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OS ESTERTORES

da paz mundial A voz DO POVO

A Inglaterra
,

e previdente ANO Florianopolis, Sabado, 14 de Setembro de 1935 I NUMERO 317

Gentilmente oferecidos; te
mos sôbre a mesa de tra-
balho dois opúsculos recern- RIO, 14 (G)-«Cine Ma
editados pela Empreza Crá- gazine», revista técnica ci
fica da «Revista dos Tribu- nematografica, instituidora da
nais», de S. Paulo. medalha de ouro para pre

«Responsabilidade Civil do miar ao melhor film do ano,
Estado» é o título de um apresentado em nossos cí-

------.� dêles, em que o dr. Rodrigo nemas, fará, na proxima Sa'
RIO, 14 (G)-Ataliba Ma- deposito e dali retirou os vo- Ferraz Alvim, sub-procura- feira, 19 do corrente, nos

chado Teles, apezar de con- lumes que continham os ob- dor fiscal da Fazenda e 00 escritorios da United Artists,
tar pouca idade, 'já tem o seu jétos em questão, por meio Tesouro de S. Paulo, exten- a entrega desse premio de
no.ne ligado a diversos epi- daquela ordem apocrífa. Vol- sa e brilhantemente, apre- consagração ao film "Os
sodios bem tristes. Filho de tando ao Brasil e sendo cienti- senta as razões finais no amores de Henrique VIII».
um oficial já falecido, Ataliba, ficada do que ocorêra, a víti- prócesso de ação ordinaria
que por sinal é uma figura rua fez apresentar queixa á de indenização, que cont. a a

apresenta vel, insinuante, se Diretoria Geral de Investiga-/ fazenda Estadual, moveu d. D IV I DI N DO A
alistou no Exercito, no Pa- ções, Luiza Morcelli Galetti, pela. FAM I L IAraná, de onde pouco depois

-

morte de seu marido João
era excluído, por tentativa A a Ieg ría qalettí, víti�la da imprUl�en- RIO, 14 (G)- Acaba 'dede levante--dí:: ele-sendo era de seu filho menor, Lino, izad F t PA

lhid: t I d t
ser organiza a a ren e o-preso e reco I o ao quar e quan o a ravessavam num

I I I Lib d dd 15 B C C itíb t .: d te r;' pu ar pe a I er a e, queI) o. ., em
t
un I a,

f
A

I f t
au o, guia o por es c, a LS- la 'f t I t dela envenenou,· asslstíu a' a ..

tendo a esse tempo o posto e- a ra u rar o trada de Ferro Araraquara I n�o� marn es?, re a an o
� d 2 t O �

,

I os ultimas e agitados anos
. e o. sargen o. o conse-

nariz
no local em que esta crUUI da vid

.

I f' dgon ia : e sepuf tou "

o· homem lho a que respondeu pelo cri- com a estrada de rodagc.n. I
- a VI a nacionar, re erm 0-

me de insubordinação, ía lhe São interessantíssimas as
Sé .a?s recentes SUC�SS?S da

que a·:ma I tratava I-custando a vida. Entregue á RIO,4 (G)-- Ha sete annos razões aduzidas do caso. á OPO,ICI� cdol1tra OIS Slll1dlCtatos. .

. policia paulista, o ex-sargen- a Prefeitura prometeu ás bailarinas .

d d lo '<.1 rganlza os ega men e e
S<1Cle <1 c provam o r.

procla d d' 't dRIO, 14 (G) - Em Cons�- bre golpes, deixando a, mulher em to ficou algum tempo sob vi- do corpo esiaoel do Municipal. Ferraz Alvm a irnprocedcn- ':lSSOCi�l��n o o irer o e

Iheiro Paulino, viviam sob o mes- est ido grave, sendo removida para gilancia, embarcando, pouco uma ajuda de custo, cia da ação.
�
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d' S C· I' ta caott I' O L' d S t
.

O d 'I I
n re ali ros, assinaram o

mo teto. o erroviano aposenta O a anta 'l:sa. C epols para es a capl a ,VIl1-
'.

Ia, ma e (J o, que la par- segun O OpUSCU 0, C a
I 'f t M

..

Elpidio dos Santos, ele, 50 anos, rcando Elpidío como desapare- cio residir com os parentes, ticrpar da representação de Fausto, autoria do dr. Osvaldo Per-I. de L aCcseord' os sVrsl' . auKnclOA OI d· M dA' d I d 9 t b h I
'

b
,.: a e a erro on-

e a portuguêsa urora iveira c: o,, atou, isse ,. U o.a, �Ó I a rua o mpcra Oi, I 3, no on em, em ora não ouve-se er.- r.qz A vIm e so o tit.: o de e 'Ir· d f TFrancõ, de 50 anos: .,':c para ser ver livre daquele homem I Realengo, saio, compareceu. E mal chegou «Sucessão do estrangeiro 110 K;' de�sâ tlS�mo C at �mlla
No mês de julho, o [unciona- que lhe �ãltratava. A principio, este joven tão soube da noticia de que a Prefei- Brasil» explana, C0l110 o in _

n e a. a arma.

" rio desapareceu misteriosamente, A 'quem .possa
mal iniciado na vida, tentou tura mandaria, dali a instantes, um dica O título, assunto de Di- O n IIante doe sua amante, respondendo ás\jr.- reagir contra a sedução dos [uncionario pagar cinco mezes de rcito Internacional Privado. :II

terpelações, dizia que Elpidio h�- . .;.. '.
interessar negocies ilicitos, porém, as ajuda de custo. Trata-se de uma bem ela- Duce

via saído a passeio, ignorando, Certos de- que VS. saberá más companhias traçaram .. lhe As pequenas todas foram to- borada dissertação sôbre di-

<
todavia, o destino e o paradeiro considerar devidamente n] dizeres, um rumo sombrio. Assim, ha m�dus de �uma alegri« inexplica- reito sucessorio, com .que o

que havia tomado ca-o sejam meditados, pedimos a quatro mêses, Ataliba pas- vel, E aos saltos-não fossem elas autor obteve o gráu de dou-
Aurora, por sua vez, alegando si melhor atenção para o seguinte: sou a figurar, como estrean- bailarinas-aos gritos, festejaram tor pela Faculdade de Direi-

ter parentes no Rio, para aqui V.S. decerto não ignora, que os te, num caso rumoroso de o acontecimento. to de S. Paulo.
tambem se transportou, ab ando- farmaceuticos, peritos conhecedo- estelionato levado a efeito Foi por entre essas justas ex- Gratos pela oferta.
nando o sitio, que em agôsto pas- res de formulas, não se iludem contra diversas sociedades pansões de contentamento, que Li

,;-.
sou a ser ocupado pcr un novo com os reclames sugestionaveis de beneficentes, que foram le- na de Solto caíu e, batendo num

inquilino, o sr. Julio Gonçalves, I diversas fabricas, relativos a di- sadas em algumas dezenas degráo de uma escada, fraturou
o qual amanhando a terra, encon- versos produtos para uso popular. de contos, os OSSGS do nariz.
tro, próximo de uma séva, o ca-! Saiba �.S., que os farmace�ticos Mal refeito da sensação Socorrida pelas suas colegas,
daver de ElpiJio Santos. I do Br.asd, f�zem uso propr�o,da c.o primeiro caso, pois conti- foi ela logo transportada em au

Prêsa, Aurcr confess(.u o cri- i Guarama, nespresando o� SImlla- nuava aguardando o resulta- tomovel a uma casa de saúde.
me. i res, porque apresentam mconve- do do processo, em liberda- -O peor-disse-nos a gracio Domingo pela mmhã s�· á inau.

Disse então ter dldo a beber nientes: V,S. póde constatar a ve-' de, Ataliba sentiu-se estimu- ,;a bailarina-é que esse dinheiro gucado, no HOfpital de Canda
ao amante, uma dóse cle formici- racidade dé;sta afirmativa, diligin- lado para proseguir na ati� ha 7 anos esperado, terei que de, um PaVilhão dotado com to
da: misturada com ym 1 bebida, do ao seu farmaceutico a seg�i?te vidade delituosa.ISabedor de gastal-o todo ou quasi todo com o dos os reqUisitos exigido pda ci
alcoolica, por ser ele um a!coola- pergu,nta: QU;1l é a sua opInIão que uma senhora, descenden- mé'U nariz. encia moderna, para atender ex�

lra, produzindo-lhe mcrte ime- acêrca da GUá�aina? E ele res- te do marechal Borba, pos- --P-re-f-ir-a-m--se-m-p-re-o ine- c1usiya nente a05 d02ntes de ou.,i-
àiata. pond�rá: Guarama? E' o meu re· suia riquissimos objétos de guaiavel SABÃO INDIO de dos, n�ri:?; e garganta.Verificada a morte, arrastou· o mediol porque não deprime o co- arte, e que se encontravam Curitiba. Devemos a valiosa aqUIsIçãocadaver até junto a séva, ond� o ração;"não' hiperacidifica o estô- guardados no Deposito de - ... _. aos esfcrços do a6alisadoespecia-
sepultou, julgando ·que o caso mago:',neIll: ataca os rins, sendo o Material BelicQ, na Vila Mili- Macrabia li>ta dI. Prminio Tavares, ex-
nunca ma�, viria a ser descoberto, analg��ico 'ideal para a dôr de ca- tar, AtaJiba aproveitou a au· assisté'nte do prof. Sausson, do

Q b
"

...

beça.:. sencia da proprietaria, que com 135 anos Rio de Janeiro. ROMA,'14 (G) - Nos cir-ue rou a ,::, i Ao que V.S. poderá redarguir: se achava viajando para a culos diciais se explica que o

faca
' :

, �o�que então o se�hor .vende os Europa, isto ha pouco tempo, Faleceu ante·ontem, á rua La-

O I
proximo dia 20 é a melhor da-

sImi'lar�.�..,�d
.. ./l,.. Guarama, SI sabe que e, utilisando-se de uma carta h tempo ra

. "

d I f
.

c ges, ás 22 eras, a conhecida pre.
.

ta p'ua o IniCIO a o enSIva naeles têm eS'se\ inconYenie�te�? falsa, dirigiu-se ao aludido ta Maria Tomasia, que 'contava Africa Oriental, e para a mobi-
-Ora, eu vendo os SImIlares. I I

---------------------. I 35 a;-1O 11: idade, �.conforme COg- ização fascista de experiellci;t.
Porque o povo sugestionado pelos J d �

I b d
.

Uros e ta dos livros do caltorio do Re- .

I por que
em r!I a to os os lta-

r�clam�s, fé\z Cluestão de oscom-· COOPe rouno I'
.

'f' d'I gistro Civil desta cidade. lano a um Icação o paIS, con·

S PAULO 14 (G)" O prar, porém, si em vez de vir iapall·CeS I d I 'd f 2(\ d. , J- 0-
buscar tais preparados, pedisge um 1

. Nascida em 1800, ao tempo p ano e va-c UI a, com e elto, a '} e se-

rotéa Kleff. de 39 an<lS, alemã,
Ih d I do Brasil colonia, Maria Toma-

I.
_ tembro de 1870.

d H Kl 'f d conse. o, in icaria o meu ana ge- orlzaçao A d f' d dcasa a com ermann el, e A prefeitura está pagando os sia viveu no interior, tendo, mais ata não é e�tCJa a es�

42
.

'd SICO. d d V
'

anos, �apatelfo, resl ente em J'uros em atrazo, do ano de 1927, tarde, se transferido para aqui. RIO, 14 (G)--Devido ao e I) acm o com alIcanQ. em-

S f
' 1 V.S., si não ollvir estas pala- 1929anto Amaro, OlHa tempos ex- delas ap:>lices, titulas e bonus de Foi escrava durante longes anos, temporal que desabou. du- .

I d I 'd C vras, ouvirà outras, cUJ'o senti o N f'd
.

I 1pu sa a casa pe o marl o. O· sua divida, e deixa descendencia nUmerosa. rarite a noite de ante.Qntem os te en os Clrcu os fe al-

mo vivéssem muito tempo juntos, ha de ser cC'mpreendimento. ������oo��oo::���,���oo��� I para
ontem em S. Paulo fo- lega 'que' a data em apreço, pro·

Hermann sentiu falta da esposa. Penharada � fi
� ram deste1hados os grandes vavelmente, coincidirá com o com·

�;:::a �:a P:;:;:n�i:�e-�nt::, � S ind iCato i Méd ico � �m::����f"1adOres de ca- ;�e�e t;:ebroa�amento da /ar-

arreliada, Derotéa disse ao ma- O ba I neario de � � I

_ � Com isso, foram inutiliza-
rido que voltaria á ca�a onde es- Canasvieira ��: � das pela chuva nada menos
tivera á rua Conselheiro Carrão A Firma Corsini & Irmão, por r

Convidam-se os senhores médicos para assis- � de três milhões e meio de
��mero 39. por que .não �ueri� Eeu advogado, o dr. Fulvio Aduci, r.

tirem, amanhã, ás 10 horas, á inauguração do ser- � sacas de café e para que se
Viver em sua companhI6' I?1�cuh-1 propOl uma ação executiva hi- � viço de otc-rino-Iaringo!ogía, anexo ao Hospital de ij avalie do efeito de tão impre
ram e Hermann pegou àe uma potecaria no valor de 66:000$ �� Caridade, e que terá como diret')r o abalisado es- ��� visto acontecimento, bastaria
f·,c f' t v a t E B I

.

B' �" pecialista Dr. Arminio Tavares. H, dl'zer-se qlte era de quatrou a e enu res ezes , espo- con ra a mpreza a neana eIra" .

5a; paltindo-se a arma no últi- Mar Limitada. O bem hipoteca. � O Secretario � milhões o número de sacas
'.mo golpe. Hermann to --ou de do � que já foi penhorado é o � Miguel Boabald � previsto para a destruição
outra �aca c desferiu golpes soo Balneario de Canasvieira. ����1�����������OO'������ em 1936.

CAlRO, 14 (G)-Os jornais anunciam que as autorida
des militares estão preocupadas com a defesa da fronteira e es

tabelecem bases navaes em Akaba e Ti�ana e bases aeronauticas
err Sollum, Marsag e �at�ough., ,.' . Filho de distinta familia,A esquadra bntamca esta dividida entre Alexandria, Suez, • , • A

Fort-Said e Caitta. 300 aviões de novo tipo acabam de chegar Joven ainda, ele luta em
a Ahoukir.

vão contra os seus pen-
dores

Uma vida de crime BIBLIOGRAFIA o melhor
fi�m de 1934

. O festim monstro do Negus
ADDIS ABEBA, 14 (G)-Foram abatidos 240 bois e

400 car.ieiros para o festim monstro que o Negus oferecerá a

45.000 camponezes e soldados por ocasião da entrada do ano

eiiope.
O festim, que é 1l01a das mais populares tradições da

Etiopia, realizar-se-á nos jardins do palac:o imperial, a cuja saca

da o Negus aparecera para rece ber as homenagens dos seus subdi-
tos.

Friamente

Nevo pavi
lhão no Hos
pital de Cari ..

dade

PARA ALISTAR NO
BRASIL

GENOVA, 14 (G)-Incum
bido da mis�ão de alistar volun
tarios para a �campanha italia
na, na Africa Oriental, o sr.

Lamberto ISocrentino partiu para
o Brasil, a bordo d� Augustus.

A 20 se de.
:sencadeará
a ofensiva

no corpo da
..-...

esoosa

Vereadores
classistas

RIO, 13 (G)--Tomam po;
se, hoje, na Camara Municipê.l�
os vereadores classistas eleitos res

pectivamente pelos grupos de Co_
l!1ercio, Transpcrte e Industria.
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:-"4!0-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Irradiação
da Alema

nha

De cinema Pela historia

2
____

A G_A_Z_E_T_A__F_10_r_ia_no_p_0_li_s_1_4_-_9_-__19_3_5� ------------------------------------------------�?--��---------------------

uma peéluena pausa; este nome

faz relembrar diversas vitorias,
dentre elas a do scratch da Fe

deração frente o Atletico de São
Francisco, por ocasião do 2' goal
que motivou, o empate. Galego
é perigosissimo e difícil de mar-

mingo.
cação. Cadinho elemento que tudo 1.15 Ultimas noticias/em espa- Não será Homem, mulher e
procura Iazer .ara contentar o� nho!). destino. mas «j'YIares da Chi-
seus; é �orâjoso e arrojado .. W ill-\ 1.30 Hl'fa recreativa. na» mesmo, o titulo com que a
demar ainda não compreendeu o 2.15 E'co do sport. METRO estréará proximamente,
seu papel de centro avante. Pare- 2.30 Franz Schubert: Fantasia entre nós, «China Seas», d
nos um j05adoí Vencido, ou de

em dó-maior para violino e piano. Clark Gable, Jean Hadow e Wal
má vontade. Medeuos é da fami- Toca Kãthc Grandt e Helmut lace Beery. As relerencias dc s
lia ... Gente de sangue frio -

basta Hiderr1wti. criticos a esse trabalho são as me
dizer isto. Momm é o jovem ponta I 3 ÔO Ui mas noticias (em ale- lhore- • Falam dos pri.nores das
que vem atuando dignamente. Ahí i r.ão ) perfontances dos tres ótirncs ar

est�o os 22 litiga�tes. qu� em�ol-I
t .. d

3:'10 L .tura do_ .program::l tistas que encabeçam o elenco
garao a Cidade, domingo .proxlmo I (alemão, es,)_) O mais importan- e lrisam da invul,saridade do n, - I
com m31S uma Íuta sensacional de,

te da semana, Despedida DJA.· mance «Mares da China» eS'1
foot-ball. I (,-demão, esp'1. hol)'- I leve tr�s semanas no CAPITOL d.

P R O F E S S O R A S Nova York.
Acham-se desde ontem nesta capital os componentes do

O sr. Presidente da Federação, Maria Magdalena de Moura "Armas da Lei" festejado Quintetto Riogr�ndense, que acabam de realizar uma bri-de acôrdo com o seu programa, Ferro
lhante "toumée" de co al.aternização sul-americana, nos pnncipaisdeveria ter convocado uma Assem- E d CI Dulce Costa O cinema de Hollywood não paizes este ontinente.

bléia Gera! para lançar perd�o í podia deixar de retratar os epi- Em toda a parte, onde os musicistas gaúchos se têm apre-aos nossos Jogadores de loot-ball.] Acceitam alumnos para os d d d' Ih Ih' b d f I' A'
comoI sadios mais dramaticos a vi a

_

senta o, tiveram o me ar aco imento, o t en o e lZ êxitoNa quinta-feira última, entretanl?, cursos preliminar, cotnple- de John Dillinger, o gangster' conjunto orchestral típico.5,S. viajou para Tubarão, aonde I mentar e secundaria O Q' h' b Ih dque a policia abateu após ele aca
« umtetto> , que oje á noite a ri antará a <soirée> o

encon.tr.ou o.s famo.sos jogadores do
RUA UR :.GUAY N' 22 d' f I d Cl k "Cl b r'\ d A to" d' h- d

. . ., , 20_ bar e vêr um i me e ar u I -oze e gos o, ai a aman a, ommgo, com I111CIO as

HercJh�, am�a tnstes com a der-
Tratar das 14 ás 16 horas Cable. A vida de DjlJinger é horas, um interessante festiva! no »Club Germania», á rua Tenente '",

rota, pOIS alI lhes confessaram que S'l' pr. f '1' d
.

dev�cada em quasi todas as sequen- , I veira. ara essa resta terão ingresso as arm las os SOClOS esteNatanael é o back novo do tinham certa a vitória, devido os
---------

I b d L T CI b dcias, de «Armas da lei» ou c u e o» íra enis ti» I in ependente do: qualquer convite es-rubro, que vem jogando magnili- (' treinos a que se submeteram. Che-
L'

.

I A b
.

d d
.

f' I d�ARA chamar uma 1- «Heróe público n. I}), que ap- pecla. ln as estas sacie a �s patro::marão o estlVél I e sorte quecamente. Natanael joga cúm inte>- gando, c",nVOC()L: uma assembléia, B"'""'"
fm O U s', n e e' so' dl'scar o recerá proxima.mente na Cinelan- prevemos um ranco sucesso para o mesmo.Jigencia. Como se trata de Ga- para v próximo dia 17 do corren· ---

_

bginho. te, quando It.rá o seu relataria e n. 1 ..222 ..
O unico dia. Ché�ter Morris, !..i.onel_Bar- CLUB DOZE DE AGOST�,OlympiJ, o homem do lIoal, lançará o perdão ao� desportistas telepho!1c das Limousines' rymore e Joseph Callela sao os

,
_ primeiros interpretes. E' Joseph,«á paulista»; é um ponta de re- que presentemente e'itão"presos 'na DELAMBl....'RT & CIA 1_

•
L. artista teatral quem encarna a fi-

curso, bom chootador, driblador, Federaçao. E um ato que 'Vem Attende rapidamente lenha d
'

"f'
.

d df I A· I
.

d' 'd- gura o gangs el copIa o e'ina mente em progresso. qUino e evar, aIn a maIs a gratl, ao e

\ em toros 0'11' E f'l f' i'

I· I b"" - d I 'd
1.

I inger. sse I me OI proauzl-utará mUito para marcá- o. oas Intençoe� o atua presl ente
PHONE 1-.100 d b

.
. d L'SeClIl a é o principal elemento da F.C.D. E já na próxima quar- H bb da onentjçao e uClen

d05 dianteir:)s rubros. Secura, ha ta-feira todos estarão livres das clubs escolheram para Q 10. u ar. o pr_o utor que ora se

poucos dias foi reserva do com- malhas da entidade local. team O sr. Cypriano José, encontra no RIO em viagem de

binado da FCD. Secura se eo- sendo que este não aceitou. r_e_c_re_l_o. _

contra em avançado progresso. Pai pites para ama- Aceitou então o sr. Aldo Fer-
Em máu s Ien ..

Nizeta no domingo desanimou, nhã nandes, devendo átuar a lide
rnas vai tirar a má Impresão dos segundos o diretur téc- çóes OS pa iS
deixada. SECURA CONFIA nico àa F. C. D.

d� patr-Ia N
Damata, o "agilll, perigoso em '"'"

--------

todo o ponto de vista. Finalmente>

I
Ontem no campo da F. C.D. BOTAFOGO X VASCO OS Est.

Sarará o maior entusiasta dos nos- Secura nos declarou que ven- RIO, 14 (G)-Acredita-se U
•

dsos gramados. Esta é a turma do cerá por 3 x O. Achamos que Na capital da Republica, ama- que será vitor�os� na Camara ?os I
'. n I OS

Iris que, presumimos, defenderà Secura confia demais. nhã, travarão luta os rivais Bota- Deputados a :ndlcação que ms-

as hostes rubro-negras, valorosa- fogo e Vas::o, em j Jgo de cam- titue a perd'l de 50$000 aos 12m í I hOes de
mente. O Avaí, ponteiro. TAMBEM SARARA' peonato de foot-ball. No turno o membros das diversas comissões

a na ITa betos
Bi)os, é incontestavel, um keeper Vasco ve'l.ceu o Botafogo por 4 daguela Casa do Con€_r ..!sso, qu'

de valor, que tantas glorias nos As palavras de Sarará, on- x O e amanhã o Vasco no seu deixarem de comparecer ás reu-

tem dadv, é o melhor defonsor de tem á noite no campo da proprio stadlO venderá muito cara niões que forem anunciadas.
meta que possui'llos. Talvez seja F. C. D. foram entusiasticas. uma derrota. E' crença geral que será esse

Bôos a barreira do ;Avaí no pro- Diz Sararà: Cuidado com a o unico meio de evitar o desca-
XImo Jogo. linha negra porque a trinca BANGU' X MADURElRA 50 de certos congressistas pelos

Betinho, esforçado, carrega no do Morro não está sopa. E o trabalhos das comissões.
momento grande rcsponsabili- seore'? Respondeu-nos: 2 x 2. Outro encontro apreciavel rea- E.ssa iniciativa é considerada
dade sobres os 'hombros com a lizarão Bangú e Madureira. O indispemavel, embora encerre cer-

ausencia de Carlos, o Inais com- BENZENDO AS CAMI- Madureira é o club novo que ta df,primencia para os visados.

plelo back da capital. Não conhe- SAS este a!1O vem dando t�abalho aos

cemos o seu companheiro de zaga, mestres. O Botafogo, Andaraí e

Zé, que terá a incumbencia de Estamos informados de que Vasco já passaram pelo susto,

sustentar Olímpio. Teremos uma O sr. Ernesto Richter, que
disputa dura e digna de aprecia- confia em poàeres ocultos, e

ção entre Zé e Olímpio. Será que muito digno v. presidente do
sustentarà as arrancadas :perigosas Iris, mandou benzer as cami
de Olímpio, ou este cederá à ;m- sas do seu club antes que
petuosidade de Zé ? viesse ,qualquer encontro de

Chocolate o pivot da capital. foot-bal.
No momento sem competidor. E' Será que dá sorte o can-

ainda o mesmo homem de sempre gerê de Hichter? ...
e com Bôos fórma a garantia da
defesa avaÍense.

Aquino vem atuando a conten-

I

�Ga���
Desportiva,

Redator CYPRIANO JOSE'

Veilcerá quel11l melhor se
aproveitar das oportu

nidades
������e

Amanhã como já é do conhe- do deste alguns jogos, Durante
cimento do nosso publico, Iris e a semana treinou pelo combinado
Aval pelejarão em luta empol- e demonstrou qualidade de grandd
gante. Dizer-se qual o vitorioso jogador.
dessa lide sensacional seria coisa Galego "o manhoso", quando
de todo impossiv-l: mas dado o se fala em Galego logo se faz

preparo em que se encontram os

dois rivais, só podemos dizer
que vencerá quem ser melhor
souber aproveitar-se das opor
tunidades.

O Íris, o club que jà no hnal
do turno se tornou um conten

dor serio, um perigoso mesmo,

possue atualmente um quadro bem
treinado e tem a melhor diantei
r a da Capital, Sua defesa, melhor,
já Cid algum trabalho aos adver
:'",rIOS; porem muito depende de
MCl!ctlha.

c" ntenor no rnesmento é um

(,5 1'::1 Ihores backs da Capitai;
craV':. .. [1, r s.st.n. i, e !i}-

,_,

_;0 Cél técnica.
L léo um auxi.iai que v, m

;�Jg;)-,clo a contento; sua resisten
l_ia é o principal fator das suas

qualidades.
Castiçal um bom elemento dos

rubros negros que marca bem.
Temos certeza que a ala esquerda
do Aval encontrara no menino

«zigzag= uma parede dificil de
transpor.

Dante já vem melhor desde
a19uns dias, ainda no treino ulti-

PERDÃOl

mo esteve mais impetuoso e ::I.ta

CJU mais, procurando auxiliar a

l.nha dianteira.

JUlZES
Para o jôgo de amanhã os

nossa

"O Barão Cigano" (Compilação de L. Nazareth)

DIA 14 DE SETEMBRO-S. CORNELIO
Maurus Jokai escreveu uma no- i �$� _

A estação alemã DJA, onda vela contando a vida romanesca 18l8--Nomeação interina-Pelo governo geral é no-

31 ,35ms., madiará amanhã o dos ciganos na Hungria. John meado o tenente Antonio da Rocha Loures, para commandar interi
programa abaixo, para a Ame- Strauss inspirou-se nesse trabalho namente a Povoação e Conquista de Guarapuava, na Província do
rica do Sul. para compôr as musicas de uma Paraná.

A's 23,15 corresponde às opereta que tem sido aplaudida 1878--Novo jomal lagunense-s-Ss cidade de Laguna
3,15 hs, no Rio de Janeiro e em em toda parte. A UFA, aproo é publicado o pnrneiro numero do jornal O Municipio, filiado ao

7,15 às 11,15 hs. veitando-se do mesmo argumento, Partido Liberal é redacloriado pelo professor Presalindo Lery dos
23.05 Anuncio DJA (ale- realizou o Iilrne que ainda este Santos. Mais tarde o mesmo professor retira-se da Laguna e inaugu

mão, espanhol). Canção popular mez veremos na Cinelandia O Ta, sob o nome Lcl'y Santos, na cidade de S. José, um importante
alemã. Barão Cigano, na sua versão collegio que bastant- serv ço prestou á causa da Instrucção dos seus

23.10 Radio infantil: O senhor cinematograíica, é uma obra de matriculados.
Trummelfix e senhorinha Plüm- delicioso bom humor. Musicas ex' 1924-A campanha paultsta-O general João Francisco
melpliem. citantes de zingaros, vuluptuosas e suas forças occupam o porto de Guahyra, debandando as forças
23.35 NOlicias sobre a econo- como o takay, e dansas de rítmo revoltosas que o guame.ciam.

mia alemã.
I

vivaz, são as carateristicas deste I '----------------

23.40 Entremeio. filme onde ha ainda muita aven- I QUINTETTO23.45 Ultimas noticias(em ale- tura e romance. Karl Hartl tratou I

mão). o com o carinho que lhe merecem

rm;g!·.OO Para a tarde do Do· %�ea;ã:.s obras confiadas á sua RIOGRANDENSE
00.15 Nosso concerto do 00- "Mares da China"

De ordem do sr. Presidente convido os srs. Socios
e Exmas. Familias para a soirée dansante que este Club
lev:lf'á a efeito sábado p. vindouro, dia 14 do corrente
mês.

A soiréc, que terá inicio ás 21 horas, será abri
lhantada com o magnifico quinteto Riograndense TURIS
TAS BOEM105, em tournée pela America do Sul.

Secretaria, em 11-9 -935.

Narbal Viegas
I' Secretario

Comprae para vos conven
cer o formidavel e economi
SABÃO INDIO.

Escândalo na

praça do Rio

WASHINGTON, 14 (G)
-Não obstante o enorme impul
so dado pelos govemo5 dos qua
renta e oito Estados da União

RIO, 13 (G)-Nos meios jor
nalistas desta capital esper:!-se que
rebente nestes dias um escandalo
envolvendo conhecida companhia
que vende terrenos a prazo. Sabe
se a proposito da existencill de
um verdadeiro e colos,al grilo,
sendo um dos lesados prejudicado
em cêrca de 1.000:000$000.

á instrução puBlica, estatisticas
�ecentes publicadas pela Munici
paidade de Nova York d.�mons
tram que existem atualmente 12
milhões ds pessoas de pouca ou

nenhuma instrução na grande re

publica do norte.Novo julgamento de
Hauptm__ann

TRE.NTON, 12 (G)-E' es'

No Rio, Olaria e Andaraí fa- perada, hoje, a reunÍ.''io da Côrte
rão bom prelio. Em �víla, Nova de Apelação, que pronunciará a

Minas Gerais, America e Vila sentença do caso Hauptmann.
Nova farão partida interestadual; Caso a Ci)rte condene o acu

Flamengo e Estudantes de São sado, os seus advogados apelarão
Paulo, outro prelio no s�adio do dO Superior Tribuual para obter
Fluminense, finalmente o Flumi- novo julgamento. Entretanto, exis
nense batalhará em S. Paulo con- tem as maiores esperanças do acu-

tra a Portuguesa local. sado ser absolvido.

OUTROS JOGOS 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.

Não esqueçais J fI. do Telephone j.418

.....
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A GAZETA

••• E'unõaõa em 1870 •••

5EEiUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Prirueíra no Brasil

rpltal recttscõ o 9.000:000$000
Reservas mais õe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respan-sablliõaões assumiõas em 1933 2.369.938:432$8J6
(Estas responsabiliõaões referem-se sómente aos ramos õe

fOEiO e TRAH5PORTE5, que são os D0I5 UHlr05 em que
O' Companhia opéra),
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaõores õe Avarias em toõcs os

Estaõos õo Brasil, no tlruquc- (5uccursal) e nas prtnclpces
praças extrnnqelnce

Agentes em E'lorianopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua C. mafra n' 35 (aobruõo) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Tzleph. 1.083

Escrlplorlos em Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agente5 em

Confeitaria Chiquinho

,l .1í$�v��.á..q���������������������������l����������f����

)ICarlo I .1
� �m Matriz: FL.ORIANOPOL.I ��
.-.

em..
Blurrlenau ..Joinviile Sao Francisco Laguna Lages g��FiliaeS Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��

Secção de Secçao de Secçao de �1
FAZENDAS: �Fazendas nacionaes e extrangeiras "_tJara:ternos FEI�RAGENS: MACHINAS:

V\.\1Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeira f1\!
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �.�í,Tapetes e trilhos Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �.'ll
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

.

lavoura: [arados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �'��
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomovei-s, Motores de_( esplosão, Motores ��
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos g��

l� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �1
� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �j

�.. Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes ��Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechaníco

-

�
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos c cainaras de ar GOODYER t:it
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ��

� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"�-vapores "Carl Hoepcks", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleir "Arataca" �=Pl�AVÃ.VÂVD&������j��������k��l���l����l��:�����::�����SYâ���
Companhia Alliança da Bahia

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio eadquira U!vl ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prf'ft'ilura Municipal de São José, cuja cópia acha-se.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contraclo de ccmpra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT o' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno
..

Ia.

Llnõa Vista Pancramica.
Esplenõiõa praia õe banhos.

Optima nascente
õ

e agua potcuel,
Terrenos completamente planos.

A:VILLA BALHEARIA DI5TA o:
•

1000 metros õc Ponte Herdlio Luz
800 ÕO Ei"a�õe Quartel feõeral, em conetrucção.

r. Dr' "-:
upo Escolar 10sé Boiteux.

a séõe ao Distrirto 10ão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieõaõe se encarrega õc conetrucçõo õe Préôios

os 16tes nõqulrjôos , meõianle o pcqcr.rento Cle uma entraõa ó
unsta 12: o resta te em pagamentos rneneaee,

Informações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

End. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS - SÃO J O 5 E'

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teieohone n. 1632

Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I

V das
casas na rua Conselheiro

en e�SeMafra n. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um te rreno na rua Fclippc Schmidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietário Paulo Schlern
per.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farellc,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Nas grandes luctas que desdo
brarn no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo·

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

PARA ACQUlSIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PHILIPS

PEÇAM CATALOGOS, _PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleioa

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôsD

Preferir o Sabão

'� 'EXPERIMENTE E VERÁ QUE
... ..:....-.-_,-- _-

l
,.

t

Funôoôn em 1886

Rua Felippe Schmidt 11" 8 i
Caixa postal12(J T�L auto 1004 I ----------
Codigo Ribeiro End. Telg. � Professora norma-

� I i sta -* acccita alumnos.

I
SIMONE I CURSO PRIN1ARO

Tvp o qr-cnhl c. E5t2r�otypi I E SECUNDARIOErrcc ô

erncçfio, Paulação, Tra
balhos em Alto Relevo etc, TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NIlO

�c� onstructora do
�i
D
�
�

Organzação nacional de crédito
para a construção da casa propra

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVt:RNO FE
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917 ,

SOB N. 12.475

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora da Lar Ltda" �
que obterás uma caderneta pela quantia (le 10$000 cem ��

direito a um sorteio pago, �'4
�I;>f

Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá �
uma casa pela insignificante quantia de 3$000.

,,",
,\( .....,

'.

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

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre-
sentante, nesta Capital, sr.

� João Manoel Nascimento, t�
� que se acha installado, com f;�
• escriptorio, á PRAÇA 15 DE ��
Q> NOVEMBRO N. 15. @
e �
• MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo e

f�
--------G.s•••�

É SUPERIOR

__ . L...-_.

',;� IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Agentes vendedores II

A 'GAZETA

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

As defesas da organismo Junta Comer-
Imunidade cial do 'Estado �

Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
Antonio C..onrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão
João Lobo Haberbeck
Castanna
João Ovidio
Leboj
Um amigo
NN

. 100$000
20$000
27$000
46$000
5$000
1$000
2$000 Rua Trajano 11.

1,$000 J I2$OOOi Dr, Ivo d'Aquino
I$,'oooj.1 $C�0 I Aqyg��Hlo

1 $000
BLUMENAU

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

20$000

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

III

Corações
carítativos ! Resumo das àtas da179. Ses

são da janta Comercial do
Conclusão Estado, realizadas em 24 e

_�__•• 31 de Agosto de 1935.

O organismo possue dois car o crescimento da irnuni- e

(SOC. Coop. Resp. Ltda.) modos de se defender dos dade natural. Presidente do sr. Major Edu
microbios. Um deles é pro- Este produto provoca uma ardo Oto Horn. Presentes os s.s,

movendo a sua destruição no inflamação local sem produ- Eduardo Oto Horn, Presidente,
ponto onde penetram os mi- ção de pús inteiramente des- João Olavio da Costa Avila,
crobios com os recursos da tituidada de inconvenientes José F. Glavam, Roberto Olivei-

136:700$000 inflamação. Como se vê, a para o organismo, fornecen- ra, Alvaro Soares de Oliveira,
56:424$498 inflamação é um, porque ela do-lhe elementos de defesas deputados e João Tolentino jor,

RECEBE DEPOSITOS é O reflexo da defesa local, a naturais porque apenas obri- Secretario, é aberta a sessão an

guarda avançada da infecção. ga o organismo a aumentar terior. Expediente: Memorandum
Si os microbios são destru- suas defesas naturais. Kuros da sr. Wihelm Mahuke, da pra

dos, a inflamação regride e atúa também sobre a irnuni- ça de Blumenau, acusando o re

desaparece, voltando os ele- dade artificial ou adquirida, cebimento de um memorandum

mentes da defesa aos seus quando éla já existe, ou desta Junt:l, ArquivcoJe.
legares e QS elementos des- apressa a imunidade que o Dito da Caixa Rural União
truidos são removidos pelo organismq v9-� prqquzindo Popular de Bêl� vista, remeteu-

�iiiiiiIiiii__iiiiiíiiiiiiiiiliiiiii iiiii.i!iiiiiiiii!iiii!iii!!_iiiiiiiiiiiiii!; sangue sem outras conse- com a doença. Com esta pro- do uma via da lista nominativa
Dr. Pedro de Moura Ferro quencias, Si a luta foi maior priedade kuros pode ser em- dalCaixa, cig " da aludida Caixa,

Advogado e ccntinüa, o mllT)�r9 de glo· pregado até profilaticamente, pedmdo para :;e arquivar nesta

bulas brancos destruidos 'pe- na lut� contra �� ggenças, Junta; Idem, Oficio da Socied«
los mlcrobios se tornam muito porque apresta q imunidade de Cooperativa Gonsorrio 'R:-ofi�'
grande, não podendo ser d� naturªJ contra o possível ata- sional P"tri� No�a, d� Cqn�or:
prcnto remcvídoe-tormou-se que dos mlcFq�i(.is: qi�1 remeteqdo � esta Juqt� 91
O abcesso, vulgarmente co - 20) 0$ mlcrohíos podem documentes da mesma, afim de .!.:.�

nhecido por Htumor", Então ser tornados lnocuos quando de serem argl.livadQs, Ide�,,'
'_ ..

a �éJ� cgmprimipa peta ãb,t"!1l)rtos ou atenLi:=:;�, sendo
I

DitC}_ do _�nr, ,dr, Jv1a.rio
ces5� se ªqel�a�a, por�u� f pl��W�'&�§' portanto, .de pro- Teixeira Ciirrilho, Juiz da Co-

:J..asnca, �m ponto º!lª céde, duzjrem 4qença Q4 �nfegçªo nfarc� ge I.:ta�e�, remetendo a

u ... !1dO salda ao
.
PU$, @ iI sem p'erq�fef111 contudo, sua esta J4nta o &;dItal �a f�l\el)?i�

cura se stic�de, S� os mlcro- capacidade de gerar anticor- de Ql�vio qe Souza Freitas, rer

bíos são mais fortes que os I pOSo querida pelo snr. Ânto;úo de 0�i�
� Dr. Renato= elementos de defesa local, São assim as vacinas. veira Waltrick, Idem.

"

==Barbosa:== êles penetram no sangue e A Sessão de Veterinaria R�querimentc: De J. A. Go-

Usar o SABAO INDIO quer ADVOGADO
se espalham pelo corpo 01,1 dos Laboratorios Raul Leite mes de Üliveim, arrendatário dos

VENDE-SE uma pequena ca- dizer, economia sobre todos I vão localizar-se nos tecidos prepara vacinas para quási dos serviços de Luz e Força des-

sa na Rua General Biuen- os pontos de vista. ,Rua Trajano, 2 (sob.) ou nos orgãos de sua preíe- todas as doenças' animais e ta Capital, e respetivo município,

court 11. 67; mais duas pe- I
Fone 1325-Atende cha- rencia, produzindo os sinto- continuamente estuda a pre- pedindo para '��rtIf'icarse a fir-

querias e 11m chalet grande á lua preCisa-se alugar um ca- mados para o interior. mas que caracterisam as di- paração desses produtos para ma do suplicante se encontra re."

Duarte Schutel, 25. sa com relativo conforto. DELABERT & crA:dE, ferentes doenças. Nesta faze o trat.amento preventiv.o ?U gistra.da nesta Junta; Certifiqu�*�,
para casal de tratamento, A melhor lenha por igua1 ,entram �m luta outr·)s ele- curatIvo das doenças ammals. DIto de Prudente Soter Corrh,

A tratar no CAFE' ES Tratar no Largo General preço.
'

me�tos de 4�fe�a, chamados As vacinas de�em �er da- da firma «Sot�r Corrêa & �ia, __
TRELLA. Osorio 38. PHONE 1.100 ar:tIcorpos. ASSIm, os _globu- �as de preferenc�a fora da de Mafra, pedmdo uma certIdão

los brancos aumentam con- �PQça do aparecimento das de ter pago o selo proporcional
����������������������,������������� sideravelmente no sangue e, doenças, pgrque élas são no �s�actosoci� da m�ma fir

em todo local onde se locali- quasi sempre 'mais pr�velJ- ma; Idem. Dito de Pedro Ar-

I Sorteio,s men_! zam os microbios êles se tivas que curativas. Os ani- lal}t, qe Çaçador, pedindo para

saes de amor-
acumúlam para destrui-los. mais vacinados dentro do registrar � S4a fir�a Çomercial;

. Mas outras defesas são ne- prazo da atuação da imuni- Increv�-�e. De Vitor Bu�cq & Çia,

411i:IUd1lU .1:1 It:.III· ... ;/ t}�::�9,��m cessarias e postas em pratica dade dada peja vacina, não de3ta pra�a, pediQ�o parif -�egj��
"" ••

t ,1 pelo organismo, são os cha- contraem d doença para a Irar o seu çontr�tq sQci�1 � � (k

•" ..-
-

' ,�mensa, ae u ..\ d t' b t I f
.

d I d f' IR
\

41;1111';1 IZ:I .... :B<j. s. ,,�':- numero sor-
' O}r. os an Icorpos, suo S an- qua oram vacl.na os e, quan- c aração e sUa Irlrla� i ,e�i��r�:_.e.

......
d d clas dot�d,a� de (proprIedade do raramente IstO acontece, se, Inscreva-se e ArgUlvev<ne, ....-.

Companhia 6rosileil'O poro i"centilllof odes.! tea o, O
de ,,_, destruir "os ,m". icrobios. a doença é muito benigana Dita do sr. Paulo, T., p, .),

enJolvimento da Eco1'lOmio { O U P L O
C.'lIP!ta.1 .Qb5Crlp'OI·._�.OOO:OOO$OOo-Capjta.l realisa4o; 80.0:000&000 i d 't I Chamam-se anticorf1Gs �,a e.s- e logo desaparece com uma sito, desta praça, pedindo para

Be4e Social: B.bJa
'

.:
( o capl a b t'

-
I-

t' r.I d k t" d b I
ClOnano. I .

I sas su s anclas, e nao 'ln_l-! ,\llQS� .,

e uros, que rea Iva a reglstrar o contrato 'e su - oca'

l
nomma.

microbios, porque toda vez imuni9�Qi� ÇgW9 dissemos. ção do Bar-Miramar ao sr. Ger-

// - //

fi!- / P jJ/ /1)f' que penetra no organismo 30) Os ª,ntic9rgQ� podem de Sehoer,; Idem .

.

·()C;/.,�;r 'Ltuú.r�,dcc:/7dz�'//�/t(/ uma subst�ncia ou corpo �e �er ofereci�o$ �O or��lni�lVO\ I')1ad� m�i" havendo a, tratar,

?

natureza diversa do orgamS-I"1fectados Já preparados, com' [} �,r. PreSidente encerrou a ses-

_

/Ú' // /. / / __L;) . j- /? _ i)
I

mo este ,produz outro que se sôro de animais, im;,mi$ados são. Secrétaria da Junta Comer-

/� �r�_/.ÁlCtâ:taab� -ÚMI::Jttatt.e� opõe, donde o nome de anti-I a_rtificialmente nos Laborato- rial dq Est�do, eCII ]J 4e -�g?S�
I ! corpo. nos RAUL LEITE. to qe 19J5..

.

,

.

CONSTANTE t·· ã d 50 OI I d S
.

d d :,." Í)3,rios são os anticorpos, A Sessão de Veterinaria
par ICIpaç o e o nos ucros a OCIe a e, 'i >'.; l'd d d t d

.

dA L b
.

d f I d 10' d' t TODOS OS ANNOS'
�i Iflas ,p f4-..i.a 1 a e e o os e esses a s. prepara vanos

o ma o a�no em lan e, � i ,a m�6rté' ,é,.a dissolução dos sôros para tratamento das

AGOSTO DE 1935 {,os. AS.sim os an' ié"orP,9s po- a auxiliar a cura dessas do

de'm ser � va.'rias .�s'P�c.i,��-- enças ou para previni-Ias. Do

II
ant/rnicrobíanos, os provoca"':> m�smo modo que com as va

dos �los corpos microbia- dna� lf9'ps demonstra tam

nos, ai1.tt,.t�xic�s. ,�s �efado�i �em ,� ,�Ç�Q Sl?� .sôros, au.xi-
Sr. Luiz Gomes da Costa, Taipú, R. G. do lNorte--'contemplado com pe!as substanCIas t�Xlcas dw ll_éll!odo _� \lwun,I��9�.,c��f�nda

CAPITAL DUPLO Rs. 12:000$000 micro�'.iOs. pf3f ek� C,Q�,� _��lv,aç?9 ,�a
D. Julia Sestacy de Melo, S. Paulo, S. Pau:O'----4Contemplada com CA Para àG:xiJiar racionalmen- . "'l1ídade n,ªjutl'�iL

' - ,

PITAL DUPLO Rs. 12:000$000 / te o organismo na luta con-
lfi .... _

D. Carmen Gonzales, Jahú, S. Paula - contemplada com CAPITAL , tra as infecções devemos ofe- ;====="'-
DUPLO

'

Rs. 12:000$000 recer�]he:
Sr. Amaro Mauricio Marques, Belém, Pará-contemplad com Rs. 6:000$000 lo) substancias dotadas de
Sr. Hugo Perez, Pinheiro Machado, Hio G. do Sul" - contemplado capacidade ativante sobre os

com Rs. 6:000$000 elementos naturais de defe- l

Sr. Rodolfo Soares Filho, para seu filho Reinaldo, Santos, S. Pau- sa;
lo-contemplado com Rs 6:000$000 20) substancias microbia-

Sr. Argemiro Vasconcelos Oliveira, Amparo, S. Paulo'- contempl�- na.s destituidas de ações to-
do com um titulo liberado de Rs. 6000$000

S
: xlcas e capazes de provocar

Ir. Jorge Simões, São Salvador, Bahia -confemplado com um titu- a_formação de anticorpos-lo liberado de Rs. 6:000$000 sao chamadas Vacinas. JSr. José Pereira de Araujo Maia, Río de Janeiro" D. Federal- con- 30) Anticorpos.
templado com um titulo liberado de

'-

Rs. 6:000$000 10) Para intensificar a 'de-'
Informações com 6s Correspondentes Regionaes fesa na imunisação nada ha

comparaveI a kuros, Imedica-
Cam pos lobo & Cia. menta para uso veterinario

que aumenta até 30010 o nu
mero de globulos brancos do
sangne, como se pode ver no

grafico _junto, além de provo-

Pelo Dr. Genesio Pacheco -- Assistente do Instituto de

Manguinhos

DEVEIS� CONTRIBUIR PARA MINOR L\R OS SOFRI

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�������.._a:_.

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operaria que falleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan

'te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelina Vieira

e alguns filho· em compÍata pobreza, sofrendo as agruras do desti

no, ClU(- II-,es reservou dias d- tristeza, de dôr e de tortura.
.

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na 5'1-

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

� ,frimento5

Agente e [unciouarios do L10yd
POt alma de Maria (enviado anonimamente)
Contnburção da EstaçãO Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de Iuncionarios dos Correios e outros

XXX

Capital
Reserva

PABAHno 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1, ala�
ClC. Aviso Prevíoô]. ala .

Prazo Fixo g·I. ala.

) (sobrado)
I
I
j

Escriptorio :-Rua I � de
-'"

Novembro n.)\.I
I

(Eõificio raixa Agricola) j I
TELEC'HOHE. 58 _____I

interessantes
�: i de titulo:; de j

capitalizaç�o,
qu�r saldados
quer de pa

gamento frac-

Combinações
inteiramente
novas e muito

Dr Aderbal
da Silva

Secretario,
,_." T �, • '.

A última· afroritã,----
-

ao gên io da guerra

JOãO Tolentinq jqr

NUM EROS SORTEADOS

14.457 -- 6.S82 --10.362 --9.788 ,-- 14.068 PARIS, 13 (G)-A casa his
torica em que Napoleão, pnsl
sioneiro dos reis europeus, passou
os seus últimos dias, n') ilha

ge $antá Heellla" ameaça rur,

�o.lilp�4a péjlas ,formigas.
. • I;

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Fones 1631 e 1290

...F.NDE-SE a quinta ,casa

"
_

'

Villa Affon�o Mi:,
da rfisíricto João

cholet, no', () pro
Pessôa. Tratar com ,

prietario Pedro Cardoso.'

Flori�nopons - Laguna - Itajahy ,_ Blumenau Brusque

d�9�m����mç�õ9a�r�pCaíZroanas0,., com urg�ncia. d� p�ssoas ativas �
, .. r�m nOS90S Ag�llt�s- à à

��s�a praça. para a rolocação aos nossos afama��� �pro:àe�:os e grand", consumo �m to.das as class�s sociais. lucrando com .2 ou 3 horas àe S�I'VlçO àiario 200$000 3 $
6�m�nals'àraPital insignificante para inicio àa R�pr����fa°
1000: ance �r�mos �xclusiviàDà� à� vk!'nàas n�s

-

:at Imeàial° inicio àas v�naas. rogamos a tOàass�:r����%a�
I� ere.ssDuas nos escrev�r, iuntanào enàere o e $
*��eso;r����aa�or5�gistraàa. para a rem�ssa à� ��Oe;
nu

'
.

. E DETALHES 005 N05505 PRa-TOS. Laboratorlo Clar�ol Caixa Postal 3963 5� n I
_

,
, ao .. au o.

,.,
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Commercio, Industria A Gazeta

Agricultura M ydcos

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 00
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500

Gatos do r;n�tto uma 4$0

ndiana 34$000
Lontras media uma 30$000

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

Extra 70$000
Graxaim do campo uma 5$000

Diamante 69$000
Catetos médios uma 6$000

Christal 58$000
Porco do matto uma 5$000

Moido 65$000 L,'nrgatos grandes uma 3$000

Terceira 49$000
Veados mateiros kilo 10$000

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

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000[16$088 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

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

Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
. ld a dz. 6$000

Inças correntes na praça de Limpos leves kilo

Florlanopolls Limpos refugos kilo

-F-A-R=-CiNHA DE TRIGO
-

Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

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

Moido de 45 kilos 14$500
Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sccco de 60 kilos)

Pret� novo 18$000
Branco especial 18$200
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

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

DIVEHSOS
Arroz sacco �44$000
Kerozene caixa '48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE \1ANDIOCA
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)
24$l,vO Agulha Especial 42$000

Vélas de cêra kilo ,7$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo i $600 Japonez Especíal 38$000

.... Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

j

BANHA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000

IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. LV$VVV --

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xaique sortidos arroba 25$000 (por krlo)

Mercado de Florh"opoll8 Mantas Gordas 1 $800

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

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

Feijão vermelho saCC0 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 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carn� de por('o

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo [2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 1 7$000 « Hespanha
Nozes kilo 200 « Suissa

« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

CAMBIO
90 dlv 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

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

�'MOVIMENTO DE CF.REAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK IZm 3 8 Entraô051Z 50hiôos

fi o 14-5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

.. Fij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)

• Milho (saccos)
Xarque (fardos

._ ...

..,__ .

Ind ca:

Advogados
Aérolloyd Iguassu

S.A.

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY,18LUMENAU" JOINVILLE,ICURYTI3A�
S.I\O PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

I�d-ificio LalPorta Hotel
�:m!!

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phçme. 1.285

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, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

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

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

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

Dr. Cesar Avilal� Dr. Fulvio Aducci
'"

Advogado
Ex-assistente

�

do
Rua João Pinto, 18- rr

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clinica cirurgica-operaçães 17 horas

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

Phone 1.618

.......",......��"""""'="""'=""""""'".".,..

�
Dr. Pedro de Moura Ferro

Expresos Nordeste ,.,

séap Porto Algre
'�)lf�

t.MPREZA DE TRANSPORT "EM AL'" OMOVEIS,OMNI-
8US E " MINHOE ::<

Devidamer
i Registrada

Director Proprietar' J SANTIAGO BORBA

Linha Perto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

[Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
I

Telephone 11" 1548 I

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

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Dr. Miguel
Boabaid

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
_._-�---

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

Clínica Geral -- Vias urinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr
.�

•

reira tem seu escrip-

A Agencia Moderna.
de Publicações, com séde
em São Pau lo, é auto lzada e fis
calizada pelo Governo Fede ai e

possue a ca ta patente n. 112

I tório de advocacia á rua

'Visconde de Ouro Preto

Resid.:-Praça Pereira € Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consuu ..��R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

n. 70. - Phoue: 1277.-

Caixa Postal, 110.

.....�-�-- -
--�..::...-- ---_-.-.-

A. SaudeI!!
Ler com attenção

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

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

forme o estado do paciente o

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
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.

'�?nDM
Doses: Uma colher é)as é)e sopa antes õcs refeições.

, .. _ I
... - .;:-� ._;."..., " 1 '\'

•

� '.,", •

!

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

.,
,

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

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

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

regressando ás 16 I {2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

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

.�����.

I FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

. A MAXI�A lisura e honestidade, pois, os sor- �
teíos são presenciados pelo povo �

�����������gi�������

..
<:'"

l'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C/fi. GSI�e
A DO POVO

Eslra nho modo de
zelar pela lei

voz Na minha rude Lira onde a tristeza irnpéra,
Cantando eu tenho já, sentidas notalgias;
O encanto sem igual da minha primavéra,
Que veio e que se foi como se vão os dias •

o preço de um raio
Por isso acho feliz e humano ter saudade.
A gente julga a dôr que agora nos definha,
Menor que a dôr sentida em plena mocidade.

. r��oo����:s;:*::;er*::*:�
ti Nossa Vida i
��=*r.��*� �1r�����

Pelo Diario Oficial do Esta
do, o sr. escrivão da Administra-

Quanto custaria um raro, se ção do Dominio da União, anexa

fosse preciso produzil-o por meio á Delegacia Fiscal, está chaman
do concurrentes ás obras a seremde uma pilha?

Um sabia belga fez o calculo. executadas para aumento do pré-
achando que seriam necessarios dio da mesma Repartição, até dar

27.777 kilowatt-hora. fundos á rua Saldanha Marinho.

Ao preço em que eslá o kilo- E�sa: concurrencia. pública foi

watt em Bruxe lias , um raio cus-
autonsada pelo s�. DIretor Geral

taria uns /4.000 francos. Que da Fazenda Nacional em data de

disperdicio de elelric�dade! 16 de Maio deste ano, guardan
do-se o que dispõe o paragrafo I .

I de artigo 738 do Reg. do Có
digo de Constabilidade Pública.

As propostas para tal fim serão

apresentadas e serão abertas no

dia trinta do corrente mês, ás quà -

CStorze horas, na Secretaria da De- fiscais da
legacia, em presença dos interessa- do Trabalhodos e pela comissão designada.
Para garantia da assignatura do dentro de uma
contrato as firmas que desejarem
tomar parte na concurrencia, deve- comercia I
rão depositar na Caixa Économica RIO, 14 CG) - No interior
até a véspera do dia designado do estabelecimento comercial á
para o recebimento das propostas, rua 24 ele Maio n. 29, ontem, á,
a importancia de cinco contos de primeiras horas da tarde, ali se

réis. Depois de julgadas as pro- achavam, pouco depois de meio
postas, será chamado o proponente dia, os srs. João Maia e seu filho
escolhido para dentro de cinco dias Fernando Maia, aquele proprie
assinar o respectivo contrato. E, tario da fabrica »Dyrce,), quando
para garantia do fiél cumprimento dois funcionarios do Ministerio do
desse::contrato, antes da assi- Trabalho se fizeram anunciar,
natura deste, o concurrente preíe- em visita de inspeção. Recebidos
rido caucionará a importancia de pelo sr. João Maial declararam A maior montagem em

12:000$000. Ao contratante é os visitantes'que o industrial iria serraria.
d d d )70 di DELAMBERT & CIAa o o praso e _ las para a ser multado por ter sido apanha-
conclusão das obras, salvo força do em flagrante de infração. PHONE 1.100 S. O. Estivadores de
maior a juizo da fiscalziação. A «Porque?»fez o sr. Maia. "Tenerife" Florianopolisdespesa orçada para a execução «Porque ha empregados traba-

Acha-se em festa o lar do sr. i, Faleceu ontem, na Maternida- d03 trabalhos de que trata essa Ihando em hora de almoço.>
Herminio da Rosa, do 14 B.C., de, d. Maria Isabel Conceição. concurrencia, foi calculada em .. �.. Procurou o sr. Maia explicar
com o nascimento de um garoto ------------- 105:028$278 réis.' a aem r izão elo ak gado, isto,
que to:nou I) nome de Jonas José. C;a rtazes do O pagamento do contrato, que porque somente um funcionario da

d ia correrá por conta da Verba 18 fábrica, o caixa, por deliberação
-- «Obras» -do Ministerio da espontanea, se achava no escrito
Fazenda, será feito em tres pres'a- rio. Todos os demais operarios e

ções iguais. A primeira, quando empregados estar im au . p'�,�s.
se achar executada de um terço A explicação não agradou aos

das obras; para a segunda, de mais fiscais que passaram a proferir ex- Por ter de seguiu viagem para
de dois terços e finalmente, a ter- pressões menos delicadas e em a Capital da Republica o sr. cap.
ceira e última prestação, trinta altas .vózes, o que levou o indus- João Caldeira di! Andrada, pre
dias depois da entrega e aceitação trial a convidai-os a que se re- sidente da Associação "Irmão

CINE OOEON
' das obras pela Delegacia Fiscal. tirassem, O .. [iscais, a essa voz, Joaquim", que tem a seu cargo o

Cine Odeon: ás 61(2 8112 A concurrencia será presidida pizaram na trouxa. E um deles Asilo de Mendicidade e a Ma-Com a srta. Olga Pacheco,
A M

. pelo Administrador'do Dominio sacando de um revólver, deu um ternidade de Florianopolis. passouProfessora publica e.n Rio Tava- horas, umta, e os primeiros d U fi d fi Iepisodios do filme em série Ser- anião, can o a sca ização tiro, logo 'seguido de outros, esta- o exercicio do cargo ao vice-pre-
res filha da exma. sra. d. Miner-

D 'd das obras a serem executadas a belecendo-se panico. sidente sr. prof. Clementino de
vina Pacheco, contratou casamen- tão esaparect o.

d h' d BTAa car.g� o engen eiro a mesma O sr. Maia e seu filho atra- rito. res por d lato o sr. Hipolito Mafra. funciona- CI N E REX Administração.

r.:BáG��:'iC:.uc���������r*"Y:&l�rio da Secretaria da Fazenda.
I Os detalhes para execução das

l� . , ., ..
- Cine Rex: ás 7 horas, O vin- obras � que se refere ,ess� co�-. Dr.> Arminlo Tavares III Onte� Ja qua� a nOl.h�ha,Com a senhorinha Noemy, filha gador e O lar perdido. currencia, se encontram a disposi- �

. 1. (\ porta �o I�pertal,do sr. José Q. Albuquerque, con- ção dos interessados, com o enge- I III Gnta�a o ZICO Linhares,
ttatoucasamento o sr. J, Alencar Programa de nheiro do Dominio da União, na U OONVITE � Ra!voso, descomunal,
de Carvalho.

amanhã: mesma Delegacia Fiscal. I � . . .

•

- -

-

.. Convida os seus colegas, e de antemão � Quando surgIu o seu Vllh,
rHEBAm Ufi5... Imperial: ás 2, 61(2 8112 Fest.v.1 de

�. agradece o compareciment.o, para a�a[1hã, ás .10 � Qu� num.rasgo d.e oratória,
Procedente da Capital da Re- hor.as, Lanceiros da lndia. C·d de H horas da manhã, no Hospltéll de Candade, assls- � Ao ZlCO assim exph�ou,.

-publica, chegou, ontem, a senho- .

- �ri .

a
. � tirem á inauguração do seu gabinete especializado � A causa daguela hlstona;

rinha Ica Testa. !?oyad/: a; d6• e 8 horas, Lan� Em ben�hclo da vlUva d. Al- � de oto-rino-Iarincología. �
_

cetros a In la. merinda .Figueiredo de �elo e � Haverá uma ligeira palestra sôbre «as rela- S -Seu Zico, eu não sou culpado,
PEL05 CLUBES Odeon: ás 61(2 e 8112 horas, de. seus fllhos menores, realIza-se.. ções da oto-rino-Iarincología com a medicina em � Nem os meus Chefes

C. R. Primavera Mascarada. ho)�, ás 20 �oras, na .séde da geral» e muito gostaria de ter todos unidos, Já. �
Umão Operana, um festival pro- Oferecerá aos seus colegas uma meza de �

Hoje, o Club Recreativo Pri- Rex: ás 61(2 � 8 112 horas, movido pelo grupo de amadores frios, bebidas e champagne. 'ij
mavera, do Saco dos Limões, leva Ali Babá e os quarentas la- «Recreio Dramàti��» dirigido pe- .. . �
•ft_e.fe.it.o.u.m.a_so.i.ré.e_d.an.s.an.t.e_._.d.r.õ.es•.•�.-._•.,.,.'�..:,�./.: ..);.sr. Dante NatIVIdade. ,rã;ST-;r::r;,rg;n�"ran�r"'n�!Z1'õiCJi�� ,

o sr. lndio Femendes, escritu
rario do Tesouro de Estado;

a exma. sra. d. Maria Isaltina
Meyer Coutinho. esposa do sr.

Nelson Coutinho;
a senhortnha Alice da Costa Encontra-&e nesta cidade o

Arantes:.. > anunciado ()uinteto gaúcho, que
a senhorinha JU�leta To�res, aqui, fará varias exibições,Gonçalves, pr-C?fessora normalista: Hoje á noite tocará 'na soirée
o sr. Crescencio Y idal, residen- do 12 de Agos�o.

•

te no Saco dos Limões, Amanhã, o Quinteto abrilhan-
tará o festival promovido pelo Club
Germania, para o qual são con

vidados os ascociados do Lira Te-

pDupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos •

.._------------------�--------_.-
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Sra. Anfiloquio Gonçalves
Aniversaria-se hoje a exma. sra.

d. Alceste Gonçalves, esposa do
nosso conterraneo sr. Aníiloquio
Gonçalves, funcionario dos Cor
reios e Telegralos

fAZEm AfiOS H018:

Faz anos amanhã o menmo

joel Cardoso, filho do sr. Emi
dio Cardoso.

êEHT8 fiOVA

BATI5AOO

Foi levado ontem, a pia batis
mal, da Catedral Metropolitana.
a menina Maria de Jesus, tendo
servido como padrinhos o sr. João
Pires Machado e s. exma. esposa
d. Marinha Linhares Machado.

fiOIVAOO

o aumento do
prédio da De
legacia Fiscal

Minha alma que em sofrer jamais se desespéra,
Que das aves do céu escuta as melodias,
As vezes esfronhada em rutila chimera,
Parece uma creança em meio de alegrias.

Que bom sentir saudade!. .. Eu quando fôr velhinho,
Hei de sempre lembrar. para ventura minha,
O tempo em que gritava: "Oh!...Moço! ...Torradinh lâ

Trajano Margarida

Club 12 de Agosto
Realiza hoje. á noite, uma

soirée dansante, o veterano Club
12 de Agosto, em que tomará

parte e festejado conjunto «Quin
teto Rio-Grandense», ora de pas
ssgam por Florianopolis.

Ministerio
tirotearam

C. R. 3 de Maio
casa

Abrirà, hoje, á noite, os seus

salões aos associados o Club Re
creativo 3 de.Maio.

cararn-se, então com os estranhos
servidores do Minislerio do Tra
balho, detendo-os e fazendo-os
entregar dep )is ás autoridades do
10. distrito.
Na delegacia deram eles os

nomes Aristides Geometra Mota
e João da Rocha Porto.
O primeiro apresentava forte

contusão no alho esquerdo.

Quinteto Gaucho

ms,

fALErlmEHTO:

A' barra do Norte, no anco

radc uro dos Ratones, chegou o

vapor alemão Teneri/e, com OU

ga para este porto.

CINE ROYAL
Royal: ás 7 e 8112 horas, Hon

farás tua mãe.

Assoe. "Irmão
Joaquim"

CINE IMPERIAL
Cine Imperial: ás /1(2 horas,

Sonhos de gloria.

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia••• Joínville (MARCA REGISTRADA

! ,
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S. de T. Marittrnos
e Fluviais de S.

Francisco
O sr. presidente do Síndicato

de Transportes Maritimos e Flu
viais de São Francisco convoca,

para o dia 21 do corrente."
ás 9 horas, o comparecimento dos
associados daquele sindicato para
em assembléa geral extraordinaria
proceder-se a eleição de deputado
eleitor á Assembléa Estadual.

S. dos I nvernadores
de Gado de Cur to

ban0s

O Síndicato dos Invernadores
de Gado do Município de Curi
tibanos, por seu presidente e d--!
acôrdo co I) O artigo : lIdos es

tatutos do mesmo, convoca os se

nhores sócios para. no dia· 1 9
deste mês, pelas 10 horas, em

assembléa geral, proceder-se a elei-
ção de delegado-eleitor para re- .'

presentente na Assembléa L�g;s-�
lativa do Estado.

S. da U. dos O. Es
tivadores de S

Francisco

O sr. Presidente, convoca os

associados do Síndicato da Uniã»
dos Operarios de S. Francisco dJ
511, para comparecerem á Asse n
blé Geral Extraordmaria, no dia
21 do corrente mês, ás 9 horas,
para eleger o delegado-eleitor que
concorrerá á eleição dos represen
tantes dos empregados á Assem-
bléa Estadual.

.

Estão sendo convidados os as- �
sociados do Sindicato dos Ope
rarios Estivadores de Florianopo-
1· , _

ns, para comparecerem a se isao

de Assembléa Gelai que realizar-
se-á no dia 1 6 de Setembro de! _ ..
1935, ás 8 horas da manhã, para

_

r: -

se proceder-se a eleição para de
legado-eleitor/ de acôrdo com as

instruções baixadas pelo Tribunal
de Justiça Eeleitoral do Estado.

Salão "Cornrnercial"
Conselheiro Mafra, 9 (Eó. Mercado
Barbeiro e Cabelleleiro

Attende chamados a domicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

maIOres,
Nó, aqui cumprimos ordens,
Do juizo de M�nores,

T. M .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




