2;j ,� � � �_, R;.. � ...
- v" - -I..J ••

}::J L� ri D'� ." (r»
, e. , '"""Y ","" :rJ � ',.d' 't � 'li ",."

nosso I�011·.fl·arlue Mont.n-ORTO A t.0i:"t., ! U U -f\h:1i de soliCitar o não �,.;:;.�",:m"'''';;;;;:;;;;iWj;;;:-,;;;;:;;� �V '- •••

fechamento das caSB.S de jôgu do Centro desta capital, será envia-
--,-'

negro, e pelas tantas, járh� v,h�e(�rn "{o .

d I ddo, por grande parte do comerci.o desta praça, ao govermdor do ....,."'"
''_'

_. � ""'" I �

com a aDSle ac!e o

Estado, um memorial. ge;. i- a OrêS povo, SLlrge o tradi\.io·
.

O I f't 1 fl 1 C h" t nal disco: «Viva o dr.apelO el o ao genera, ores da uo ,a la cou a com
.

d' rl 200�' PIO,9 (r'J)_,A A 1'.,lOTA, Pederneiras)}. E numaaSslilüturas e maIS :..Ie dHW).S. \.'-\ J',

diz que os objetivos que fiada de bom humor,
trouxeram o sr. F!ôres da que muito faz rir, aju-
Cunha, a esta capital, foram d dando até a diges-
encampação da 2). Paulo-Rio tão, segue: «A causa

Grande, a organisação da principal da crise é a

Companhia Rio Grandense falta de dinheiro}}.
de Navegação e finalmente a «Plantai a cana, plan-
demissão do ministro da Ícü á borracha-á bor-
Guerra, aspiraçõe�; essas que racha! Muito bem! muito
condiziam com a:; mesmas bem!)}

E de fáto, a seléta as
sistencia ri gostosamen
te de alguns trechos, até
que o relogio da Catedral
dá ás 2, e numa deban
da geral COírem todos
para as suas ocupações.

A. D.

Certos de que V.S. saberá
considerar devidamente ni dizeres,
caso sejam meditadOS, pedimos a

sI melhor atenção para o se�uinte:
V.S. decerto não ignora, q le Oi

farmaceuticos, peritos cor,hecedo
res de formulas, não se iludem
com os reclames sllgestionaveis J �

diversas fabricas, rt!?tiv"$ a
.J

ver'o; IYfj,...!"t's pa"a ('"'' ')" ,,·,1
I .::J '-' (i'...-:U"'U '!,. ",;:-, ....., i ..... {,)'-!!
• Salba V,�., que os tan1!iKt.:uclC,
I do Bra�;1 cnem U'o rr:v,;':O ri
j ,

.. ""l � \
.•_"

'-. �- ..... 1..... '.;. .;-
I Guarall1a, ::lespresaucív os S!mlt'l'
i
fé'S, porque apres��n\am incom<,-'
nienres. V.S. pôde constatar a v,�-

• 1 J I t fi .' ,. . .

r,aclda,lC ou' a a umauva, Qülgll1-
do ao seu farmaceutic o a seguilll\�
pergunt,q: Qual é n �ma opinião

i acêrca da: Guaraina? E ele rcs
,

ponderá: Guaraina? E' o meu re�
medio, porque nào d(�prime o CO�

ração, não hiperacidifica o está

mago nem ataca os rins, sendo o

analgesico ideal para a dôr de ca�

beça.
Ao que V.S. poderá redargllÍr:

Porque então o senhor vende os

similares da Guaraina, sÍ sabe que
eles têm esses inconvenientes?
-Ora, eu vendo os simiiares.

porque o povo sugestionado pejos
redames, faz questão de os com·

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

c?nselho, indicaria o meu analge
SlCO.

V.S., si não otlvir estas pala
vras, ouvirà outras, cujo sentidQ
h� �e �eI compreendimento.

Decorreu ontem o aniversario
natalício do nosso c:list;nto contcr�

raneo e prestigioso politico lib�ral
itajaíeme H. deputado FnmcIsco
Queiroz de Almeida'

Lhamo no tratar, comerciante
abastado e cavalheiro estimadis
�imo, o aniversariante desfrúta um

longo circulo de amizades) o Cju'e,

por certo, dêU enséjo a ser ho

menageadissimo, pela passagem
dessa auspiciosa data.
A (� ,

uazeza, prazerosamente,
fele)} ita�o.

....:-
.,

':.. ,

I( ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Casta Diva", vida
COMBINADO x HERCILIO amorosa de Bellln:

cinema Pela hossa historia

JOSE'

necessidade da sua presença nos

festejos comemorativos do dia da
nossa Patria.

De
c7f! Ga��-hfS
Desportiva

Redator CYPRIANO

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 8 DE SETEMBRO-NATIV. DE N. SENHORA

dora de registo, representou con

dignamente a Federação Catari
f;pme de Desportos.

TricoIores, o vosso esforço em

pregado para manter ainda mai,;
",1) o nl,me da no,sa entidade

: ,rtiv"l m<r,'Ct:' atenção especi31
do todos aqueles ique pretendem
ver o nosso Brasil cadét vez mais

unido, mais fôrte.
•

O «Hercilio Luz», de Tuba
rão, portador de disciplina e ds
c:wi:i.lheirismo apreciaveis impres
�ioi1()u-nos ótimamente pela ma'

r,eira com que agem e do modo
como edfrentam a d;'rrota. Dota-
3JS ele.:: u..na gentileza fidalga, bem
(,er ci'Jm que o s;.::u adversario fos-
'e um club gue tem a disciplina
"om,. rr'1:.llçiio sua _ o Adético.

.

la "i '�.;lç.âo frente ao tricolor da
.� da l' ru, falha, e supunhava·nos.
'5 o v í IgO seguinte sem interesse.
E. 'iI tanto, os \ apazes se reser

',-afi:lIl para a peleja imediata e

venderam bem cara a derrota qu�

lhe infrigiu o selecionado da nossa

c"pit<,J_ O ArJético, teve em seu

keeper, Jt· quem nada se espe
\ '.va, a ",iiS c;xpre5Slva figura em

Cdmpo. Rapaz ainda jovem, porém
d-'! arrojo e coragem absoluta.
, Se o Atlético atuar frente aos

seus futuros adversarias do mes

mo modo de sabado,. cremos que
será dificil ser vencido.

Periquito sem um unico trei
no tornou-se um ponta perigoso
e pôz sempre em obstaculo a

cidadela do Hercilio. BOlba e

Gato, a dupla invencivel, brilha
ram em todo tempo da lide,
mautendo mais uma vez a fama
que possuem.

O Hercilio teve em seu keeper
e num dos back sos eIemensos
mais brilhantes do team Dois ho
mens que lutam com titans, aspe·
cialmente o back que de fáto
fez júz a fama que possue.

S foi assim que a batalha de
7' de Setembro, em disputa da

------,��� )

O povo qw' enchia o estadio Os grandes musicos têm inspi- 1770--Campos paranaenses-AssignaJa-se nesta data,
ancioso, não se cansava em per- rado muitos autores de filmes, a descoberta dos campos de Guarapuava, na província do Paraná,
guntar o horario do prclio. O in- sem duvida porque sua vida in- pelo tenente Candido Xavier de Almeida e Souza.
teresse era maximo e as 16 ho- tima, como a dos grandes poe- 1 771- Vereadores da Camara de Lages-Com as

ras o juiz energico e competente tas, é rica em aventuras senti- formalidades de lei prestam juramento e tomam posse. de seus respe-
\

Carlos de Campos, deu entrada mentais. ctivos cargos, os primeiros vereadores da Camara Municipal de La-
no gramado. Não foi facil como A demonstração de maior su- ges.
se esperava a tarefa do nosso cesso do filme musical, íoi dada I 1873-Ascenção ao governo-Assume a administração
combinado. que teve na parelha por Sinfonia lnacabada, e, ago- do governo do Eôt ido, o distincto catharinense tenente coronel Luiz
de backs o seu ponto culminan- ra, vamos apreciar Casta 'DIVa. Ferreira do Nascimento Mello.
te. Dizia-se, sem o conhecimento nova obra sobre os amores de 1910--A fundação do Asylo S. Vicente de Paulo
perfeito do n0350 foot-ball, hor- Bellini. A protagonista de Cas- Nesta capital é fundado, por um grupo de vicentinos abnegados,
rores contra os dois rapazes que ta 'D'va, editada pela Aliança composto dos saudosos catharinenses Firmino Theotonio da Costa,
cobriram os claros deixados por Cinematogratica Italiana, recaiu Pornpilio Vespasiano DUrllte Luz, Olirnpio dos Anjos Coelho Pinto,
Arnaldo e Carlos. E não fosse a na gloro.a personalidade de [\Ihr-I Alfredo Marques e outros, o Asylo de Orphãs S. Vicente de Pau

palavra decidida de responsavel tha Eggerth, a loura encantado-

\10 que vem prestando á orphanidade desvalida os melhores benefi

pela constituição da equipe, a es- ra de voz de soprano, que já cios, distribuindo educação, instrucção e a prática da caridade chris
tas horas... conquistou os brasileiros. Casla tã. Prestaram, igualmente, inestirna veis serviços á santa causa dos

Carioca e Antenor cumpriram Diva foi dirigida, por Carro!" � \ d',;s�âldo" ?:;. ;:.ntigo� Pf��vedorc3, t
,-;ue foram, o !Duito saudos? �a.

rigorosamente com a missão, tor- G'111one, corr musica conduzid-i l tharineuse dr. f", 'iHl,IJq ,,---.ddelra iJe And'ilJe, major Arthur Oliveira
d

'

d B"
. '

S h id r'
' II ' ! H

.,... ,-, T M"nan o a situação e oos guasl por c 'm t-uentOC-T e manuscn- LIma, OI. ;:nfi.('p'� da :);!va l' antes, Lauro ,L�nhares e outi 03.

E' a pnmerra vez que Y 00S-·
nula. Bôos não teve mais de dois to de Walter Ré'isch. Actualmente o A·iY!.) de 0, p},ã" tem a s�guwle D;redoria:

30S clubes d€l- Ioot-boll participam schootes a goal, A parelha não 'ProvdDT: M mo"j Pdrc da Silva J;li�ior; Vice-provedor:
com um elevado numero Ie atlc- deixava a linha visitantes transpor. ':8ig Brown Eyes" Rodoipho Formiga: Secretarias: H::;it0f D,ltra e "jaiba! Silva: Tlls-

tas para provas de atlétisioo. To' Bo1a l�'�a�:e�toi:ve��h=l. c��
I

O personagem de Doris Dare, s;éa:�:�oOd:sal��p��':t�ili��:r�d: 1�as��I���0 P��:�a/o�ro�:;�� ���
dos os quadros �dâ c:.1;"}ltal se �

fizeram representar dignamente, trole té�nico. popularisado pelas revistas

rOPu-1 d�r-gera!: Jo�é Lupercio Lor.�'�s; Conselheiros: dr .. [osé
. Rocha, Fer-

nandando i-'ara o estadio da Fe- Na linha de frente ,apresentou- I lares americanas, vae brevement. reira Ba:to:;, A!vun. role,:ltmo _d� Souza, João 8clptlst.:1 PelX�to,
deração um grupo de arrojados

se o ponto fraco. MUIto ao con-: aparecer na téla em Big BroU),1IJoào Vieira de Oiiveu a, Alvaro Vhfra,O,Jaldo Br<b11 é S bastião

desportistas, que se empenharam tario do que se esperava a nossa: Eyes, que o produtor Walter I Belli.pela conquista de troféus para as dianteira. sentiu a f�lta de treino. Wang'f. fará para a Paramou·Jt. A p�. �e i.iterna ;1,) A-yk) está c)"hada1, a seis, b�l)e:il;r;tas
suas hostes. em conjunto. POIS como todos Doris Dare terá por int"rpre-I Irmãs da Dlvma Pro, idei.cta, g'Je pod. mos .nz er, seis cannno-as

v, I' A d sabem, .se uma vez poude o dir,e- 'I te Joan B,::nnett. I
mães das cre"nças rec', ihd<l� ao Asylo.Hnos a.1 as coreS os nossos

quadros de toot-ball reaicarem no
tor tecmco da FeJeraçãn renOlI-!

I
-·0-

d
�

os. M3s venceram a cidadela 3d-: Cn;y"edi'a ;;.\ ()f'jQra- DI -\ 9 Dr: S::::' ;-'EMBRO --5, ADRIANO
gram:l ,), de lHn modo todo$ bri- "" ... ' , ! ...... ..... r- ....

, 1 d' I versaria e tontearam, em alguns.

I
t·.·

'.
llante�, merccen o aSSim 35 ap au- 16'14 D"! IOF Pmom'entos o valoroso "Her ,to � l' 'I

:. ._. errata zoua,'Z( ezu _ 3 capItães 'rarICISC,) a·

sos qu,� grag·earam.
• L I� r\ met.ro cO.oeou ollmos e e- d'lh'\ 'dI'> M ." F< ','."'." [3" d-· A ti' 1\,1, h dLUZII Com a d,.fesa que POSSUl- U.

I a, 1""\ntomo - ()ra� 'I - ra,LLC..) I Ji.l.n a" e n.O_HO lHac a o,
As nossas classes Armadas, .

,

.., .

,
menbs ,�m ma nOIte na opera, 'f t d". .' - ti, -" ,�' ,-t·· d, I· d . ''''

'd mos precisamos de uma !tuha I _ � , d' M
a ren e ,pou�a g"n e, .JJ.Çi ',., a, C:;Jco J·O '-' avu ta o num,ro

um as, a mocidade civil, apresen- d d
a supel-"ome la que os arx de ho'llandezes que h, -':"m <. j. i �a c d- de d B h' D

.

dtreinada rápi a e e bon' schoo� B 1
. , .3'j",. vdH, o '-' '1 d é.\ a la. f'pOlS �

taram equipes de volq e cutraS,
,. � t. rot lers Interpretaram para o� h'd b d 45 I .' , ,

b' dtadores d' AlI j
ren I o com ate, em que per eu lOmens, o InHmgo e (j ; 19a o

não lhes sendQ faci! arrancarda·' seus stu 105. en ones, um dab d 'd d
I Calico foi o melhor da arti- I 1-

'
a "an ar para a mesma CI a e.

que es uma vítoria. exce ente cantor ,mco., torna con· 1666-Govcrno do Maranhão-Francisco Coelho de
OI' lh&ria. Sempre o menino de ouro. d I d I d �

ris, envIOU um grupo de
Além de dois tentos que conquis- tda Me

a

glClUs I' elr.J50 JIOS,
ao a o Carvalho, nomeado governador e capi.tão gelleral do n.ovo Estado do

corredores treinados, bem cem) o e ary ar IS � ones canta M h d d d d 5 L
tou, colocou a defesa do "Her-

'. ,

.
aran ão, toma posse o cargo nú CI a e e . UIZ.

club de Walter e o tricolor. O ex.cerptos de Tr,ovador e Paglla�- 1856-lviorte do marquez do Paraná-No Rio de Ja-
d II d F cilio" muitas vez�s em situação E I -

team e wo ey, a orça Públi-
embaraçosa.

Cl. reve ara a nova, cançao neiro fallece o notaveI estadista HonGrio HClmeto Carneiro L:ão,
G lp 'b

.
de Arthur Freed e NaclO Herb

marquez do Paraná, nascido em j1cuhy, Minas, a II de 170 I. A "?
a .,go contn UlU com �m Brown:'-A fone. b '- "

.

, f
'

d 'o I, b 'li __

centro de mestre para CalIco sua �rreIla po ltlca OI uma as mal, ongas e TI Ilantes do segu,l

man�ar as redes adversarias. I Prefiram sempre o ine-I do reInado.
n

Fmdou o 10 tempo com o sco- guaiavel SABÃO INOIO cl.e
"

-u-
j\

.

-', • ", T T
re de 2 x O, favoravel ao com- Curitiba. DIA lO DE SETEMBRO--S. "�ILOL.'\U TOLr:.NTINO

binado, score que foi assim sus

tentado durante certo tempo do
20 half-time, até que Freed, de
cabeça, conquistou o 30 e últi
mo goal da tarde.
\ 1ereceu vencer o CombinadO.

is�o está clarissimo, mas o meu

adversario não se apresentou fa
lho como sabado.

Perigoso, em todo desenrolar
do encontro, tornando sempre di
ficil o controle da nossa linha .

Alamiro, um dos melhores ba
cks do Estado, é o mais comple·
to jogador do Hercilio. S<!u cen� I VENDE-SE a quinta casa

tro media ótimo, porem, com jô- da Vida Affo:lS0 Mi-

go da defesa, esquecendo a distri· cholet, no districto joão
buição, o que possue Chocola� Pessôa. Tratar com o pro
te. Seu keeper seguro, bom mes· prietario Pt!dro Cardoso.
mo; a:� bolas qu� lhe venceram DELAIvlBERT & CIA.
eram m��fe�saveIs. Faz entrega com caminhão
A dl�Jplma 'p.erdurou .sempre. lenha serrada.

A rapaZiada VIsitante cativa com I '

gentilezas e joga foot-ball de clas-
se. São dignos e valorosos. Con- talvez o melhor da tempo
tinúa assim�invict'? o glorioso con- r::.ida. Amanhã faremos co

junto, que tem dado para FIo- mentarios sobre os dois ad

rianopolis vitorias e trófeus. versarios de domingo pró-
O juiz Carlos de Campos teve ximo.

atuação magnifica, satisfazendo
os propnos visitantes.

Atlética x "Hercilio
-0-

Luz"

Foi notavel o encontro da tar

de de sábado, no qual tomaram

D.'Hte os dois quadros acima. Era
e-perada a vitória do tearn visi
t, sic, dada a fama que possuia.

Alleiico -- presentemente des
'_, loc.dc no campeonato da crda

n.nna luta titanica, resistiu

,
."J i W-;,lt<: a eqUipe adversa

da, (;Uibi mesmo que a vencendo,
G nosso tricolor deu sobejas pro
'.'a' da sua dignidade sportiva,
�dém d.� uma disciplina merece'

taça «G.overnador do Estado»
saiu:sem vencido e n em vence

dor. Dividiram, com justiça, 00

louros da vitoria.
O goal anulado do Atlético,

pareceu-nos de momento duvido-
5'); porem o devia ser pelo mo

do ilegal em que foi conquista
do. A atuação incansavel e cri
.eriosa do juiz tte, Al:Io Fernan
.

es, contnbuiu para o brilho de

encontro de foot-ba!l dos leste
.
os do Dia cla Patria.

J

- -

MISMO
AS FROVAS CE!ATLE'-

Sôos, O m8.;S valoroso keep&r
da capital

-------------. 1808-A Imprensa no Brasil-E' jJublica-:lo o primeiro
pA.RA chamar uma LI-] numero da Gazeta do �io de janeiro de prdP!'icdade da Secretaria

mouslne é só discar o de Estado dos Negocias Extrangêiros e da guerra e impressa na

n. I. ta22. O unico Imprensa Regia. A Gazela era publicada a� quartas-feiras e sabba-
telephone das Limousines. dos e era redigida pelo frei Tlburcio José da Rocha.

1836-A re!!oluçãa Rio-Ororzdense- O coronel Silva
"""""'__i, Tavares, depois Visconde do Serro Lugo, é derrotado no Seival

Aderbal R. por Antonio Netto, um dos aventureiros da revoiuçãJ riÜ'"grandense
da Silva do Sul.

Dr

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Fones 1631 e 1290

1867 - Fuga de Bento Gonçal,'es-Da fortaleza da bar
ra da Babia, onde fôra encarcerad) df:pOlS do revez da ilha do Fan
fa, evadiu-se o general Bento Gonçalves que dirige-se, logo, para a

provincia de S. Pedro do Rio Gíande do Sul, afim de assumir o

cargo de Presidente da CJ?epuhlica.

Nova emissão
-.,

A lide de "domingo último, en
tre o Hercilio Luz, de Tubarão
e o conbinado florianopoIitano,
rendeu a importancia de .....
3:700$000. JOGOS NA ARGENTINA

para uniformizar '"

de pap.el moéda
--00--

tipo
PHONE 1100

Callco, o "menino de ouro"

ca, mais uma vez ficou detentor
do bastão da vitoria, derrotando
a Marinha e o 1 4 B. C. Acha
mos que a equipe de wolley, da
Marinha, teve, desta vez, uma

constituição mais fraca. Adalberto
Cardoso, campeão sul·americano,
apresentou-se com as decorações,
que já lhe f()ram conferidas e

dentro de campo exíbiu-se na

prova de 1.500 metros, com um

record melhorado. Com esse exito
f()ram encerradas as provas de
atIétismo nas quó\is tomaram parte
todos os cluas de FIorianopolis:
e classes Armo.das. Estão pois de
parabens os nossos briosos despor
tistas, que bem reconheceram a

renda

RIO, 10 (G)-O govêrno cogita efetuar, nova emis
são, sendo metade para retirar da circulação, do papel moéda
existente, afim de uniformisar os tipos de naÍ1s e OJtra
metade para aplicar em obras produtivas.

EM S. PAULO

A Espanha 1- juventus 1.
Domingo próximo a Portu
gueza local jogará com o

Fluminense do Rio de Janei
ro.

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.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.River l-Independente 1;

São Lourenzo 4-Argentino
Domingo próximo a tabe- junior O; Estudantes 2-

la acusa um importante jogo, Urucan O.

Não esqueçais J ri. do Telepqone i.418
AVAl' X IRIS

�... ';"-

;....�..:<: ii.""

.':.:: .... - .... ",/ !
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AVl.dZVO

Gatos do malta uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do l�atto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6:-;;000
Porco do malta uma 5$000
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 10$,000 I

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !...EI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est, (3 x23) duzia
15$000 38$000
16$008 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 I27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000

-----------

Fõrro de pinho 16�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz,

18$000
Sarrafos to; •

1 x5 a dz. 6$000

Agricultura
F�çgn correntes na praça dej L�mpos le;.es kilo.

Fhnhmopo!ls LImpos retugos kilo

FARINHA DE TRiGO
-

Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

1$800
1$300
3$000

ASSUCAR

PELES

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

Dlamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encipados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
S:iCCO de 60 kilos 15$000
Sacco de 45 kilos 13$500
Moido de 45 kilos 14$500

kilos)
18$000

18$200123$000
23$000'

FROUXO

rfiarcadu do Rio
FEIJAO

(Por ssccc de 60
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

SABAO ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

DIVEr�os
Arroz sacco 144$000
Keroz;::ne caixa 48$000
(�azolina caixa 58$000
'.jélas d.= cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE �ANDIOCA
C,ebobs 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 �ROUXO

F:Hello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
� ninha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 k,ilos)

24$GJO .

7$500 Agulha Especial 42$000

", ,�\)'600 Agulha Bom 39$000
Grampos p, cêra kilo ! E' 1 38$000

. , ;. japonez u: speCla
.

CImento Mana sacco 16$500 J . P 30$000
Ph h P· h' J 72['.t: )00 aponez J)orn

osp oras m,,'"JTO ata ,. _I),v\. '
Q' r'.' 1 20"$000

,
. ...\" 7 c;,0(\

o.ca x.orrma

i�\.ram ;i:l.ri-iadd,' ,. I' '3� �:IO )3;·�-'50· 'O.} ;\1fJ<CADO FROUXO
Arame ,arpa o n. ro o

'

o<;r,
,

Vélas de cêra kilo

,lINHO DO RIO

XARQUE
(por kdo)

BANHA

r' .

z.m qumtos

GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
.:.v$vvv
27$000
25$000

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 k.los 19/.$000
Em latas de 5 kilos 200$000
Em latas de 2 kilos 207$0001

I
I

Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 íios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque corxões arroba
XaJ que sortidos arroba

MERCADO CALMO

l\��n:aiJi8 do F!orianopo!la Mantas Gordas 1 $800

F:���>'.. preto sacco ,,J 7$000 Patos e Manta 1$500

Feijão branco sacco

�

I 5$000

I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO fIRME

Milho sacco 14$000·
Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco I 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 5 [ Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2��000 « ltalia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél d., abel"",data 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200 « Suissa

COUROS
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

2$000

CAMBIO

j�efugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

90 dtv á vista
91$000 93$500

1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NOIRIOIDE JANEIRO
5TOCK em 3 8 Entraôase 5ahiôas

6 a 14-5
,

'ij;:.o (saccos)
·roi. ( » )

" ( \.
,mtHl \. }) J
'lh" (",;y"c.\
I

66.257
75.515
45.113
1 0.487

azeta

M adcos
�

Dr. Cesar Avila :
....

Ex-assistente "do
'"

Dr. Cesar Sartori

Clínica clrurgica-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Es/eves Ju·
�nior, 82-Pholle. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Geral -- Vias urinarias
Hemorthotdas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira e Oli
veira, 14-Teleph, I 353

ConsULt .. --R. Joao Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 1 8

indica:

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

: Advogado

•
--=

�

Accacto fVia ... !
we-I

re i ra tem seu escrip- t
�

tório de advocacia á ma l
h

Visconde de Ouro Preto 5
�

á
� n. 70. -- Phone: 1277. - �
r, fi

� �
t Caixa Postai I 110. í

� i

A SaudeI!!

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

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerccemos

ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por dístlnctos clien

tes da Capital, a formula simples ou compostas con- I

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tanniee
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna

cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales

cencias de molestias graves, etc. etc.

Ler C01TI attenção

Doses: Uma colher ÔGS �e sopa antes àas refeições.

PI'Isrmacia I�--c·ter�nacional

Phco. Luiz d'Acamnora
ESTREITO STA: CATHARINA

Caldas da
Im:peratriz

Todos os domingos:
passeio idcal-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Um

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

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

Induindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA·I
NHO THERMAL, por pessôa. .

Para informações e reserva de passagens: No

escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Preço:

RS. 15$000

c; ésp Pr-TtO lJ. i o: t'�
t.:-,.1

'"' <-$ - , � I/.b' \,..J

-< '�jJ

DE TRANSPOfn FM AL"I O!\1::;VdS,OIvli'-i;-
BUS E (' M:Ní-l,JC :

Devidarnen n..,o'; strada1\-(',10 ti

----------------�

Directoi Proprietar 1 \J S�,::r;l�TAÔ{)-BOT:;EiA

EMPREZA

Sahimh:n de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSJRIO
TORRE:S

ARf".. R/\.r'-JGUA'

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NUF�TE
AI'-!N1TAPOUS

THEREZOPOUS
FLORIA,NOPOUS

Viagens sernanaes em 36 horas
Parte de POIr:;> Alegre aos 5abbad·)� ,is 4 e m-ia horas
Parte de Flo'l,ifiooolis J..; terca-leira: a', 111°°".'0 h .. ras

L
.- .....

�
- ...... _ . v"'" uJ...:.l-u., �V� ti

PASSAGEIROS, CAI<G[�S, ENCOl'v''.E·\lDl\S E VALOR�S
[nlorrnacõcs em Porto Alegre �,jdp RU ,\ t, ;,1'-''.' ;;). 1 �;G ">2"",

J
'" .... � .. ,.\�J.'l., ... J • ..._, 1 •..l.:J--t:-J I

em Ficriânúpoii,,: PortJr;a do Hotel L�! Porta
ou P\.),Il5ào l\1ach�do, R.ua lo \0 Pinto r�· 29

Agente em Araranguá-PEDRO I-\G )1" l{
« « Capital: IRMÃOS S�1'1il)E:) --I lote] �8 Porra

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

�,,-
----------------

João
=d�=i I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I �'L�,'.•.•�.�.�,:.l."�� Filiaes em: Blun-,eM��tr��\�-;�i!p!'�rrr')���t�r:��<I':;C�lJZe����)gd��UI Lage3 �,\:j� �,

t� Secção de Secçao de Secçf.jo de �,�

���,\�
FAZENDAS: �:.!l�j Fazendas nacionaes e extrangeiras para "ternos FERRAGENS: MACIHNAS : �h>�

� ��i� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �.\.J:Jij
L I· l\� 1 1 1\ f f' r r- • �.

�,� onas e mperrneaveis 'ateria em gera para construcções: rvtacnmas para cinemas mecnarucas �,��Ií4 Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros tJ"
�\\1 Roupas feitas e janellas, tinta Machinarlos em geral para a

..

lavoura: [arados, �:�[i-J Sêdas C I' d d I f d
'

h t
Cf j

��,�� Linha para coser e serzir
anos ga vamza os e pertences gra ,CS, CLI. .va rores, momno e c. ���.',� u": Fogões e Camas Locomoveis, lvloiorcs de,�\ esplosão, Motores ll).,

�� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ���
�.'. j Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��\\í�,,',�,� CAo1cl�ll!IC11a10saedOCsoretl'nCaodlocshas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �:�.'.',,_.'.:.�,'",.\.jj�j Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes �7,j
��J Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ���� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e nharmaceuticos sorios, serviço mechanico �l'hi
�� Depositados dos afamados Conservas nacional e extrangéiras Pneurnaticos e camaras de ar GOODYER �j:1
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral a�

� EmDreza Na,cional de r�ave("'>é""Jç:;.âo "�K-ic)epc�!<e/'=mvapone;:s UCari Hoepc�c�/'9 "Annn" e "r�1ax" t;�
��

·

Fabrica de Pontas "Rita lV�aria� .. Fabrica de Gelo "Rita Miai-ia" .- Estaleir '�i:\r';:3..ccaC,:?i" �'�j
il;},; {�
� .��

�'1> �.�'���I �-:::; » _"'" I .ll'o......-=..P:"����"'''''''�'''�',n>''<''<',�"",,_" """... .-..,,_-.,.-__�;-;="'<>.,-=-r-bo.���, •.�"='r-.>:��.,..'rz.'i:""<:.i;':?"']--"''':.;r.;�<''"��s::·-''''<:'''��'iIr
..

��.��..;..' '-)

;,,�:,.�__

�
'.
'�_4. �... �; ..,;�fi>""-,?��. �-��..kjY4 ���1..�t�'.)'\í,��:��q-",q;,?'I><-'�:,jg'l;t(b'io'>_�������t-:'�:;:�""Q;-��:::'i'f,,�;(!;.;,S 4�.»-1't;:,;>,;Y:G,,;;Y����''';f �;���cy"� �"\.4'.__ �VL�"V�!I�'.c ,;�'7....,.�. �_� I��'--',-:r-""':::"""'�I��.J� �.. ,:d.:!: .. �'\,..,o;_?" i..or"'""""".:i:::;. ...��.;.��_;.,...o:::-:...;:;....t.; ��L�-..:..\o'••� -- .. " ,�.,:...__._.���.__._ ......:0:_ ........

'-�.?.�.!' h1�Ali i ��ça_ d<i2�h<!.� I Ve�uhll ""� e%fafr�S�� 7�6�U�3��n�ete1r�
••• Funôuôu IZm 1B70 •.• COl1feilaria Cm'liliq�inho

.

"" '" I!i;:"" """'� 'lJõ:9 �_.
rua Felippc Schmidt 41, n1a

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo 11, 3, e um t\ rreno na rua Felippe Schrnídt co-n

Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, duas casinhas. e a tabrica de moveis na rua Conselheiro
conservas, vinhos finos etc. Mafra. para 'iiíformações com o proprietario Paulo Schlem-

Fornece doces de todas as qualidades para ca- per.
sarnentos, baptísados e bailes. ---

RES;�.��f� ; ��C�f<T� �oRP�m�ir� :ndar 11��::��s�:::::l� �
Agentes, 5ub-Agentes e RegulaôorEs dIZ Avo)", las ern toõoe '-''' RUA FE{ 'lPP SCHrv'lIil�l ,,' 10 (ESQUINA DA I

�

Estcõos õo Brasil. no pr���;��;r������;:al) e na� pri�C�'lO��

I�
..

RDA TRAJANo) Telephone 1. J 94
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I rpital rea!isa(lo 9.000:000%000
RlZsc:r\JQs mais àe 36.000:000$000'
RIZt:2ita em 1933 17.762:703$361
'lrnmoveta 13.472:299$349
RlZspoil!jabillàaàlZ5 assumidas em 1933 2,369.93B:432$iBj6
(Estas rlZsponsob!liàades reflZrem-se eómznte aos ramos dIZ
fOBa IZ TRAH5PORTE5. que são os DOiS U!-iIC05 em que
a rompanhia opéra)8

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade !':J�

cial ou commercia], o espirito rr.o-
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tClep ,one como a maIS mpresc..m·
cliveI das necessidades!
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Linda Vista Panc.ramica.
E5plendida praia 02 banhos.

Optima nas(er.llZ 012 agua potauel.
TlZrr�nD5 compllZtamlZnte plano:!.

A�VILLA BALHEARIA DESTA a:
-

1000 metros àa Ponle [-ierdlio Luz·,
SOO ào 6�a�àlZ Quartel flZàlZral, em ronstrurção.

S:J� r",. upa Escolar 10sé Boiteux.
c séolZ do Oistrirto 10õo PlZssOa.

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se IZnrarrega da ronstrurção Oe Predios

as lótlZs aàquirj OOS, ITIedianti? o pagar/lento dIZ uma IZntraàa á
vr.sta e o r'lZsta tlZ IZm pagamentos mensoes.

á João

Inscreva-se hoje mesmo na CCm!�n.mt�w {ill Lar LIda" �;�
gt:e obterás urna caderneta pela quantia (le 10$000 com W�

direito a um sorteio pago,
c:' � 11, 1 •

t
' l' " R-' ,

..... 1 a sO!'.e úe plOlfger no decorrer do sor elO aaqmnra Cf:;'i
uma casa pela insignificante quantia de.,3$iJoo.

DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
TeleDnone n. 1632

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía..--RUA CONS. MAFRA 54

U\lf'OAfrUUiÃO:- Dirijam-se ao Repre·
,

sentante, nesta Capital, sr.
�� Jl)ãc Ma�o�l N��cimarii(l, t\�
@ que se acha installado, com r[��
e escriptorio, á PRAÇA 15 DE �i�
$ NOVEMBRO N. 15. ��
e,v,_ �� r(,i;t')
• MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ��
� �
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Fabrica de Moveis Catharinense
nos

PAf<A ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRlJ'v'(A

Essas somente são encontradas
novos typos de radio

p H I�L I P S
�*?'t mm- z::s&:;!CI

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada peja Loteria Federal do Brasil
Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra. 82

PHONE, 1521
ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

QUAlQUEn
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Ao discutir-se na Câmara dos E tanto assim é que o Congres- São coisas de tanta evidencia
Deputados o requerimento de in- so, peja lei numero 28 do ano que é quási ridiculo enunciai-as.
[orrnações relativo ao contrátocom passado já teve de derogar as Pois bem, no caso dos servi
o Consorcio Italiano para o apa- disposições do decreto n, 23.50 I ços públicos; querem os nossos de
relhamento conplementar da ele- para permitir que o Governo fi- crétos que uma construçâo ou ins-136:700$000 i trílicação da Central do Brasil, lesse em moeda estrangeira a talação que ha 10 anos custou56:424$498 : houve um deputado que poz em I aquisição dos materiars que im- 200 contos e que hoje vale o da-

RECEBE DEPOSITOS seus verdadeiros ter�nos, e com I portasse.
_ I bro, cont_i�ue a só �aler os 200

toda a clareza, a dijereuça entre I Írnpugnar a clausula cambia] contos. E um confisco, mas um

"pagamento em ouro" e "clausula importa simplernente em fazer confisco, não sórnente danoso
cambial", Foi o ilustre deputado cessar o comercio intern icional para quem o sofre como pa I a

senhor Sales Filho. do Bi asi]. quem o pratica,
A estipulação de pagamento A esle respeito, comentando a No atual regirnen, só ha uma

e?l ouro: c?mo .seu proprio enun-

II �eclssão da SUDrema �ôrte Ame- solução, que é a do Govêrno
ciado o indica, Importa em decla- ficam com relação a clausula chamar a si todos os serviços pú
rar que seja qual [ôr na ocasião OlHO, escrevi neste jam".l em 26 blicos, para demonstrar pratica
do pagamento o valor ouro da de fevereiro último um artigo mente aos concessionarios qUe
moeda convecionada, libi:a ou do- que bem esclarece a questão. pode fazer o milagre que eles
lar, franco ou lira, a impoitancia Se tivessernos conseguido es- não souberam conseguir.
a pagar corresponrlerá a uma de- tabilizar a nossa moeda em uma E enquanto perdura a atual
terminada quantidade de ouro. I determinada paridade ouro ou I legislação, não obtêm as empresos
Em outras valor do dolar vigente I mesmo em l��n paridade fi;il I

de .serviçDs, públicos um vint.em d<!
na data do pagamento se o dolar sobre o esterlmo ou sobre o 00- capita] nacional ou estrangeiro. E
(na hypotése de se convencionar lar, poderíamos encontrar quem, se ha empreendimentos que ex.
o pagamento em dolars) estiver va- nos vendesse mercadorias ou I gem uma inversão contínua de ca

lendo uma quantidade de ouro serviço em base ele mil reis p", I pital, são os de serviços públicos.
inferior á sua paridade ouro, atual, pel. Em uma fabrica de chapéos cu

o devedor se obriga a pagar uma Com uma moeda SUJeita, po- de calçado o proprietario é livre
quantidade de ouro equivalente á rém, ás mais largas oscilações e de aumentar ou deixar de aumenTELEPHOHE, 58

.. _"" __� -="""'_��,===-====---_ paridade curo do valor do dolar

I
em cuja. base urna valia em feve- tar suas instalações e sua produ-

� Dr. Renato=

II 'I vigente na data da contrato. .eiro ultimo 66�OOO, não �n, no ção, ao passo que as empresas de
==8a rbosa== I Tal é o conceito do pagamen- campo do comercio mtcmacional, serviços públicos são [orçadas a

ADVOGADO

I
to em ouro ou de «clausula ou- quem conosco queíra contratar na aumentar constantemente o seu o-

ro» • Temos o exemplo da senten, base de uma medida de valor pita] para atender ao crescimentoii Rua Trajano, 2 (sob.) ça da Côrte Internacional de que varia constantemente. das zonas ou cidades a que ser-

II Fone 1325-Atende cha- I Haya, mandando que o Brasil, Se em vez de medida de va- vem.

neiSéH',ie alugar um ca- ii mados para o interior. I que era devedor de francos, pa- lor se tratasse de medida de com- Só quem nunca teve o menor

sa com relativo conforto. DELAB-ERT &: êiÃ. gasse sua divida em francos da primento, ninguem igualmente no, contacto com a execução de ser-

para casal de tratamento, A melhor lenha por igual paridade ouro antiga isto é, da compraria OH venderia certo nume- viços públicos é que póde pensar
A tratar no CAFE' ES Tratar no Largo Generalll preço. paridade da época do contrato e ro de metros d� lazeuda, se o- que uma empresa cor-cessionaria

TRELLA. Osorío 38. PHONE 1.100 não em francos da parid�de ouro I �osso melro "?lesse hoje 90 ce�- de um servíç,o _p?r 30 ou 60.an05,atual que valem uma quinta parte tlmetros, amanflã 70 e depois emprega d,,: ImciO um determInado
do que valiam os antigos francos. talvt.z 50. capital e d::pois l11da mais tra!a

I A exolicacão do senhor Sales sinão de a:nürtizal-o ...
,

Filho te�e a-virtude ele bem es- Todo comercio importador está O estabelecimento de tilrifas in-
clarecer a diferença entre «paga- sujeito 1:1 clausula cambial. O c:)m- variavcis em mil réis pajJel nos
mento em ouro», como acaba- mnciaate qUe adquire ou que serviços públicos é pois uma ver

mOE de definir, e «clausula Cam- importa um determinado artigo dad.:ua Íncungruencia.
bial», que é coisa muíto diVersa, por 10 libras teiÍa esse arligo em Juc.tiç� seja feita ao minislro
A c1aumla cambial e�tipub I

seus armazens em 1929 ao custo José Anlerico, que propuzera il
I que um pagamento d�terminado de 400$, em 1933 a 60G$ e principio cousa muito diferente.
em libra, dolar ou franco far-se-ú hoje a 900$000. S. excia, que!Ía caminhar para a

por urna importancia em mil réi" Sê p:ua compensação de sua� «regulamentação dos serviços pú
papel equivalente ao valor da li- despesas gerais e de �eu legitimo blicos». isto é, para que esses

bra, do dolar e do franco ao cam- lucro, esse com:;rciante precisasse serviços, essenciais á vida da naçãobio vigente no dia do pagamento. acrescentar 20010 sobre o custo não fossem cobra;:ios do públicoPouco importa ness� caso que a do artigo, ele o venderia em a preço excess!Vos.

libra, o dolar ou o franco estejam 1929 por 480$, em 1933 por Isto é cousa muito diferente de
valendo na data do pagamento 720$ e atualmente por .. , , rev<.gação de clausula cambial ou
mais ou menos do que valiam na 1 :080$000. de estipular que os serviços púdata do contráto. Tratando-se aí São verdades essas tão eviden- blicos têm de ser prestados porde pagar libra papelr dolar papel, tes gue pocl.:::riam ser atribuídas, fixa em réis seja qual fôr o valor
franco papel, para usar a expres- aliás injustamente, ao sr. De La desses réis, o que é um rematada
são corrente. Pahsse,.. absurdo.
A clausula �cambial, pode-se A «regulamentaç'io» dos ser-

dizer que é a base e a regra d1s Pois bem, quando se trata de viços públicos é cousa muito eli·
transações internacionaes. Qual- serviços públicos no Brasil, enten- versa. E' uma medida que, cri-

I quer importador seja ele o 00- dem as nossas leis que esse me- teriosamente aplicada, represenla
14.457 _d 6.S'82 -- i0.362 w. 9. 78a -- 14.o68 vemo, uma empresa privada ou canismo normal e r:vidente deve um elemento il1dii\pensavel de jus-

u � particular I que tenha enco- ser proibido de funcionar. tiça social.

II mend�do uma mercadoria do es- Uma empreza Ue serviços pú- Em uma exposição que ha i I12:000$000 trangeuo terá na data do paga- Llicos que ém 1929 adquiria tri- I anos em 1924, fiz na Associa-

I mento, que �atisfazer e��a obriga- lhos, por exemplo, a 3 50��OOO ção ��m.:rcial �o Rio de Janeiw,12:000$000

II
ção na moeda do paIS donde a tO<lelada, bondes a 80;000$ e eu dlZ!a o segulllte:
[importou a mel cadoria. Se im- tu; biuus a 300$ o cavalo, era «Não se póde consentir que o12:000$000 portou da

.

Inglaterra paga� á em I autorizada a cobrar 200 réIS por capital dessas empresas venha a6:000$000 hbras; se Importou da F rança uma determmada passagem. tu a remuneraçào vultosa e alta-
I pagará em francos, sempre pelo Hoje, pagando 700$ pela to- mente lucrativa, a que pod{� aspi-6:000$000 I valor da hbra ou do franco elO nelada de trilhos e tudo mais pelo rar qualquer industria de tecidos,,

cambio vigente na data do pa- dobro, fica a empreza obrigada, chapéos ou sabonetes; não sería
gamento. a cobrar 0S mesmos 200 réi�!? justo que uma cidade 011 um Es-

Nem poderia ser outra fo�- E' lei, é decreto, mas decreto, tudo fosse chamado a pagar pel03
ma. por mais respeitavel que seja o seüs serviços públicos inelispensa.Se nós vendessemos mercado- Governo que o faça, não tem for- veis taxas que fossem fonte de rá
rias á Bolivia ou ao UruguaÍ, ça para destruir leis ecol1(Jmicas. pielo enriquecimento dos coaces.
cobrariamos o seu valor em mil I Uma casa que ha I 5 anuos sionarios, poi;; �ue tanto importaria
réis e não em pesos bolivian0s valia 50;000$, vale em provur que essas taxas sã�
ou urugualos pois que nos pode- 100:000$000 e é alugada pro- exceSSIVas.

riamos sujeitar a prejuizos or;un- porcionalmente a este valor. Por Por OUtro bdo, ao capital des
dos da variação do valor des" (.pc? Por que a casa se valorizou? sas empresas não se deve nem S�
ses pesos estrangeiros em rela- Não. Não foi a casa que se valo- pôde, sem grave prejuízo do inte
ção ao nosso mil r::1s, que é ózou: foi a moeda, em que o seu resse público, recusar urna remu
a base das nOSSJS transações (:0- valor é expresso, que se desvalo- neraçào equitativa capaz de ga�
merClal$, Ti7.ou. Contínúa na 6a. página

A GAZETA

Corações
carítativos i

1

)', Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta CatharinaSOFRI-DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\.R OS

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
POBRE OPERARIO (Soe. Coop. Resp, Ltda.)j �"'���

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

consequencia do horrível desastre occorrido na chata Coma!1(�a�
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti

na, que F1es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

dI' t'Bem compreen enoo esse transe angustioso, porque es a

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na s-r

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

sofrimentos.
Agente e Iuncionarios do UoyCl
P;r _alma de Maria (enviado anonimamente]
Contribuição da Estaçào Tekgrafico de Florianopolis,
Contribuição de hmcionarics dü� Cor: eios e outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rma
Antonio Conrado
Mano.:! Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento
João Franci,co Ramos
S. Carreirão
João Lobo Haberbeck
Castanna
João Ovidio
Leboj
Um amigo
NN

Rua Trajano n. 16
(Edifício próprio]

Capital
Reserva

• PA6At-IOO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ara.
CIC. Aviso Previoô]. ala.
Prazo Fixo g.[. ala.

100$000
20$000
27$000
46$000 Dr. Pedro de Moura Ferro

5$000 Advogado1$000
2$000 Rua Trajano n. 1 (sobrado)
1$000

I2$000 I Dr. Ivo d'Aquino
1$000 I Advogado
1$000
1 $000 BLUMENAU

1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
7$000

20$000

(Ec1ifido Cctxn Agrícola)

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

Usar o SABAO iNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os Dantas de vista.

IVENDE.SE uma pequen� ca

sa na Rua General Büten
court n. 67; mais duas pe

quenas e um chalet grande á lua

Duarte Schutel, 25.

TI .

-

Combmações
inteiramente
novas e muito
intertssantes

I 1
1

de titu os Cle )
capitalizaço.
quer saldados
quer de pa- 1

t f 1'[
C;; ... lta.1 nubscrtpto I

gamen o rac- ..

CiOI1ano.
11 -11 ,.'------1:

! -�

CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

DERESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30
AGOSTO DE 1935

SORTEADOSNUMEROS

Sr. Luiz Gomes da Costa, Taipú, R. G. do Norte- 'conte ,nplado com

CAPITAL DUPLO Rs.
D. Julia Sestacy de Melo, S. Paulo, S. Paulo-contemplada com CA

PITAI. DUPLO Rs.
D. Carmen Gonzales, jahú, S. Paulo - contemplada com CAPCCAL

DUPLO Rs.
Sr. Amaro Mauricio Marques, Belém, Pará-contemplad com Rs.
Sr. Hugo Perez, Pinheiro Machado, Rio G. dJ Sul - contemplado

com Rs.
Sr. Rodolju Soares Filho, para seu filho Reinaldo, Santos, S. Pau-

lo-contemplado com Rs.
Sr. Argemiro Vasconcelos Oliveira, Amparo, S. Paulo - contempla-

do com um titulo liberado de Rs.
Sr. Jorge Simões, São Salvador, Bahia -contemplado com um titu-

lo liberado de Rs.
Sr. José Pereira de Araujo Maia, Río de Janeiro, D, Federal- con-

templado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000
I nformações com os Correspondentes Regionaes

Cia.

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Campos Lobo &
Florianopolis - Laguna - itajahy - Blumenau - Brusque

5

Eugenio GUDIN

,
'

..
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Esse politica republicana-liberal subscreveu

narquista Brasileira, em que d. Pedra Henrique de
do 0_ futuro imperador do Brasil.

.

um convite da Ação Ma-\
Bragança é c.onsidera-

ves,

Está em festa o lar do sr.

Gíl fausto de Souza, Inspetor de
Terras e Colonização e de sua

esposa, com o nascimento de um

menino, que tomará o nome de
Elzeni.

Recebemos o seguinte:
-Exrno, Sr. Diretor de A GAZETA. Comemorando

o XXVlo. aniversario de Sua Alteza Imperial, Senhor Dom
Pedro Henrique de Orleães Bragança (13 de Setembro de
1909), futuro Imperador do Brasii, a Ação Monarquistas
Brasileira tem o prazer de convidar a V. Ex. e Exrna.
família para assistir a solene missa em ação de graças que
se resará no proxímo dia 13 desde mês, sexta-feira, ás 9
hs. da manhã, na Matriz local.

Certos do seu comparecimento, a essa solenidade
homenageativa ao Descendente do Heroi do Ipiranga, que
hoje, festejamos, como Dia da Patria, subscrevemos.

Por Deus, Pelo Brasil e Pelo Imperador!
(aa.) Elias Domit, Chefe Provincial: Manoel Bar

bosa Pinto, Antonio Caetano de Oliveira Silveira, Max [u
lia von Echterhoff, Domingos dos Santos, Nicolau Her
mann. João Marques de Moraes. Membros: Arnold Seijeit,
Ayres Gevaerd, Dna. Brandina Oliveira (Grémio Impera
triz Teresa Cristina, de União da Vitória).

Celso Leopoldo Castilho, Joaquim Domit, deputado
'?lncido Olimpio, membros honorarios,

Porto União, 7 de Setembro de 1935.

Pelo onibus da Auto Viação
Catarinense, vindo do norte do
Estado, chegaram ontem os se

guintes passageiros: Ernesto Rig
genback, Tom Wildi, Francisco
P. Oliveira da Silva, Hermann
Buch, Djalma Santos Roslindo, Clausula cambial e Chefe
Roberto Baier, José Antonio Ma-I se rv iços pu b I icos
tos, Bruno Tomé, Julio de Oli
veira, Artur Trense, J. A. Bar- Continuação da õa: pagina
reto, Hilda Burghardt. Ondina rantir a atração de novos capitais
Santos, :"'enita Miranda, Artur para o desenvolvimento do servi

Mahuke, Osvaldo BíOder, José Ç? necess'lrio. ao progresso da re

Avelino e José L-opes Sá. grão, como indispeusavel para o

I bom andamento dos serviços já

A voZ' DO POVO

Pelo Comte. Riper regressou
sabado, da Capital da Republica
c sr. Osni Ortiga, do comercio
desta cidade.

Chegou de São Joaquim o sr.

Aparicio Matos, comerciantes

APREENCA
.;:II

ARMAS
EM PODER DE INTEGRALISTAS

__--
--0--0-- __

S. P.L\ULO, 10 (G)-A policia deu uma busca la residencia 'de Irací Igaíara �v'Ioura 1-
Costa, chefe integralista do bairro de.Santo Ámaro, onde apreendeu grande copia de materia b�líco.

Além de uma estação radio-emissora e receptora, que [uucionavam clandestinan en-e, foram
encontradas uma metralhadora, um fuzil Mauser e mil tiros para metralhadora.

A delegacia de policia. j-rocessará o chde integralista, baseado na lei de segt rança.
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CINE ROYAL

TERÇA-FEIRA

, ii
,

de 1 De cinema

. Po�icial CINE IM;ER:L
, Seguin ontem, para a Laguna

o 8 . dr. Claribalte GaIvão Che-I Enlrez, Madame,-lind.1 ope
fe de Polic.ia. reta, I redução da Param:lUth,

Na ausn.cia de s, s, respon será localizado, em reprize, hoje,
derá pelo expediente daquela re- às 7,30 horas, no /;�p;rialJ :<0
partição, o sr , tte. Souza Lima. seu Cinema».II 1(lO--Arrecadou a 1?ecebe

dcria do 'Distríio Federal, alé o

dia 3/ de .flgosto, no corrente

ano, réis /98.547:978$400 do
que em igual período do ano pas
sado.
.fi .Jllfa'ldega desta capital

rendeu 2702/9:9579200, ou

mais /4.027:846$900.
Tambem a Recebedoria Fede

ral em São Paulo acusa grande
aumento na arrecadação efetuada

olé 30 de Agosto; réis /57.883:660$300 ou mais réis .......

/8.004:30/$500 do que no mesmo período de /934.
--0,0---

ANIVER5ARI05 EiENTE NOVA

eazern AN05 H01E:

Com o nascimento de um ro

busto menino, que receberá o

nome de Lourival José, está de
parabens o lar do sr. Orival Dias
Batista e de sua exma. sra. d. Ma�
ria de Souza Batista.

existentes> .

O que eu pregava ha 1 1 anos

foi agora sancionado pelo artigo
137 da nova Constituição,
Da lei que deve r gulamentar

o artigo 137 é que o Congresso
precisa tratar, afim de que os ser

viços públicos não sejam "cobra
dos a preços superiores ou inleric
res aos de custo acrescido da jus
ta remuneração do capital.

Esta é a obra digna do Con-] Devendo viajar amanhã, para
gresso Nacional. O mais é dema- o norte do Estado, a serviço
gogia barata propria para uso em deste jornal o nosso diretor sr.

outros setores... Jaíro Callado, responderá pejo
De O JORNAL de 28-7-35. referido cargo o jornalista Mar

Cantratou casamento com a
------------ linho Canado Jor, que volta as-

senhorinha Maria das Neves, fi· Compraeyara vos con ve�- sim a prestar os seus valiosos ser- ,.Aconteceu ntqu ila ;;v: }il�
lha do sr. Lino Souza, o sr. Luis cer O Iormidavel e economl- ,:ços nesta folha,"de cuja ativida- com Clark Gilbl� e Clau it CoI·

de Oliveira Alves, radio-telegra- SABÃ!) INDIO. de se achava afastado ha mezes. bert, é o filme de hoje no Rex,
fista nesta cidade.

------------------------- ás 7,30 horas.

missa

Para São Paulo seguiu o 5J•

Abrahão Daura, do comercio 10-
c'!l.

BAPTI5ADO

Juros de
aooliceg

. ,

A Prefeitu-ra está publicando
edital chamando os possuidores
de apohces e titulo a receberem
os juros relativos ao primeiro se

mestre do ano de 1929.

A GAZETA

Ainda continua no cartaz c'q.
Royal, exibindo-se em sessão ás
7,30. O l?ei do Bluf{, com \Val
lace Bee:ry, o gigante da ex·

pressão.Será levado a pia batismal,
hoje. a galante menina Marlene,
filha do sr_Mario Machado, Iun
cionario das ohcinas Fett & Cia.

Serão padrinhos da graciosa
menma os SISo Jairo e Zoavia
Pereira.

CINE ODEON
O Cine Odco,'}, «o lid�r dos

General Valgas Neves

cinemas», leva á tela h,)je, em

sassões ás 5, 7, e 8,30 horas
um filme d'J rei do cow b'JV
Ken Maynard, entuulaio -D::;f}.-ct·
da de Honra.

A maior montagem
serraria.
DELAMBERT & CIA

PHONE 1.100

em

HOIVADO
CINE REX

Transcorreu ante-ontem, o ani
versario natalicio do nosso ilustre
contem n .o sr. general Valgas Ne-

a menina Maria dá Conceição
filhinha do sr, dr. Oscar Ramos,
nosso colega de imprensa;

o menino Amari, filhinho do
sr. Argemiro Guimarães, Inspetor
de Fazenda;

o menino Daniel Lopes Mafra,
filho do sr. Agapito Mafra;

a exma. sra. d. Tolentina da
Silva, esposa do sr. Tito Coelho
Pires;

a senhorinha Maria Luiza Ga
liani;

a senhorinha Caetana Maria
Rosa.

Está de parabens o lar do sr.

Vitor Godinho e de sua exma.

esposa Dorvalma Godinho com o

nascimento de uma interessante

HABILITAf'�O
No Cartorio do Registro Ci

vil da Capital se estão habilitan
do para casar: Orlando José "de
Souza e d; Olga Silva, ambos
solteiros, naturaes deste Estado,
domiciliados e residentes nesta

capital.

Faz anos hoje a exma. sra.

d. Dulcinha Cunha, dignissima es

posa do sr. Eduardo Cunha.

BODA5 DE PRATA
Comemoram hoje, as SU'iS bo

das de prata, o ·distinto casal
Bertíno Pereira operoso funciona

Está em festa o lar do nosso rio da Escola A. de
. Ar.tifices, I ���r-��=��1:S�[S1������..i[����

estimado conterraneo sr. Willy e sua' exma. sra, d. Maria Luiza � Para a belleza e saude de seus dentes. �
Kersten, funcionaria da D. R. Pereira. � use sempre �
dos Correios e Telegralos e socio O casal Pereira, receberá por �� Pasta SUL B I O L �
da empreza dos conceituados Ci- este acontecimento inumeras íelici- lIf �
nes Coroados, pelo nascimento de tações dos seus amigos e paren-

� (Formula do DR. BACHMANN)' �
um robusto menino, que na pia teso

I �
A venda em todas as pharmacias e casas �

batismal receberá o nome de o- A Gazela, com muito prazer: de perfumarias. � Iwaldo. _felic;it.a-.o.s· �.�i�i�.�i�iiiizi·�i�ii�ii�ii�i·ii�i�i�i�r.-i�i·izi·it�ii�i=i�ii�i�i�.�.�i�i�..��� ���i_
T. M.

menma.

Diversos amigos do saudoso conterraneo
r:saI'''' José Seguí, ultimamente falecido =no Rio de

Janeiro, em intenção á sua alma, mandam re
zar uma missa, amanhã, 11 do corrente, ás
7 1[2 horas, na Igreja de São Francisco.

Convidam, pois, a família do extinto e
todas as pessôas que queiram participar desse áto de cari
dade católica.

Três por dia
Este nosso Ze povinho,
Como o de qualquer lUJ1H,
Dá cousinha mais pequena,
Sempre tem que comentar.

E nêsse vicio maldito,
Com ar pezado, profundo,
Ninguem lhe pode esca;-J_,r:

-_Fala de Deus e do mundo. ,(!.li •

E agora sem mais nem menos,
-Proceder que acho escuisito.
Fala sôbre o Sobretudo

.

Do Clementino de Brito.

� .•.

Sta.\\�O VIRCl:",- � DE c;..;,

.;� frWETl[Lé.C�
JOINVllL[

EJ12; •./.

,.,#/If14;
'..ti UI t J 1.7r,[$7

t "I ii,

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "Cia. III. Jalnville (MARCA REGISTRADA

: s�'OÃ;�fF?Cftl
" ii •

�_ ESPECIALIDADE
t::1!�'��.�m\.f:,t:."'%-:t:�::;..�7"poupa-se tempo, dinheiro e abarrecimentosm
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