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Santa Catarina terá, na exposição farrq'�p(IJm'f3'
a representação de 170 expositores, q4Je,';;pQr
certo testemunharão> lá fóra a intensid '." !e�':li�de
nosso labor, no comercio e nas industriàs:

·
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Dia da 1111-

Recebemos da prospera
firma Avila e Irmãos, desta
cidade, amostras do finissi
mo vinho de uvas para mesa Ida excelente marca SiJbara
no, fabricação da DISTILA
RIA PEDRO ANGELO e

CIDADE DO VATICA- IRMÃOS de Pedras Gr�n
NO, 10 (G) -Os meios oficiais des, deste

_

Estado, �e CUj,OS
desmentem categoricamente a no- p�od�tos sao seus umcos dís

ticia publicada no estrangeiro de tríbuídores nesta praça.
.

que o Sumo Pontífice tinha a- Agradecemos a gentileza
nulado o casamento do ex-rei-Af- da oferta.

fonso XIII da Hesr anha.

Intercambio Anulado
Academico o casamen

to de Affon-
so XIII

- ..E
- �,.

Comissão revisora
das demissões de

funcionarios

reunír-se
Comprae para vos conve�

cer o formidavel e economl

SABÃO INDIO.
RIO, 10 (G) - ° general

João Gomes, ministro da Guerra,
dirigiu, um aviso ao p!esidente da
Comissão de Promoções do Exer
cito, solicitando p,ovidencias afim
de que sejam apuradas as vagas
decorrentes do decreto que res

tabeleceu o Quadro Q, para os

professores dos institutos militares,
os quais foram transferidos para
o Quadro das Armas, devendo
para esse fim reunir-se a referida
comissão, com a maxima urgen
cla.

Corniasarios
de monores

.� Foram nomeados para servir
de comissarios do Juízo de meno

res, desta cidade, os srs. Ad
Pereira de Oliveira, Nilo Ja'lues
i Dias e Luiz O' Acampo�a Neto,

e para o oficial de Justiça o sr.

Qrlando Aloilso do Cisne.

glca.

I NUMERO

versa.

Si chove ficam aborreci
do e si bom tempo faz,
acham que devia chover e

assim DOI' deante.
No

•

cenario ,politico de
nossa terra, temos observa
do, mormente nestes últi
mos, tempo uma serie de osci
lações, de arrepiar.

E quando se fdla em

qualquer roda a respeito de
homens públicos, tem-se lo
go o receio de afirmar: Fu
lano està com Liberal, com

o Republicano, com o �In
tegralismo, etc .• e para não

pôr em situação dificil al
gum parente, ali, do politico:
um mais esperto diz: Não!
Ele está ESTAVEL.

Só não é IpossiveI di
zer-se o mesmo do dr. Placi
cido, pois em materia ide;)
logica bateu record: haja
vista o expressivo golpe de
solidariedade á sua alteza
Impelial Senhor D, Henri
que de Odeãns, chere supre
mo da «Ação Monarquista
Brasileira»

•

E' regra geral no Brasil
que a administração pública
se desinteresse e de todo se

alheie da iníciativa particular,
Entretanto, a representa

ção catarinense na exposição
a inaugurar-se a 70 deste
mês, em Porto Alegre, em

P'
.

t
.

comemoração do centenario roprle a rio

farroupilha, . é uma bela e ANO II I Florfanopolls, Quarta-feira, 11 de Setembro de 1935
honrosa exceção, que d�ve ------------------------------- --------------------------------

ser assinalada pela impren
sa livre, não peiada pelo es

trabismo faccioso.
Realmente, mercê apenas

dos ingentes e patrioticos es-

prensanoforços do sr. dr. Celso Faus- '
' O'presidente do Conselho Téc-

F d nico da Federação Catarinenseto, secretário da azen a,
vencendo, por vezes, a apa-

, ·R·, O' de" Desportos pede-nos tornemos

Público que hoje não haverá atía, O desânimo e a ausen-

I
' reunião habitual daquele orgão da

cia de iniciativa de alguns produtores. será possive reunir
t

t ' Federação, em vista do festival
no pavilhão catarinense daquele grandioso cer a�e os

RIO, 10 (G)-Realizou-se,. dos Cassacos de Kuban, lican-"-:-) mostruarios de 170, expositores, numa elevada e frisante
ontem, dia da imprensa, �,,� do,o'a . mesma, trarnlerida para'demonstração da potencialidade industrial do Estado.
cerimonia da colocação da amaiillã ás 19,30 horas.E' essa urna exceção tão notave�, quant? é certo que edra fundamental na casá

o secretário di Esta?o barriga-verde, nao s� satisfez �omen- �o jornalista.te em acolher e ap�lar a. 111lClat,Iva particular: fOI alé�, Estiveram presentes no
foí buscar e. rncentivar o tnd�stnal dentro d� suas fágn- áto jornalistas em geral, 'ai-r ,*",..>I<Ha individues que nun-

cas, convencendo-o dos proveitos e per�p�chvas da LX-
tas autoridades clero pro-

ca estão contentes com a si-

posição, exemplo esse que merece ser Imitado pelos nos-
fessores e alun�s de c�legios tuação, com o ambiente, com

S0S homens públicos, tão useiros, n�s t�mp?s que corre�, secundarios e superiores. os fenomenos, com as intern-
em deblaterar o talento em palavrório ,tn�tll, quand? nao

A diretoria da A. B. 1. es- penes.
enveredam pelo terreno árido .das retaliações �e�soa,ls. pera fazer a inauguração da Si fazem parte de um

Grande parte do matenal para a exposiçao Já se-
séde no ano próximo, no dia partido politico, acham al-

guiu O seu destino, dependendo o restante de meios de
da imprensa, coincidindo a go a dizer, ou mesmo me-

transporte. , . cerirnonia com o Congresso tem os pés pelas mãos.

Dessa fórma, Santa Catarina cumpre o tndec�tna- Mundial de Imprensa con- Si estão em um meio so-

vel dever de participar da� cornemoraçoes farroupllh�s vocado especialment� para cial melhor, gostariam de
dever tão remarcadamente irrecusável quanto fOI deterrni-

t f" viver com a plébe, e vice-
nante e heroica a ação barriga-verde na epopéa de 9ue e_s__e_lm_�. _

_.

surgiram as repúbhcas d� Pir�tiní � juliana e que, feza tnS- VINHO
crever nas pàginas da Hlstoría a lmpavlde.z adrnirav ... l de

Anita, a heroina dos Dois Mundo e a màrtir de Ravena. SOBERANO

A VOZ ,DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.-�----------------------�-------------

e, Diretor Responsavel .JAIRO CALLAqo

Federação Catari- 150 &I
NÃO tardou mU,i-

nense de Desporto ,

III .to a assom:r as
,

. li! plagas Ilhoas a

campanha, iniciada pelos
estudantes cariocas, em prol
da redução de 50010 áque
la classe 'lO ingresso da,
casas' de diversões, nas pas
sagens dos bondes e onibus,
e cm outras cousas mais,

Alvitrada rela imprensa
por reputado clinico con

.terraneo, -- destac ido c 'abo
ra Íor deste diario -, tão

tentadoura causa, em mo

mentos, grangeou, no nosso

meio estudantil secundaria,
numerosos e convictos pro
sel.tos.

COflSCÍOS dos seus direi
tos a rei vindicar, os aluno
dos GÚJasios, Escolas Nor
mais e GruP03, forman( � um

grosso exercito, sem nego
ciaçõ es preliminares, pas'a
rarn á luta e a propaganda
pública intensa das suas

aspirações.
E cada um dos co-nba

tentes munidos com Íapis e

giz, apetrechos profissionais,
foi logo deitando letra, de
sesperadarnente, em toda a

parede limpa que encon.rou.
Embora, originalissimo c

eficaz o metódo de propa
ganda adótado pelos estu

dantes- -, e, mesmo, talvez,
quem sabe se não foi riscan
do nas paredes que o des
tacado professor d� Direito
e festado artista Raul Pe
derneiras tornou-se um habil
caricaturista, ou o sr. Artur
Costa, ensaiando cálculos,
alcançou o Ministelio da
Fazenda,-ele tem o seu la
do prejudicaI: danifica o

prediol dando-lhe máu é1spé
to, e, mais ainda. obrigan
do o senhor'o a gastos pouco
pequenos.

Já que a vo"a campanha
é justa, estudantes, emprc
gae outros meios para lornor

conhecida a campanha.

Os 1 7 chefes de associações
universitarias da Inglaterra, da
E scossia, da Irlanda e do Cana
do que, no mez d� Julho pa�sa

dá, chegaram á Alemanha em

realisação d' uma viagem de es

tuco" coo' idades pelo «ServIço
Alemão de [ntercarnbio Acade
mico» e hospc dados p :lns uni

,ersidades alemãis, continuaram o Va"" se r ve n
seu p�rcurso depois de terem pas- d idos vap0-sado alguns dias nas cidades de

r'�s do LloydHamburgo, Berlim e Weimar e

de terem confraternisado com a B ras i Ie i ro RIO, 10 (G) - No edificio
mocidade academica de Kiel, no do Archivo Nacional, á praça
Mar Baltico.

. ,RIO, I? (G)-Em oficio d�- da Republica, instala,se hoje, ás
Serà visitado o Sul do pais ngldo ao �lf�tor do L1�yd Bra�l- 14 horas, a Cémissão revisora

como Munich, Capital da Bavie- leir,o, o MInIstro da VIação au-
'das demissões, aposentadori�s,

ra, e como a afamada universi- tonzou a venda dos VápO�:S Pu- etc., dos funcionarios publicos,
dade de Reidelberg e depois de rús, Guaratuba e TapaJos, em ° áto será presididido pelo
um3 e�tadia em Francoforto SIM., vistr do parecer do procurador ministro Vicente Rào e com a

I d I d R bl' d I ou E aealm que'ae vive
a viagem será conc ui a por uma gera a .epu IC�, que ec ar, presença de todos os membros
excursão fluvial á bordo d' umd

não havder mcovemerlte na alu:h-
daquela Comis&ão. A. D.

dos vapOles de rio Rheno e por

I
a ven a.

,

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

uma visita á cidade santa da Ale-

AlveJ·ado O candl·datomanha, a antiga Colonia, e a A Comissão
.

.

zona industrial do Rheno e da
d P ÕVestfalia. d� Ex���foÇv:: á presidencia dos

EE. UU. !
BATON ROUGE, 10 {G)-O senador Long passava

pelo corredor subterraneo que liga o Senado á Camara, quando
um individuo saiu da sombra e alvej�u o conhecido politico. Os
guardas do senador crivaram de balas o agressor, emquanto o sr,

Long caia, atingido por duas balas no estomago e vomitando san

gue. ° senador fot imediatamente tfl�nsportado para o sanatorio
NC'ssa Senhora da Lapa, onde á ultima hora os medicos se con

sultam sobre a oportunidade de proceder a uma intervenção cirur-

° dr. Thomas Bird, identificou o agressor como sen:lo o

seu colega desta cidade, dr. W<::iss, especiali�ta em mole3tia da
garganta e do nariz.

'

-

O sr. Long era candidato á presidencia dos Estados Uni-
dos.
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Juizo da la.
Vara

Assumiu, ontem, o cargo
de juiz de Direito da 1 a. Va- Em sessão ordinaria de
ra da comarca desta capital, ontem, a Côrte de Apelação

-

o sr. dr. Ulisses Costa, advo-\ julgando a apelação crime
gadu neste Estado, recente- n- 5,210, da Comarca de S.
mente nomeado para aquele josé, em que é apelante a

cargo pelo Govêrno do Es- justiça e apel::tdo Pedro Ma
tado. noeI da Silva, resolveu anu-

'lar o processo ab-initio. Foi

'O Trabalha' rel,ator o des. Tavares So
brinho.

No dia 7 de setembro,
comemorou o seu primeiro
aniversario de fundação, o
nosso destemeroso colega O
Trabalho, órgão do Sindi
cato Ferroviario Catarinense,
que se edita Da cidade de RIO, 10 (O)-Na sessão deMafra. ontem, áo Senado. o sr. Ar-
.

Ao val0r.0so defens�r ?OS tur Cústa apresentou parecer
1l1tere?s,es :�dos ferrovlanos, favoravel ao projéto relatiVO
as fehcltaçoes de A GAZE-l á organização da Univ�rsida1TA. de de Porto Alegre.

314

Sindicato dos
oi

operanos em
padarias,

De acôrdo com as instru
ções baixadas pelo Tribunal
Regional de justiça Eleitoral,
reunir-se-ão os associados
daquele sindicato ..para uma

sessão de Assembleia Geral,
que se realizará 110 proximo
sábado dia 14 do corrente,
ás 7 horas da noite, em nos
sa sédc sacia! á ma Conse
lheiro Mafra n. 25, para pro
ceder a eleição do Delega
do -Eleitor da sua organiza
ção,

Politica &
Politicas

ESPI RITO DO POVO

O nosso povo é Iertil, fertilíssimo.
no trocadilho.

Já se disse, mesmo. que nós somos
um povo de trocadilhístas,

Mas a verdade é que matamos
muita coisa prrnicíosa com a arma
infalível do ridículo, da pilhéria opor
tuna e desopilante.

Um dia destes. passando defronte
ao "REX;'. observou um espirituoso
lendo o cartaz que anunciava a exi
bido próxima do filmz "Ali-Baba. e
os' q rarenta ladrões":

.

---Olha a fita. que vão levar: "AH.
o Babv e os outros qaarenta"•••

E sau ;sorrindo um risozlnho verde
s:m camisa•••

A. E. Comercio
de Floriano ..

palie;
Conforme convocação, de

verá reunir-se, ás 19 horas
de hoje, á rua Visconde de
Ouro Preto, n- 13, a Asso
ciação dos Empregados de
Comercio de Ftorianopolis
que, em assembléa geral ex

traordinaria, elegerá o seu

delegado-eleitor á Assem
bléa Estadual.

Processo
anulado

A Universi
dadelte Par
to Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOSE'

Como as bactel1lias agem
causando doenças e como
reage o orgal.lsmo de
fendendo-se delas

Pela nossa historia

E' FACIL RESPONDER

i,@���---.�'&_�.l!i--- ,

1569-A ilha das Cobras é posta em leilão-A ilha
Pelo Dr. Genesio Pacheco--Assistente do Instituto de, das Cobras, no Rio de Janeiro, que pertencia a um oleiro, é posta

____M_a_n�;,hos em leilão e arrematada pela importancia de 15$300.
�� 1646 -Os hollandeees são desbaratados-O, hollan-

Sêres muitissimos peque- mo dos animais. Assim os dezes saem de Recife, e seguindo pela praia, vão suq:..rehender e se
nos, só visiveis ao micros- microbios da manqueira, o

quear a povoação da Jangada, mas na volta são completamente des
copio, aparelho de lentes ca- CfoIstridiutn chau 'oeLf', vive no batatadas por Vid,d e Felippe Cama!'ão que os encontram.
pazes de aumentar 400 a .. " so o, e �om �s orrage�s·' 171 O-Desemb'lrque de franceses -Os Írancezes qu-,3.000 ou mais vezes o ta- petnet:a pela b10\.-a ou peio I a 1 de agosto, appaJeceram á barra da bahia do Ro de Janeiro.manha dos objétos, penetram In �Stln;l' espa haildo-�e . de,-! onde não puderam entrar, desembarcaram na Guaratiba, em numero
no organismo e provocam as pOIS p ... o corpo, pnnclpa -

de 1000, tendo por chefe Ducler.
doenças, são chamados mi- mente nos muscu�os ou carnes; 1838-Fuga de presos que se revoltam-Alguns re-
crobios. da anca produzindo a man- bl'

.

d b ','
,

R'. [)' I
. "pu icanos no-grau enses e aruanos, que seguiam presos para o lo

Ha microbios ainda meno- qutelra. e.lguba, rnd,meirabPe- de Janeiro, a bordo do patacho de guerra PJlagonia. auxiliados pe-
res, invisiveis ao microsco- ne ra o micro 10 o car un -

I '- d
.

bl b
'

d'
I d d

.

B 'Il
a guarmçao o navio, su evarn-se e o ng,un o comman Cinte, pn-

pio, cuja existencia se conhe- cu/oh v�r aH eira o

dií
act ;lS rneiro tenente João Alves Carquej'l., a deixai-os no porto dos Gan

ce pelos males causados aos an ,racLs. a uma _I crença, chos, ao norte desta capital.
animais; são chamados virus po:em, na penetração d.estes 1865-A restauração de Unwuayarza-O Im erador

uttramicrobios dOIS zcrmens no organismo D P d II \ "d
1

d U
b

R' G Pdou . .b� .....
d
.'. e ro cnega a CI ade c ruguayana, no iO ran e do

Vivem os microbios na o microbio. a manqueira pe- SI' did I f
.

d d
netr I

'

d u, mva I a pe as orças para3uayas e conSé"gue a retoma a ames-
natureza ou no corpo dos a em qua quer ep?ca .0 ma cidade no dia 18 do mesmo mez.Na noite de domingo, os jo- animais e do homem, donde ano e o carbunculo e rnats

'

gadores do combinado da Capi- vão passando aos outros ani- frequente no tempo das aguas
tal, em automóveis, e sob a dire- mais da mesma especie ou porque embora vi vendo ;tam' iição de Carioca, foram até a re-: de especie diversa, propagan-I bem no sólo, é levado pelas
sidencia do diretor técnico da' do, desse geíto, as doenças chu vas da superfície das ter
F. C. O., afim de levarem o seu que causam. ' ras para as aguas, e com es

abraço pela vitoria do team, Foi E' enorme o número de tas entra pelo intestino ou

um áto comovente dos rapazes rnicrobios causadores de do- pela péle, e se espalha pelo
que possuem de fato um coração enças, e caprichoso o modo corpo. Pela boca penetra tarn-
magnammo. porque penetram no organis- bem o microbio da tolera e IIFalou o desportista Bôos, a 'do tifo das galinhas, do abor .. '

seguir Antenor disse: -"Agradeço Prefiram sempre o me-
to das eguas, do aborto das

a confiança que o sr. me depo- gualavel SABÃO INDIO de
vacas, da diarréa dos pintos,Curitiba. enfim os microbios da maio

Cardoso, filho do Estado de Santa ria dos animais. Outros são

Catarina, campeão brasileiro por transmitidos por contato di"

alguns anos, foi ontem mais uma réto de animais doentes com

vez premiado com rica medalha sãos; é O que sucede a bou- I

de ouro, pela sua exibição nos ba ou epitclioma das aves, as �G----
festejos comemorativos do dia da vario Ias animais, da cabia, ADIS ABEBA 10 (G) - I f - d f

.

.

doso rnostrou mai t O t
" n erma-se, e onte autonza-

Patna. Car 050 mostrou mais uma porco, vaca, e c. u ros

I d d B I' Sid 'd'
d
.,

\ t ansrnitern-se pela baba a, que as tropas o :1 I � 1 amo, que e um . os mais poderosos
vez a gran e resistencia e preparo r , , h f 'I' d 'd 'd d

.

�
, . .,

como araI'va aftosa a peste
,: e e� mi Itares o paIS, é'pOIS e concentra as n.a parte cnent;8l

tecmco, perante o maIS numeroso "
. . . J B· I' h J I

público que o stadio Adolfo Kon- dos porcos. Outros ainda são da provlllcla (lO a e, puz�ra�-s� em llJafC apara, SUQo�ste, ao (n·

der acolheu. transmitidos por insétos, como g� do vale do Webbe Shlbeb, .lnundado pel!:lS u�tlD:as, chuvas de ,e�
a encefalite dos cavalos ou rao, .�e�andando a zona fronteira com a Somaha Italiana qre (sta

doença de Borna a tristeza do em httglO.
, , .'

bovinos e outros. Ainda se
A dllellva de Bah _Sl�amo parece revelar a

pode dar a penetração pelo flanquear pelo su,1 a� tropas Itahanas qu� :� encontram

ferimentrjs da péle, como su- des�e o famoso mCI,dente que vem de ser Julgado p;'!la comissão de

cede no tétano, cujo micro-, arbntragern, em Pam.

bio vive no sólo e no intestino
dos animais, principalmente
dos cavalos; quando o ani
maI se fére e o ferimento se

••

suja com a terra, o microbio
do tétàno penetra com éla e ROMA, 10 (G) - O sr. Benito Mussolini, falando a

se multiplica dentro da ferida, I cêrca de setenta mil pessoas do balcão do Palacio Venezia, depois
produzindo um veneno que de regressar da revista dos Avanguardisti, foi calorosamente ada
se fixa na substancia nervó- mado pela multidão, qUEO lo declarou:

sa, dar:do a doença. -f\evemos aV2l'içar!
Confínúa Em certo momento o Duce bradou, dirigindo-se á multi-

c7fj! Ga&!b�ld
O'esportiva

Redator CYPRIANO

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 11 DE SETEMBRO-THEODORA

o "Hercilio Luz" de Tu
barão
.�I��Ift.

Hercilio Luz, F. c., que pos- deu um único treino completo, cu-
sue ainda fama e valor, não km jos clares, em número de cinco,
Superioridade sobre o Atlético, em cada treino, foram supridos
de São Francisco. Apesar da por Numas, Pacheco, Cardoso,
rapaziada ter se apresentado com Haroldo e outros esforçados des

energia maxima, frente ao combi- portistas. Quando os inimigos do
nado do Capital, não quer isso sport abandonarem as suas ordens
dizer que o seu jogo oferecesse absolutas e de excessivo rigor, tal
supremacia sobre os dois ultimos vez possamos elevar mais alto o

adversarios do quadro da FCD. nome de Florianopolis. E' o que
O team local teve uma atuação tenho a dizer",
falha na sua dianteira, motivada

pelo jogo monotono de Nizeta,
que se manteve durante os 80
minutos da lide amedrontado e

falho; daI a desorientação do
team local.

Galego não podia tomar par
te no encontro, por ter sido aco

metido de mal, na noite de saba
do e por isso Paraná recebeu or

dens da direção tecnica da Fe

deração. Galego jogou,
�

por ser

um sportman completo, corajoso
e de amor propno.
O que não compreendemos é

iU" freed deixasse as suas atri

buições de jogador util na dian
'ena, para na noite de sabado
entregar-se á vida noturna, isto
até ás 6 horas de domingo.
A dianteira do combinado,

embora com o jogo falho de Ni
zeta, produziria muito mais se

Freed repetisse o que fez frente
o Atlético, de São Francisco.
larriiio Dias e durante 03 trei-

1 'I' Q105 aa semana u t1ma. uanto a

aluação de Niz�ta, que ocupa o

principal papel de uma artilharia,
ois do centro avante depende tu-
do, só podemos atribuir a falta
de tre�nos. Pareceu-no!! cansado.
A lealdade dos visitantes não

trará o motivo 'de dizer-se, ter

l.avido violencia que intimidasse
aos nossos. Podemos dizer mes

mo si o team local desenvolvesse
atuação igual a de 1 2 de Maio
último, os nossos leaes adversarios
'ofrreiam um revés muitissimo maior

que do Atlético. Isto está claris
umo.

O Atlético, mesmo vencidc
por cinco tentos, obrigava Bôos
a produzir defesas espetaculares.
Sua linha ê muitissimo mais pe

IÍgosa e possue técnica, especial
mente as alas. Mesmo assim os

nossos rapazes talvez tenham es

tranhado o gr&mado. Poderiam
mesmo ter vencido o jogo de do
mingo, pelo modo por que se

apresentou o team local.

MANIFESTAÇÃO

sitou e penso que cumpri com o

meu dever. «Oato tambrrn, em

palavras simples, saudou a terceira

vit9ria do combinado da Capital.
Em seguida todos se dirigiram
para o restaurante Estrela, afim
de tomarem parte no banquete
que ali se realizou ás 8 horas.
Falou neste o sr. capitão Anto
nio Carlos Bitencourt, em nome

do Atletico, agradecendo a con

fiança que a F. C. D., lhe dis
pensou, designando-o para repre
sentar a Federação nos festejos de
7 de Setembro.
O sr. Nelson Machado, em No proximo domingo a Liga

palavras entusiastas, disse do va- Paulista de Foot-ball tará reali.
lor dos batalhadores daquela tar- zar mais dois importantp-s encon

e do quanto espera a Federação troo Em São Paulo, oPaulista re

ainda usou da palavra o dr. Afon- ceberá a visita do Hespanha de
so Veiga, que enalteceu o valor Santos; enquanto em Santos a

e denodo do "Hercilio Luz.A e o Portuguêsa, local, lutará contra o

do esporte no sul do Estado. To- Corintians.
dos foram illuíto aplaudidos. O. •

banquete foi de 43 talheres. Pau! Istas x Canocas
O presidente Jorge Proença

compareceu e presidiu-o.

Esturnas pr-ecízoriõo com urgencia, ôz pessoas ativas 12

ôesembaraçaàas, para serem nossos Flg'Zlltes-venàeàores,
neSSQ prcç c, para a colocoçõo Das noaao s aIamaôos proõu
tos ôe granàe consumo em toàas as c asses sociais, lurr-o n
ôo com 2 ou 3 horas 02 sel'viço

ô

icrio 200$QOO a 30o$0:JO
semanais. Capital insignificante para inicio Da Representa
ção. I'orrceô er-ernoe exctualvlôo àe de uen àus nessa praça. Pa
ra imediato inicio das ueriõ as. rogamos a to õc s as pessôas
interessadas nos escrever, juntando endereço e 3$000 em

dinheiro; sob carta registraJu, p acc a remessCl de l"lmos·

I
TRf"lS, CFlTAL060S, E DETALHES DOS MOSSaS PRO-

�D�UiiiiiT_O_s�.;L;a;b;o�ra�t;oiiiiiriiiiio;;;r;1aFr�e;o1:':r:a�ix�a;p:o;s;t�a1�3;9:6;3;,�S�ãiíiiii'o-;p:a�U..
l 0.'_:.;11

A_GU_ LA
--_._

Liga Paulista intenção Je
em Ualucl,

ITALO ....ETIOPE

o prélio, domingo,
do Iris e Avaí

'

A quem caberá
Pergunta

a Abíssinia src.-�
Mussoiinio sr.

São muitos os que perguntam ao

diretor técnico daFederação--npor
que o team não treina�n Assim
damos aqlli as suas palavras:"Mais
do que qualquer outro, tenho o

jnt�resse de treinar um conjunto
para representarFlorianopolis. sem
pre que se fizer necessariG. En
tretanto, acon3elho a todos que
me criticam sem base, que se in
teressem mais pela verdade, para
um juizo mais acertado. Interessem
se junto aos patrões dos nossos

jogadores, que já têm até decla
rado preferirem dispensar empre
gados que estimula-los a pratica do
foot-baIl. Esforcem-se para que os

mais pobres e subjugados não se

jam atingidos pelo rancor de um

patrão dcshumano, inconsciente. e

inimigo do atléta. Durante a se

mana. o co�inado da capital nio

Após um de!canço regulamen
tar, teremos frente a frente as equi
pes do Iris e Avaí, em um dos
melhores encontros da temporada. A bordo do Enc. Minás Oe
Os rubros neiros melhoraram bas- rais; da nossa Marinha de Guer
tante a sua e.)uipe e po�suem um ra, realizou-se '. ôntem um bari
back de classe. O Avaí têm em quete, no qual foi oferecido ao

Sôos o seu ponto principal além, marinheiro Vilar, um rica meda
de Galego, um dos mais notaveis lha de ouro, fl\lando no ato dá
dianteiros da. Capital. ,'?s d�is I entr�a o Comandante do navio,
quadros se al.ham em otIma for- Capitão de M�r e Guerra Paula
ma, prevendo-se uma grande ba- da Rocha Flagoso.
talha. A 'medalha foi oferecida pela

guarnição daquela unidade da nos

sa Marinha de Guerra.

Proseguindo as \'isitas interes
taduais, os Estudant �s de São
Paulo jogarão COln o Flamengo
enfrentando-o na mesma tarde
em que o Fluminense enfrenta A maior montagem em

em São Paulo a Portuguêsa. serraria.
. DELAMBERT & CIA

Vilar homenageado PHONE 1.100

dão:
-A quem caberá a Abissinia ?
-A nós! responde o povo.

LONDRES: 10 (O) - Comunicam de Hlifa (Palestina)
que nove contra-torpedeiros brilanicos fundearam naquele porto, afim
de substituir sete outras unidadr's da me3ma categoria, que haviam
partido -com destino desconhecido.

Guia da
saude

Q'timo exemplo
S. PAULO, 10 (G) - Fo

mos informados de que, na últi
ma semana, realizou-se uma reu

nião a que compareceram 05 re

presentantes d<ls clubs Paulistano,
Tietê, Esperia e Oermania, ten

do os mesmos resolvido abando
nar a C. B. D., caso não sejam
creadas as federações especializa
das no sentido de pacificar o

sport brasíleiro. Caso isso se der,
os quatro grandes c1ubs paulistas
não ingressarão em nenhuma ou

tra, entidade, enquanto perdurar
o estado a.tl,lal do nosso sport.

RIO, 10 O-Realiza-se h)je,
dia da imprensa, a cerimonia da
colocação da pedra fundamental
na casa do jornalista.

Querendo receber este

precioso livrinho, sem qual-
ILHADE MALTA, Mediterraneo Oúental, 10 (G)-

Quatro submarinos da seção mais fort,e da esquadra ingleza do A
quer despesa, mande ende- ,

tlantico - a Home Fleet - pintado, de cinzento escuro e aCJ:npa
reço certo ao sr. Oliveira, nhados de um dt:stroÍé'r, fundearam na baía de Marsa Musc�it, nes-

���a �IC��gc:o�OSI�t� ta 'ilha, não sendo revdado 03 no:nes de nenhuma das cinco unida( ,

des. ,---
.R
__IO_. '

I Anuncia-se oficialmente <{ue aramados de fio farpado foram

D iai da 11ft_ levantados ao longo das hJÍas de fundo raso, on::le 'mais facilmente
se podem verificar desembargues de supresa.

prensa Estão senjo levantadas baterias anti-aéreas em muito pontos
da ilha, inclusive no campo do Polo Union Club, onde costuma

Jogar a oficialidade da guarnição ingleza.
-0-

ADIS-ABEBA, 10 (G) -- O governo deu a público o

seguinte comunicado: Telegramas procedentes das províacias etió?i
cas do norte informam que em varios pontos da fronteira da Eri�
tréa as tropas italianas estão realizando importantes m')vimentos, for
nando aparentemente uma proxima ofenoiva contra o territorio etió-

pICO.

O Avaí F.C. fez-se, juntamen
te com seus irmãos de sport, re

presentar na parada sportiva de 7
de Setembro: Queremos nos refe
rir ao exemplo dos pequenos de
Walter Lange que, para elevar o

cIub do qual seu velho pai é pre
sidente, envergaram a camisa avaí
ense, embelezando ainda mais a

brilhante parada sportiva promo
lida pela F.C.D.

Cardoso conde
corado

o famoso corredor 9rasileiro,

ELEITO GO
VERNADOR

RIO, 9 (G) - O sr. Mario
Corrêa, foi eieito govr:rnador de
Mato Or05:1o, por I 5 votos, con
tra nove dados aó sr. Fenelon
Muller.

ADIS-ABEBA, 10 tG) - - Noticia-se de foJ
tes etiópicas que uma mellsagem italtana foi interceptada, marcand,
odiar 24 de setembro do corrente como data de inicio da ofensiva,
Tal l;forme ainJa nã() fo: confirÍnado, todavia.

. �:
"'o :-.\
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A GAZETA 3

Corações
i

I Banditismo Irradiaçã�
da Agen�a.,.

11h�

cie
Banco de
Crédito Po�
pular e Agri ..
cola de San
ta Catharlna

i .--.. .-....' ,-�" .ª�oJ' g • i f,._,..p ..
"' 4� l...'"

RiO, 9 (O) - Aproposito
da ÍnctlL,c!fl inconstitucional do

-0-

RiO, 9 (G) - Quando se

realizavam, ontem, em Ángarati
La, no Estado do Wo, os f ....ste
jos em homenagem ao padroeiro

I
A estação alemã DJA, onda

da cidade, dois soldados, vi- 31 ,38ms., irradiará amanhã o
• 1 '1' I b

. ,

sivelmente alcoo isaoos, em com- programa a aixo, patil a Ame-

panl.ia de dois paizanos, que se rica do Sul.
(Soe. Coop. Resp. Ltda.) intitularam oficiais, abusivamente, A's 23,15 corresponde às

���� por motivos ainda nào esclareci- 3,15 hs, no Rio de jan;;iro e�����a �

Augusto Silvano, o � obre c infeliz operário que Ialleceu em nua Tt'a�sno n. 15 dos, atiraram de parabelum con- 7,15 às 1 1 ,1 5 hs.

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan- (Edificio proprio) tra a massa popular que se cncon- 23.05 Anuncio DJA (aL�-
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francehna Vieira Irava á frente da matriz, lerindo mão, português). ,Cal1çJo POPUbí

")'1\',.'1 fii!1')o em cornoleta pobreza, sofrendo as agruras do desti- Capital 136:700$000 cinco pessoas, tres das quais mor-I alemã. h""" W:jlC' l"" ",vau d:c'� de tristeza, de dór e de tortura. Reserva 56:424$498 talmente. 23.10 Musica de piano. ;5""@g® iiíiI

Bew compreendendo esse transe angustioso, porque está RECEBE DEPOSITOS 23.35 Noticias sobre a econo- RIO-GRA.NDE, 9 (G) ---

(assando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope- C}9 titl--ll C>9 mia alemã. Em virtude ,};_:; ter se manIestado
i ario Áugusto Silvano,A Gazeta abre em suas colunas, u-na su- l"A6AHOO 05 br'\SH3neir"o�:; 23.40 Entremeio. fogo nu:n dos porões arribará,
Lscrição em favor daquela pauperrima mulher.

I
SEGUINTES JUROS: , 23.45 Ultimas noticí",,(em aL::- i b�)i'�, á noite (.\(i"i, o vapor ;ngbl

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os I LONDRES, 9 (G) -- Nos mão). ' 1 «1-Lm1Cscla!: >', qd',� seguia deCJC Limitada 5'[. ala. "

d' 2400 J\1l' P N'
! r f 'f'. ,.,.,

d I,)soírimentos. CIC Aviso Pre"'x" "'::! I traços caratensticos a $.��!,:ç,o . /raximo ravese: 0'.'1-1 \J.arCiifl' para o ,1\'0 a rata,

Agente e funcionarios do Lloyd 100$000' ;:; Vl\J I' al�"

I '\ d'a b'olsa JI.-;-,�.uJr-,:.·-I._7 zeside a ',"'n- d de d AI .. l, r i rrec: -i (j1" - ,-

Prazo Fixo g.[. a(a. - � . -
- < a {'\<::.; • � r:l�ma"I.�. _ "

.•
"tI, é:ll•J r car vao,

�-'Ot alma de Maria (enviado anonimamente) 20$000 dencia para alta dos valores brasi- VV. I j I\.e,ram;1,';'l.l'.:3}lO de K,on:,-I
Contribuição da EstaçãO Telegralica de Florianopolis. ��$$��� Dr. Pedro de M oura Ferro Ileiros: Ad imPlrhênss�od óti(n_i�ltc.5 a ,gsb1ergl:5 NUo:t,e da n�s�i.'\ ��erra. i -_.� ,

---F!i-�'-�----
Contribuição de Iuncionarios dos Correios e outros respeito a me ora a situação . almas noucias {em por- @'i � � t� ii,l"'Wf �_' �F>J,X X X 5$000 Advogado do �rasil, continúa a favore::oer o I

tuguês].
.

�';>� 2",,��:$P � �� w
Leonel Euzebio de Paula 1 $000 movimento de reação dos titulos 1.30 SOS-Avarta de ma-

n �
Manoel Rosa 2$000 Rua Trajano n. 1 (sobrado) brasileiros, ... inda, ontem, assi-!<7uina. SeguencÍa cativante de Eu-I V governac�or
Antonio Conrado 21 :000000 II II nála.da. a despeito da.s .o,peraçõe� II gell Krebs.

, p
� � � � ; ...... .tI.

l'v1anoel Andrade IP Dr. Ivo d'Aquino prelIminares para a IIqmdaç.ão di; 1 2.15 Atualldade3. tt� � "tn:a
João de Oliveira 1 $000 Advogado quinzena de compras abundan, 2.30 Concerto recreativo.
B t N l'mento 1 $000 t d I b'l

. .

I 3 00 Ul" t" I 1 RIO I O (G)'-O gnv��n")"'ren o asc BLUMENAU es e va ores raSl dros, por lll- limas no IClas \em a.e- ,,-, v Cd .. ,-",

J F
.

R 1 $000 d' d ) r""ll'eLa sr A\,r'-��rlo "-11 J,oão ranclsco amos terme 10 os carretorcs e especu 'I
mão
'. t"'�"" "l, '. _"I""..l ,-", .es ce

S. Caneirão 21 $$'°000°0 Escriptorio :-Rua 15 de ladores. 3.1 O L�ltur:.l do program8. Oliveir", h1r.:do á imprensa disse

João Lobo Haberbeck Novembro n. 50 �AR r\ I L"I
I (.'J.lemão, port.). De�pedjda DJA, que o problema irnigralocio em

Castanna 2$000

I
( ) r-

.

h. C Clamar uma -

(alemão, portuf!uês)' . face do texto constÍtllciuliS.l. oe,,'Eóific10 Caixa Agrícola I
�

João Ovidio 2$000 I
mouslne é só discar o siona a falta de bra:;o3 em São

Leboj 2$000

I
TELEPHOHE, 58

111• I 22.2 O unico, -I Paulo, o que te,iu o f)verno d�
Um amigo 7$000 � Oro Renato

_ 'I telephone das Li�lOL!sines. ,l?ELAMBERT & CIA: _ Irecorr,er
tambem aos trabalhado'·

l\lN 20$000 ==8arbosa==: III I hlZ entrega co:n camIí!lEo res do norte do paiz, at,avés do

----------A----- I I
i I

-

'i ,lenha serrada. Rio S. Francisco.
I UsaroSAB O INbOlO qduer ADVOGADO

,II� Dr Aderbal R. ii PHONE 1100
(.

Ernseguida falou sôbr,e a di-

VENDE-SE uma pequena ca- dízer, economi� so re to os j I Id d d 1
sa Cla Rua General BI'tten- os pontos de VIsta. Rua Tral'ano 2 (sob.) i I ' da Silva !' El\TDE se ,.; t' '.

11Clll a e a e "boraçfiD do orç"·,

111 � I: V·'
,'"

-

L a qLt!11 Q ca0a c�i ,,,,.r-t 1" 10""(' , !_.

court n. 67; mais duas pe-
, Fone 1325-Atende eha· i!' Advogado li' da Villa Affonso Mi- md:i:"'�d {"JGU

1, � .0" 1 .IJ� L. (la,

quenas e urnchaletgrandeáluil pnCi$a.se alu�arllm ca- L .. mados rar�o interj��=�i� RuaCons.Mafra,10(sob.) I cho!et, no districtojoão ::��UA; a(J�s �,r��I��(�S_p�.\.t:�n�)�
Duarte Schutel,25. sa com relativo conforto. DELABERT & CIA. II Fones 1631 e 1290 ii I Pessôa. Tratar C0111 o pro- fC:lv.,�,a�, .�'-Lr�llm",d�)d lmi)Jot"I�

para casal de tratamento, A melhor lenha por igual L J prietario Pedro Cardoso. para a nIno, ce aeor o com a

A tratar no CAFE' ES Tratar no Largo General preço. I nova eonstltu:çà.o e nov 1 discrimi
nação das rendas.

TRELLA. Osorio 38. PHONE 1.100

carítativos i imposto da renda sobre c.J.riiáis
rnobil�arloc � lA; '111" ...lI_ cl:\r;Ja uu-� � • '_' � .L l •. "_") ',,' � l.. ..u l�"

bEcn, a /\SSGC:6�_rr._} CO�1Y.;rci(!1
- _lI8:ar- =

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR�R OS SOFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO

r:�i_)re..sGI.ito:.; 30 ��·��ii(.\:�iO no senti ..

, í

do oe prO!:�0v�;'·Sê a suspensão
do arti0'ü orimeiro do revulamen-� J. o

- ._ 4 L ..

to do impo�to sobre ii renda na

part� e:n 1U� ba incfd'�:r!cia 50-

�H' �P"'J'" � ... <'l L::to" d l'ore os juros U'" "POhC;_,� a Ol-

vida fe�L . .;. i.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha�
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TiNTURAHlA E
CHAPELARIA CATH!\RINENSE sita á rua T�AJÃ�JO, 12
-PHONEj 1.413.

'--------------

PROFESSORAS
Maria Magdalena de fvloura

Ferro
tE

Dulce Costa
Dentro de 24 horas () devolverá completamen

te reformado, com elegancia e perfeição.
Aceeilam o!W71i70S para os

cursos prr!lfmiu.7T, ec!np!c
lnerlfa1" e seC:lll!.i.ar/oNão esqueçais J TI. do Telephone 1.41a

RUA \.m�,:GUJ\Y N' 22
l Tratar das 14 <Ís 16 horas

/

/:;. ...... _:;.

f:ONSTANTE participação de 50 O{o nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇAO REALIZADO A 30 DE
AGOSTO DE 1935

SORTEADOS

Ki

�I
�
I
14.457 -- 6.882 --10.362 --9.788 -- 14.068

NA

TUO" ITONUMEROS

Sr. Luiz Gomes da Costa. Taipú, R. G. do Norte- "contemplado com

CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000
D. Julia Sestacy de Melo, S. Paulo, S. Pauto-contemplada com CA

PlTAL DUPLO Rs. 12:000$000
D. Carmen Gonzales, Jahú, S. Paulo - contemplada coTp. CAPITAL

DUPLO Rs. 12:000$000
Sr. Amaro Mauricio Marques, Belém, Pará-contemplad com Rs. 6:000$000
Sr. Hugo Perez, Pinheiro Machado, Rio G. do Sul - contemplado

com Rs. 6:000$000

I Sr. Rodolfo Soares Filho, para seu filho Reinaldo, Santos, S. Pau-
, lo-contemplado com Rs. 6:000$000

.
Sr. Argemiro Vasconce!tls Oliveira, Amparo, S. Paulo - contempla-

do com um titulo liberado de Rs. 6:000$000
Sr. Jorge Simões, São Salvador, Bahia-contemplado com um titu-

lo liberado de Rs. 6:000$000
Sr. José Pereira de Araujo Maia, Río de Janeiro, D. Federal- con- (�I@ E·d d R 6 00 000 '1� X Ige a F=-enas a co. retrH;:,)u ;C) {� '�

templado com um titulo libera o e s.: 0$ � $
,

� I 000 para cada sor"telQ
I nformações com os Correspondentes Regionaes I: t;��

�liiiiiiiiiiiiiiiF_lo�r�ia.niiiiiiiio..Piiiiíiiio_I:_aiiiiíiii-iiíiiiiiii�iiiiiiiiia_�iiiiiii�iíiiiiiii�iiiiíiiia��iiiiíiiiIOiiiiiiiitaiiiiíiii�iiiiíiiia�..Yiiiíiiiiãiiii·&_B_lu_r_:_ein_�ii_·uiiiBiiiiiliõi-_Biiíiiiiiiiriiiiíiiius_q_U_e�llliO�G��!_I_it_a_i_fD_V__O_S_!3G�n_s_.,_C_-I_�_e__�_'_e_i
__M:!�!el

Premios ern mercadOr-ias

S:S7�.
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á feJjcid:1d� na

CREDITO MUTUO PREDiAL I
A CREDI��. MUyUO PRE-D IAL, destaca-se das maIs senas e vantajosas sociedades porque:-

a joia de entrada é accessivel á todos-2$030

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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At ll an ç
a da Bahia

�f't"��_'::�� .�-e=:::.--��...!!--:!:!'!".!!"'.���'!...���-----�'�-,,,,! ..........ry'�'.. _-.�T.ft'>'

••• f'unuaàa em 1870 .-.

5E6UR05 TE.RRESTRES E mARITim05
Incontes.avelmcnte A Primeira no Brasil

I:: rnitul realisaClo 9.000:00!J$000
ri Reservas mais de 36.000:DOO:;'�OOO

I Rf?ceita em 1933 1'l.76Z:703Q1i3f'1
.

')mmovl:ls 13.472:299$348
. �<;e5pon'5abiliaaae5 crasurnlôoe em 1933 2.369.938:432$S.i5

(E5t05 I'IZ"poo50biliàaàes referem-Ele sórncntc aos rnrnos 0ii:

fOBO e TRAH5!?ORTE5, qu« ElSa 05 DOIS r lr-1l!:05 zrn q:,e
a Companhia opér-o)

Sociedade Immobilicrlc Caiharinense Limitada

\Jff � ( � :�", I�-:: :.;;." 1 .-" ,,;-�..., ;:;:< ;-- ; �
_ ;;��:,.�, ..... :!.:.,:; ... _�,�� ii -e._"'r- . ......,.."� .. '::.;:.::J

Se a1:1;1,..\ não tcru ,L11 LO'TE de te.reno na

VILLA B!\LNE/',RlPI. P10ClIí( hojo mesmo o nosso
� .

t' 1 o

')r ',t" 'S 10'10-; " JO''11,t'-aEscriptorto e (�üqtma I
• OU NU,! i l·_u. r\ r'n.' J

valem mais.

Planto (1" m banis!}10 moderno devidamente cpprovada
• • % ••

1 1'� I'
. ,. l

rela Pr,:.; i 11 U", J',!;,Uà"i!U1W oe .Jão Jose, cUJa co[na aC.18-3t:.
. ', ['

arcliivaio na m: .rna r-·rt:il�1Iur3.
• ... r'" B 1

"

Um con:rc:!o d� c(íYl�"ra de terreno da vllía a.ncana e

o melhor pyc:lê.nt.,?- "Natal que V. S. oode hrlndu.r seus filhos.

Llnõn Vista Pene r:.F11 lco,

Ei3plenoioa pruiu oe: bnnhoa.
Ouflrnu Iínsculhz ôe: agua potcvet,

•

Tlzrrei/(i5 completam!2n!e p lcncs,

A�VILLF! BF1LHEAR.IA DI�TP, a:
-

1000 metros õo Ponte lkl'd.lio Luz,
_

800 00 f.i�(1rooe Qum'Tcl h:oerol, em construrçêo,
'.o, "-' ..'; upa Escolar ']05é oaiteux.

a 5:zoe ao Districto Tcfio f'es5ôa.

""!rvida á Joãopelas Linhas de Omnibus de Floúanopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàaàe se encarrega oa ronstrucção àe Prp-C)io�

os lótes aélquiriào5, meàiantl' o pagar,wnto ôe uma entraàa a

IJtlsta e o resta te em pago.mentos men=oes.

lnformacões completas, á Rua COllselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
�.".,.,.,.."...,_c__._.-'-_··

-=-.-=='- -� ,-_."

Fabrica d� Moveis Catharinense iDE"

Paulo Scr�len�p<::�r
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo!
TelcfJhoilc n. 1632 ij

. Especialidades em cararnelios, bonhons,
conservas, vinhos finos etc.

ç d ,,' 'o <

d1 orncce oces ue toca» as quauca es

sarnentos? baptisados e bailes.

REST.\UT:!\rn A LA' CARTE no primeiro andar
Pl' � !' r,c� ,f",. ...." !T._-"'.' pr?') F. �= IE\ C.

'o

r._ JE) I
� r � t; �p u \:;-�j r 'TI v. L� n ri! Id� n I

RUI';:.. í:;'r,'} iDD C:"Ul"'!P'T' • 1 () (r;C;:Ql JIN '\ DAsÓ> ,,_ '_H. ,Av1 ill! LI 1 n .... '-'0 .... . 1:

RUA TI(i\jANO) Telep!wne 1.194

empadas,

para ca-

S A O J O SE'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

PARA ,L\CQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São l1ecessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

� l1'�� l\í?1ll g � �'" f.f"'t'i!ll <" t!:_...:s li!I aií"""" ...."",.:...
�����

PEÇAI\� CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cfa.--r�UA CONS. MAFRA 54

I I.

. uritiba)��
economico e rendôso

f?

e
fi

e

E E VERA QUE SUPERiOR

���e.eo
��
�l�
�
�!�
�$
��
•

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE-
DERAL, COl'·JfOf(!\1c G DECHETO DE 23-5---1917 ,

SOB N. 12.475

tl fi, -r-,,:� ,", <'ir;.. .r:;;"" �� �asas na rua Conselheiro

� e�lj(�f�I1'il�:,;i�::�{\I\aIra n. 126, 130, e 71a e
, ....... oa I:k! � - k'

rua FeEppe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um I\. rreno na rua Felippe Schmidt com

duas casinhas, c a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para iníormações com o proprietario Paulo Schlem
per.
_._------

�.�"''''''.�.=�-=-=
...�"''==.......'''''=-�......

�-=��� Nus grandes luctas que desde-
PA5;C!,mAà.. �l�WI�E �t!t bram no campo da actividade so-

'i UVRARíA Nl0DERNA AI' cial ou commcrcial, o espirito mo'

i demo e bem equilibrado utilisa o

I
Funôuõn em 1886 I& te ephone como a mais inprescin-Rua Felione Schrnidt n: 8 .

.

II faixa p05t�;12.'J Te!. auto 1004
� divel das necessidades! ,1..

1'11'
C l' n'h' r. 1 'f J � Professora norma ..

ooigo \J�eHO c.no. c g. �

SIl\10NE � I tsta �- acceita aJumnos.

� CURSO PRII\�ARlO
II rVpO(jrO,Jhia, Estzreotypi � E SECUNDARJ.O
Enccõarncçdo. Pcutcçõo, Ti'O •

1 brrlhos em Alto Relevo etc, ; TRAT.AR á Rua Saldanha
.��,-""""""...,."-..,._---�-=".; Marinho N� 10

E' a única que garante os SE;US associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
.

CARTA PATENTE N. 115
----------------_.

Ínscreva-sc he,jê mesmo na C{jm;tm�tota dií Lar Lida
L r '1 I'

"

que OIJL;rD5 uma caderneta pc a quantia (le 10$000 com

direito a um sorteio pogo,
Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insigniíicante quantia de 3$000.

Realiza-se todos os mC'zesJ um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER ê�FOnMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre-
sentante, nesta Capital, sr.

�� JO�3 fJi�no�i �l(l$tili1snto,
�:� que se acha installado, com
@ escriptorio, á PRAÇA 15 DE g;il
f�� NOVEMBRO N. 15. ::
� =u _
G MA'fRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo Ó
� t�
e(o••�.-------- G••G••�J

Olaina
.,. I

1

f'f!j '�\,t
(

.

I
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1\ AVl3ZVO

Commercio, índustria A
---------------------

Agricultura

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

16$'500 Taboas de lei est, (3x23) duzia Residencla:-R. Esleves Ju-
15$000 38$000[1 c nior, 82-Phone, 1.285

16$000 TaboukilMg.3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�OOO

Fôrro de pinho 16�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
�

1 x5 a dz. 6$000

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

lraços correntes na praça de

Florianopolis
FARINHA DE TRIGO

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

SAL DE CABO

"'
J. PELES

Gatos do matto uma

Lontras média urna

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

4$000
30$000
3$000
5$000
6$000
5$000
3$000
10$000

ASSUCAR
Extra 70$000

69$000
58$000
65$000
49$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos "

Moido de 45 kilos 14$500
Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sccco de 60 kilos)

Preto novo 1 8$000
Branco especial 1 8$200
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

orvtnsos
Arroz sacco �44$000
Kerozene caixa' 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$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 �ROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos) I24$000 A I' E

.

I 42$000
7$500 gu 11a speCla

Vélas de cêra kilo A Ih B 39$000
A

•

•

•

$600 gu a om

Grampos p. cera ktlo 1 I Japonez Especíal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Sic" Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

vINHO DO RIO GRANDE
Em qunitos 145$000
Em decimos 75$000
Café em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fios dz. L.v$vvv
Xarque corxões arroba 27$000
XaJque sortidos arroba 25$000

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 19J.$OOO
Em latas de 5 kilos 200$000
Em latas de 2 kilos 207$0001

MERCADO CALMO

XARQUE
(por l�tlo)

1$8001
1$500
1$400

FIRME

Mercado da FhulJ:l apnlls Mantas Gordas

Feiji�- preto sacco .17$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco '15$0001
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

Milho sacco 1 4 $000 .

Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
{l$OOO Cêra

Arroz em casca sacco J

Farinha Barreiros sacco 10$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
Banha kilo 3 $000
Assucar grosso arroba 6$500
Polvilho S3.CCO 12$000
Carne de porco kilo 2$000
Toucinho kilo 2$800
Cêra kilo 6$200
Mél de abelhaslata 17 $000
Nozes kilo 200

CAMBIO
90 dIv 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

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

_'_M.O·'v·IIvlEJ�TO DE CEREAES NO�;RIO:DE JANEIRO
5TOC.K em 3 8 Entraôase 5ahiôas

6 a 14-5

FijAo (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

Gazeta

Dr. Cesar Avila,�

Ex-assistente �do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral __ Vias urinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira € Oli
veira, 14-Teleph. I 353

ConsuLl .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás hOf.1s18

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

."...........,�=="'===""""""==oo 8

1
'Dr. Pedro de M61ura Ferro

[Advogado

i
Rua Trajano, n:

1.
sobrado

j

_Telep��nen' 1548 I

•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - phonp' 1277.-

I
Caixa POS�l, 1=1=0.====---

A. Saude!!!

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

dultos lJU crianças de ambos os 'sexos, offerecemos

aorespeitavel publico, sem exagerar os seus benefi

cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes dá Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannice
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna

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.

:� .. I""':-�

Doses: Uma colher ôos ôe sopa antes õcs refeições.

Ler com attenção

Pharmacia In.ternacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
. - -

- - - . -
--

Imperatriz'
Todos os domingos;
Um '1 o��w�.�l�������

passeio idcal-Optima estrada de rodagem �. . . �
Excellente refeição no Hotel das Caldas �1 Atlentae· bem' �\1

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
. �J

_ _ '

.

t,:��

de 24 ou 40 gráos
.

'f
.

, _,_
III

• �
Parte desta Capital, do largo da Allandega, ás 9, e � , A ·Ag�l)cia Moderna ��

regressando ásIf 1 {2 horas, um coníortavel '. �,. de' �ubllc_sçoe s.' com -séde �Omnibus da Empreza Santo Amaro- [$J. em Sao Paulo, éauto izada e' fis- ��

P ��. c�lizada pelo Goye,rnó Fede ai e ��

reço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço' t:fJ possue a oca ta patente n.J12 �
no iestaurant do Hotel e direito a um BA-. ��

.

��

R;� T:::�p;;�a.. � ��m��!�fo��!Sa�o��e���Ó���f:li�!� ���;t�Z;:ei��� �

I EXTRACÇÃO com globos de crystal. �
A MAXIIylA l�sum e honestidade, pois, os SOf- �]

, � teios sao pres'ençlag'p,s_ pelo povo �
-�__iiiiiiiíiiii���������������!���������������

Para informações e reserva de passagens: No
cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82 ,

-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

1- AéroUoyd Iguassu
S.A.

�Fe�b�"lIento de malas]
"'"""QUÃ"R"'rAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,"·BI,UMENAU,. TOINVILLE,ICURYTf3A.
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

i�dificio LalPorta HotelI

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Expl�esO$ Nordeste"
séap Porto Algre

:"""�
t.MPREZA DE TRANSPORT '- EM AL" OMOVEIS,OMNI-

BUS E ,. MINHÕE ;;:

Devidal11el1 �.- Registrada
Director Proprietai -. SANTIAGO BORBA

Linha Perto A.Legre - Florianopoiis e

vice-versa
Sailindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

'

URUSSANGt

até

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

PASSAGEIROS, CARGI-\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Máchado, Rua João Pinto n. �9

Refinação de assucar
=ds=

João Selva==
Tclephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�-

,

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

'_:t
".',

'"

.,." .
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CLUB DOZE DE AGOSTO
A vida de Raft

. ,

cinema

._-----------_

De ordem do sr. Presidente convido os srs. Socios
e Exmas. Familias para a soirée dansante que este Club
levará a efeito sábado p. vindouro, dia 14 do corrente
mês.A voz DO POVO

RIO, 10 (G) - Uma grande
desventura acaba de enlutar o lar
do motorista Antonio de Oliveira
Costa, por ter sua esposa se sui
cidado atirando-se :de uma janela
da Enfermaria da Beneficencia
Hespanhola, onda se encontra en

fermo o referido motorista.
Antonio, interrogado pelo sr.

Alberto Tornaghi, reportou -se ás

origens do seu acabrunhante dra
ma conjugal:
-Viviam foselizes, com dois fi

lhinhos que enchiam os meus pen
samentos e me apegavam doudamen

b
.

do te á existencia. Mas um dia, tudoarqueiro
V I ", se transtornou no nosso lar medes-
O ga to. Soube que Carminda estava

me traindo. Apontavam como seu

amante um moço, Cesar d� Frei
tas, empregado em um armazém,
em Madureira, perto da nossa

casa .

A principio não quiz acreditar
na realidade, mas depois, tive

provas desesperadoras. Minha mu

lher me traía!
Estava enfermo, aqui, na Be

neficencia, continúou Antonio, e

isso ainda mais agravou os meus

padecimentos. A cada momento

me chegavam cartas anonimas. Um
dia, o amante de minha mulher
teve até a audacia de acompa
nha-la até a portaria da Benefi
cencia. Imagine o senhor!

Por amor de meusfilhos, em

bora sentindo que aquilo era a

minha suprema humilhação, cha
mei Carminda e lhe pedi que me

dO confessasse toda a verdade. A
mulher, entre lagrirna-, me contou

que realmente era amante de Ce
sar de Freitas, mas prometeu aban
dona-lo e viver só para mim eEm programa duplo, ? Cine
0::; filhinhos. Eu lhe disse que era

Odeon,. o «leader»,' focaliza em assim que ela devia agir, não poruma única :essão as 7 horas os
mim, mas pelo futuro dos filhos.films: O vidente, �o.m Loretta Perdoei-lhe tudo e fiquei ,convenYoung t:. Warrem William, e

Dr., cido de que ela mudaria de conMonica, com a mais linda mu- dúta
lher da tela-Kay Francis. Dias após ela voltou aqui, mos-

CI N E IMPERIAL trando-se muito aflíta, dizendo que
O Imperial. o seu cinema, em o amante andava a persegui-la com

sessão ás 7 112 horas, em última ameaças e que chegára a tal pon
exibição, leva à tela a revista de to que ela não teve geito senão

deslumbramentos e encantos musi- pedir providencias á policia, Dê'an
cais: ZUZli, com josephine Backer te do que me referiu Carminda.
-"a venus de ebano'', achei que o m.Íhor era te-la perto de

mim Arranjei-lhe um logar de ser

vente e ela veiu morar na Bene
ficencia, ficando as crianças com

a minha sogra.
Antonio silenciou. Seu estado

era deveras comovedor. O dele
gado, deante da sua súbita mu

dez, insistiu:
-�,·Prosiga, conte toda a verdade.
E o motorista continuolJ:
-No sábado, Carminda saiu.

A' tardinha voltou e veiu conver

sar comigo. Tinha na bolsa o nu

mero do telefone do J �otel Au,
rora. Era nesse hotel que ela se

Conversando, ultimamente, com
um cronista de Hollywood, disse
Raft, com respeito á sua vida
atual:
- Na Jáse de atividade que

agora atravesso, tão depressa ter

mine o meu trabalho, corro á casa,

janto, pego um jornal, e em pou
cos minutos adormeço como um

prego. Não me lembro de jámais
haver passado as minhas noites
assim. Mesmo nas épocas de mais
trabalho, sempre me arranjava
de modo a poder passar algumaa
horas jogando bilhar com os rapa
zes, mas agora termino tão cansa

do os meus dias,que não tenho
disposição nem mesmo para esse

passatempo.

A soirée, que terá inicio ás 2.1 horas, será abri-,
Ihantada com o magnifico quinteto Riograndense TURIS
TAS BOEMIOS, em tournée pela America do Sul.

Secretaria, em 11-9-935.
Narbal Viegas
I: Secretario

EHE'ERmQ

"Piccadilly Jim'1

Irm. do Santissimo
Sacramento

do Grupo Escolar de Tijucas;
Hermani, estudante; Helio, empre.
gado no comercio; e Hely Maria-

IMENSA DESGRAÇA
CONJUGAI

AHIVER5ARIOS

Dr. Aurelio Rotolo

CINE ODEON

Reuniu-se, em dias da semana

passada convocada pelo revmo.

Cura da Catedral Metropolitana,
em virtude de delegação expressa
do govêrno da Arquidiocese, a Ir
mandade do 5.5. Sacramento da
Catedral para prestação de contas

e reorganização da Mesa respecti
V?, tudo de acordo com o com

promisso da referida Irmandade,
PELOS CLUBES ficando ambos os àtos sugeitos a Quando regressar da viagem

O saráu do Doze aprovação �efinitiva da autorida-
que ora faz pela Europa, Robert

. .

de metropolitana, • Montgomery o fino comedianteNo proximo sábado, dia 14, - I da Metro firá Piccadil/y fim.o veterano e simpátfco C!ub X,n I Festejos de Parece q�e a direção caberá ade Agosto realrzará um sarau N. S da Lapa George Fitzmaurice, que, como Sf'dansante, que promete marcar
sabe voltará á atividade com a

época nos anais de nossa socieda- Nos próximos sábado e dornin- marca do leão.de elegante. go, dias 14 e IS, realizar-se-ão os

Essa magnifica reunião será tradicionais festejos de Nossa Se- "Oabrilhantada pelo renomado quin- nhora da Lapa, padroeira o prós-
teto'gaúcho «Turistas Boêmios», pera distrito de Ribeirão.
em tournée pela America do Sul. No sábado, rezar-se-á novena,

sendo após queimados lindos fo
gos-de-artificio e no domingo, ce
lebrar-se-á solene missa ás 1 O ho
ras e procissão ás 16 horas.

PHONE 1.100 Na noite de sábado, como no

T I t
. .

____________ dia de domingo proceder-se-á á .

O s O I, no c Inema

leilão de prendas, bem como, con

forme o uso, a distribuição de ver

sos alusiv( s á santa padroeira.

Passa hoje o aniversario nata

hcio do sr. dr. Aurelio Rotolo,
conceituado clinico nesta capital.
O aniversariante, que conta

com elevado numero de amigos e

admiradores, receberá inumeras de
mcnstrações de apreço.

Está enferma a exma. esposa
do sr, Miguel F. Aterino, sacio
da firma Siriaco T. Aterino &
Irmão, desta praça.
A Gazela, faz á exma. sra.

votos de pronto restabelecimento.

Festeja hoje:o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Hilda
Gandra Bruggemann, esposa do
H. professor Henrique Brugge
mann, lente do Instituto de Edu
cação do Estado.

Sra. Henrique Brüggemann

fAZEm AHOS H01E:

a exma. sra. d. Nair Santos
da Silva, esposa do sr, José S. da
Silva. funcionario da Contadoria
Geral do Estado;

a exma. senhorinha Irene Mon
teiro.

Sobre um argumento de Joseph
Kessell o diretor Strjew.ky reali
zará, em França, O barqueiro
do Volga.

DELAMBERT & CIA.
Attende rapidamente lenha

.em toros.
HABILITAÇAo

No Cartorio do Registro: Ci
vil, da cidade de Florianopolis,
estao se habilitando para casar:
Nicomesio Dutra da Silva e Nair
Vieira' de Brito, ambos solteiros
e residentes nesta capital;

i'HE6Am UHs...

Todo antrnat dome.
tico vale alguma col
s, Ele adoece e
cura-se como as

pessôas

A novela de Tolstoi Guerra
e Paz será filmada em França,
ainda este ano. Anabela e Pierr�
Blanchar serão os protagonistas.Gabinete

dentario
Alvaro Antuliano da Silveira

e srta. Julieta Selva, ambos sol
teiros, nascidos nesta' Capital,
onde sãa domiciliados e residen-

"Abiss: nia"
Um pinto vale pelo menos Brevemente será instalado nes-

300 reis; uma galinha, um ta Capital um modelar Gabinete
pato, um marreco, de 2 a 5 Dentaria, com secções especiais de
mil reis; nm peru, uma cabra, Raios X-Raios Violetas e Dia
um cão, de 5 a 20 mil reis; termia.
um carneiro e um porco) de O novo consultorio obedecerá
10 a 50; um cavalo, rum ju- todas as exigencias da técnica mo

mento, de 100 a 500. e u�la derna e terá uma dependen�ia ex- Ca rtaze s
vaca, de 150 a 400 mil reis, clusivamente para as moléstias da d iamais ou menos. 'bôca e outra para o -tratamento
Deixar morrer um animal é dos dentes das crianças..Ach.a-se de paraben� � lar do deitar fóra a irnportancia do O serviço clínico será o mais

s�. Eu.nco Soares de OlIveIra, íun- seu valôr e sómente os in- completo possivel, recebendo cada
cionano da. Corte de Ap�lação, sensatos assim procedem. cliente um cartão fiéhario que ori
com o nas.clmento de uma mteres- As doenças dos animais entará o seu aspécto bucal e assante m:nma qu� tomou o nome estão estudadas e conheci- necessidades do tratamento.d-! Mana Sulamita, das na sua maioria e para A direção estará a carg" dos

elas a Seção de Veterinaria drs. Sippel e Arí Machado, ha
dos "Laboratorios RAUL beis profissionais e conhecedores
LEI fE" , dirigida por técni- da arte.
cos competentes, prepara pro-
d�to� .químicos e biológicos, Salão "Commercial"cientificamente dosados, ca-

Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado
paz�s de cural-as Oll de p!'�- Barbeiro e Cabelleleirovenil-as. Com a despesa mi- Attende chamados a domiéilíos pelonima c'e 100 réis a 2$000, Phone n. 1.284.
pode-se evitar o aparecimen- Lauro Mendes
to das pestes no animal ou
cural-o.

O animal doente, mal cura
do, vai conservando e trans
mitindo a doença aos outros

HOIUADO

-

e aumentando os prejuizos.
. .

. I Os animais representam
.

Com a. senhon�h� MarIa Bar- valor e
_ sempre maior do

bl. operaI�a. das u�Icmas da Im-
que a importancia necessaria

prensa OfiCIal e fIlha da exma.
para a sua cura ou imuniza

viuva d. Virgina Barbi. contratou ção.
casamento o sr. João Semann. Deixál-os morrer é esban�

jar um verdadeiro patrimo
nio.

Os produtos veterinarios
Raul Leite são encontrados á
venda em todas as bôas far
macias, drogarias, casas do
gênero e nas filiais dos LABS.
RAUL LEITE em todos os
Estados do Brasil e em seus
escritorios á Praça 15 de No
vembro-no. 42-Rio de Ja
neiro.

. Enquanto se agita a grave
questão etiópica, o Rialto, de Lon
dres, tem as suas platéas repletas
diariamente com a pelicula Abis
sinla, registada pela expedição
aérea Mittelhozer.

teso

6EHTE HOVA

O lar do sr. Arnoldo Suarez
Cuneo, cirurgião dentista, acha
fie em festas pelo nascimento de
cm menino, que receberá o nome

de Roberto.

Está nesta capital, vindo de
Caspar, o sr. Leopoldo Schramm,
operoso prefeito daquele prospero
mumcipio.

OUTROS PARTEm:

Pelo (Comte. Riper> acom

panhado de sua exma. familia, se�

guiu ante-ontem, para São Paulo,
o sr. dr. Hans Matt, da firma
Fett & Cia, Ltda, de Coquei-

TEATRO
Hoje, á� 8 horas, no Teatro

A. de Carvalho, a apresentação
dos Cossacos de Kuban, com

r um programa variado: dansas
musicas-canções-solos de bala-

O ci!ntista dr. Harrí Meier, laikas etc. Na téla-Beijos e

assistente do Instituto IbeÍ"o-Amp- segredos, produção da Fox .

ricano . de Hamburgo, acaba de CI N E REX
receber um convite honroso que
lhe foi dirigido pela universidade O Rex: em sessões ás 7 e

de Coimbra, para col�borar alí 8 112, eXibe um portentoso tra

nos cursos que se realisam todos balho. de John .Barrymore, O lar
o� anos, durante a� férias univer- perdl�o, e mais um complemen
sitarias. Este convite é um reco- t::> nacional.

-------------------------------------------,nhecimento da atividade cientifica I���:í!iC��=��������:t;·desenvolvida pelo dr. Meier, du- H Para a belleza e saude de seus dentes. Hrante
-

longos anos, no ramo do I use sempre �intercambio
.

cientifico entre a Ale� � Pasta 5 U L B I O L Gmé\n�a.e o Portugal, bem co�o � (Formula do DR. BACHMANN) ��das mtlmas relações que o Inshtu-

Ijt� . �t Ib -Am ricano tem mantido � A venda em tod�s as p�armaclas e casas h,o era e
. '11ft de perfumarias. r.� Idesde sempre, com os outros CIen' �� �

t'fi d P t' I . ���@=--�..��:::r;ij;"I'OO:.*l�������1 cos e ,or uga •

Convite á um
cientista(os.

BODA5 DE PRATA

Festejou, ontem, a passagem
do seu 2, aniversario de casamen'

to o casal Juvenal da Silva
Porto e sua exma. esposa J. Fe
licidade Ferreira Porto,
O casal Porto tem os sebuin

tes filhos.
Henedina, pl'Ofessora e esposa

do sr. Mari,.l :""uf:ena, comen;iante
em Lages; Herondina, protegon

. ,��J::�
�(;·At��..

-00-
encontrava com o amante.

Perguntei-lhe para que ainda
conservava o numero daquele te

lefone. Minha mulher ficou muito

atrapalhada e d p iis, prorronp. n
do em pranto declarou, co:n imen
so espanto para mim, que conti
nuava a se encontrar com o am- n

te. E acrescentou, puxando 03

cabelos como uma louca:
-Só com a morte eu me livro

deste inferno. O César me amea

ça' diz que me mata e eu, ame-
_,

)'

drontada, cedo. D�pois o temor-
'

so me alucina. Não, eu vou m �

suicidar!
Mal acabou de fahr assim,

concluiu Antonio, minha espl: a
correu à janela e se r t r ou á rua.

Tentei segurá-la, rn is f JÍ inutil.

Festa da
Primavera
Continuam animadissirnos

os preparativos para a ex

cepcional festa que o Clube ,I.
Náutico Riachuelo propor
nionará á sociedade de Flo
rianopolis.jern o dia da Pri
mavera..

A rainha Nair Wendhausen.>
organizadora da linda noita-
da, segundo estamos infor
mados, tem trabalhado ani
madoramente com as suas

damas para que esta nota_��
social seja registrada como
um dos maiores aconteci
mentos elegantes da Capital.
Os ensaios sob a sua di

reção têm confirmado todas
as espectativas que se possam
imaginar.
O Club Nautico «Azul e

Branco», o veterano da ter
ra' pelos seus socios, não
fica na retaguarda e numa

atividade promissora, está
tambem, trabalhando para
que nada falte aos que fo
rem enlevar o espirita no

grande dia da Primavera.
Hoje, á noite: haverá uma

reunião da Rainha e suas

respectivas companhias para
ativarem os preparativos.

- Prefiram sempre o ine
guaiavel SABÃO lNDIO de

_.r

Curitiba. <{"

Três por dia
Devido a falta de assunto,
-O que lhe causa a:relia.

Nada de novo diz hoje,
O falador TRES POR DIA.

Mas, tendo em vista a promessa,
De faír todos os días

Prometo mostrar em breve,
Cheio de festa, alegrias,

Com tudo o que ha de mais belo, .,.

Em assuntos escolhidos,
Os formidaveislellcantos,
--Do-Btóco dos Preteridos.

T' M
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