
CURITIBA, 15 (G)-O deputado catarinense Trin-
dade Cruz concedeu entrevista ao Diario da Manhã sô- J;ç."-;_�J.fl'
bre a politica em geral e em particular sôbre os casos rt»: �;:Y

do Pará eSta. Catarina. ..,,,,-�.rr.r7<i(l���:'"
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e cnnc o-se a individualidade do sr. Vicente Ráo. r r .41:" }/--·di· ,.:;,zJ:>
diz O entrevistado:

I �:C:..c-;:.-,.,-,,.;.""" �I

-«o atual Ministro da justiça, sr. Vicente Ráo. é
uma dessas creaturas que ainda não desencarnaram 'do
mundo reacionario Sem raizes próprias no terreno do
prestígio pessoal e, sobretudo, sem um lastro de serviços Prop rieta r io e O li-e-to r
que o recomende na elevada função que desempenha 110 ANO i I Florianopolis, Segunda-feira, 16 de Setembro de 1935
corpo executivo do país, o sr. Vicente Ráo vem, mais -�---------------------------------

"-0- que qualquer outro cristão novo, prejudicando e desvírtu

a�1do a obr� sonhada pelo sr. Getulio Vargas e pelos que t1'\
ainda acreditam nAa força in verc!vel da Revoluç�(»>. I U.. .

Falando sobre Sta. Catarina, fala na maioria opo
SIClol!l�ta, da banc�da da Câmara Federal, esperando os

OpOSlC1011lstas dominarem em número na Assernbléa .. Es
tadual, vist� terem com êles «0 força da opinião pública
de todo o Estado e ... a esperança de melhores dias para
a nossa causa», reticencia, que, parece, contem velada vr'cncas 110 sentido do íun

ameaça ao situacionisn-o. cionalisrno te dzral neste Es
Diz que a a cenção elo sr. Nerêu � (11110S é urn

I
.ío ser nago JlO dia 19 cio

paradoxo politíco,-up a m noria transformar se em mail r ;), corrente para que, assim,
E acrescenta: )OS�J com .un.rar CJ passagem
«C0l1VC111 não esquece r11103 cue no p1110 verde da .o Pi i.nciro centenário da

politica nacional, o sr. Nerêu R(ll11�s é um do, i.aipes do ;�e\,IJÍt J') Farroupilha.
baralho elo sr. \lic nte l<á, l...

.- ----- Rtalizon-se ôntem, da� 10 ; s L:-" Bonttti, CCFno su;.Jl,··n�e e Er-

.' ,Fala a s�guir no «í. ix; de-varas» da u.nao opo-
Um� C3;�i2.9 i6 horas, na séde sacia! da I\s- n'�tJ M·y.r, co;',o s' creta;'in,

sicionista, que tórrna a ma-s poderosa força pol.tca de I sociaçüo dos Emorez .• dos [10 Co- Foi eleito, rel'! �jnifica'iV". Q�io-
-que ha memória no Estaco. D I 1

.

carta

I
PI"fCIO de Florial�')f,(�b a CO!liO.- r',',l .de um vc to «,'ena I

o nr=:o
� ivec-ucmos .0jC uma "n

«Essa Co.igação de p rtidos- dz o sr. Tlind dt i_,! ia desta Canital. co rn
rida e d;sIJu'ad,.;·ii1ll elc:çro drsnnto conier.aneo sr , F.mdio

.---atúa em todos os quadrantes elo Estado com a mesma a-sinatura d,> u� sr'. J,)àü I p.rira delegado-eleitor eles cou

u-I
Cardúso ]Jr.i.)r, que obteve 73

r.rientação po.it.ca e doutrinaria q.re a levou para Ió-a das D,)rnell s, quc se di:. pescador. c.auo-.
, ' 1

votos, enqml1t,o o seu concurren-

f-uas Irontc.ras na consagração do mais pe. feitl) ente: di Como n5.') conhecemos o sm=- Comparecera" ao pleito 7f)úlO' te, o nosso estimado amigo Hí-

lllento de o.dern social, ('0'11 o r (,(,I'+� acó.d. assinado Cil ,'o .e 11 mi iva, pedimos f) s�u
los sor ios com d.reito a voto, polito da Vede Pcr�i.a ab1D�o\l

tre aS nossas fo ças c o !'c;rt�,,) p, ['.111, :. Liberal do comparecimento a esta Redação, Com] U'11Wll a mesa, os CO- 72 sulragios.
Rio CI,lll,(:

.

_dO �:;ui, r;.l ';',11 ;-' Ir Cll�::,_ H H .�"(L� rescr -. I I
ai,}.. I;':' , ; v :/' ,,: (�, n rciarios A'1lon, como preside-i- Na corrente ve lci l-.,. fab se pa

da Revol_uçao: o sr. :c;Ci;(:,.:, I

..

� r�s da LU.il1a, I
acôrdo com a 1...; de Imprensa. P liti &

possibilidade de anulição do plei-
Ainda agora, p ir JCdS ào da mnh 1 estada no Rio, " . I Cumprida essa exigencia estare- O I Ica to, pela c:rcuns!ancia de trazerem

..i.re retificaram, em. comum com as {7n' cui s do Rio G O sbr• ,Adrtur Costa, dq_:Je Ja vai mos' l-,rontos a veírular os sel!S pO '"I t I" COS
as cédulas do candidato v;torio-

"Id S I se' ,

.

a. ri n O os cor oes da
'.

,

d C d'd d
� II �,anta alarma. todos os detalhes da nossa atua-. bolsa. . .

reclamos. so a In lcação- « an 1 ato a

çao polttICa». Diretoria)), o.que, ao seu vêr, 1m"

N, R.-O grifo é da redação, para chamar a aten- P. ALEGRE; 16 (G)-O "

�
liIf

QUEM HAVIA DE DIZER!...
portaria em coação.

ção de seus lt'itores como se féiz comercio da honra e sr. Artur de Souza Costa, I Oq ��. � �411� � Depois de uma ausenda algo pro-
Terminada a apuração e prc-

dignida,d� catar}l1enses, �ubme�endo ver.g?nÍ1nsamente ao I
ministro ?a Fazenda, a:dba

'. v�l � .. � tiU [ong,ldl reapareceu ontem, aproveitan- clamado o resultado, usaram da

oeneplaClto g"LI ln a or!entaçao da politica ba:Tiga-verde, I de comUnIcar ao depulado lO a folgade domingo, nas rodas da palavra: o candidato Hipolito
TO!'l1pson Flôres Neto que, Praça 15. o governador Nerêu RamJs. Pereira, fdi':itando o adversario e

atendendo ao seu apêlo, de- dos bancarios Tomou o seu cafézinho no Java fçsaltando -os grandes· serviçosacompanhado de alguns amigos, su- d I Iterminou as necessarias pro- RIO, 16 (G)-- Em meio bln10. após. até a entrada do Jardim presta os pe o seu co ega Sebas-

do maior entusiasmo reaJi- Oliveira B�Io, dehonte á FeHpe Sch- tião Costa em prol do engrad':.
d midt. o::lde estacionou e fez roda. A cimento de Ass�merc:o; o candi-

zou-se ante-ontem á tar e,
na séde do Sindicato de pouco e pouco, a turma foi en:sns- dato v:torioso Emidio Cardoso,

sando: a princípio os profeSSOí'es L'1Íz agradecendo a' eleiç.âo; o corner-
Trindade e Ary Machalo. de)ols os ciario Pedro Xavier, da Livra
srs. van Stei1. Olívio AmJrim Bathta
Pereira. O prof. Ary lVIachado recor-

ria Alberto Entres, concitando os

dava o" tem);)s em q'.1e asid� dJ P. seus companlviros a mantnem a

L. se IOClllzo'1 em bilixo da figueira. harmonia na c1ass:-; por últImo, o

en1l1a:lla o sr. Aran.ha tecía pacie!1te- sr. S.:!bastiào Costa para agrade�
mente a teia ·de uma ap:oxímlcão I d
ím,ossive1.

' ces as pa avras o sr. Hipohto.
Riam-s� tojos. dembrando os SllS-

O candidato Hípolito Pereira
tos e as ap;'eensões, que o sr. cei. requereu á mesa para que as cé
A.ristllUllO teima em tomar sózinho dulas usadas no pleito fossem in-
pua sí. clusas á áta.

Não longe dessa lOja, na esquina
10 J;udim. defronte ao Java. noutra
ró íinha dos ch.?.mtd::>s dissidentes,
o:lde pontíÍicavam os srs. Plácido

Se�1j -, ra�O para POlato AIe- Olímpio. Trindade Cmz. Juca I\�oell- A
S ii. � ffil.nn e Jayme Ram'Js. comentava-se

.

den te Get li o :0111 entusiasmo o piramidal plano de
g re, o p reSI· . U I � ,iuvasão das nossas fronteiras do Sul.

Oe g -, � 1:'1 � <!:• ..t ir()s da F � "'iY� n aft a p :10 formido1030 exército com que ::>

'-' a U • ; I IJ ',,� t � """
. Q&,.. IV cd. AristíHano. inconformado com a

e V � a·ç�o e va r;o f" O'ove r.. derróta. pretende retomar o poJer e

• ... ......� .. I � I':) I restabelecer o díscridonarimo, dizen-

nad o res ���� apoiado pe:o sr. Flô;'es da Cu·

E o Zé Povínho. qu� observava tudo.

RIO, 16 (G)-Por vil aére1, o sr. Getulio Vargas, Pre- não se poude conter. sem falar com

sidcT't,o (i P""'lbhca, acom, anhad0 de sua exma. esposa, �U\'! fi- sigo m�smo:

--Quem havia de dizer! Como tudo
H e'. 5.t1. AlnrJ, seu flh·;) G ..:tulio, dJ sr. \1'nistro Souza C0sta e lo .1'0 'I Am[�<JO:1 ;je ; ',) para C?.... princípio

Deverá pê;fsar amanhã, nesta cLJ SI. I Jiz Vt.rgHil, ;:':U s._cl'ctorio, part,irA a 18 do corrente pa- I) Nub e o Arrstilian) revolucíoila

c'd",de, com destino á c p:'a' gaú- r 1 Dorto Alegre, devendo estar de regresso a esta Capital 110 dia dos. depiJ1S o ��e;êl1 pa<j;sta com os

cha, o dr. Raul Leite, medico de L. 5. S!l, e cia. vai especialmente ao Rio Grand.::, para assistir republicanos f, ago;a. o ArlstiHano

renoml! e proprietario do impor- ás (')m HFrações do CentenarÍo da Revoluçã0 Farroupilba. Pelo �aúcho com esses mesmo, republica-
I b' f'

nos! •••
tapte LaboratoYIO 117;,:1 Leite, me �1� an'10 e o�tros, aeverão tam em segu!r, para o mesmo 1m, --E' que os republícanos não tem...

que vIaja e.H
'

.• lldO Condor da o lV'l.!,i .•�o da Vlaç3.0, 51. Marque5 dos ReIS, t;! dlversos governa" [pátria•.
- comentou um ·'perú" que_ía

Carreira. l dores de Estado. plssando.
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Sem quaisquer ligações

�esponsavel .JAIRO

00 POVO politicas.

CALLADO

os comerciarlo-: elegem sen

delegado-eleitor o sr, Emidio
Cardoso JOL

'1
e

Estrada Rocinha
-Bom Jesns

Bancarias, uma grande reu-

O Tesouro do Estado pa- nião de confraternização de

gou ontem ao sr. Dario Gaí- bancarios desta capital e os

cia a importancia de .... , . seus colegas de varias cida-

15:000$000, por serviços des de S. Paulo, ora nesta
executados na estrada Roci- cidade em propaganda da
nha-Bom Jesus, no município campanha do salario mini-
de Araranguà. mo.

'" .

�r�glna
Belo

gl1il�WG c�glflitc em
Hor§z&�1ite ertrlii-ae

est�ldantes te li

policia
--------��--------

BELO HORIZONTE, 1 ti llciais, pr(jtestando contra a

(G)-A campanha dos 50010, violencia.
,/�esta capital, determinou, A Faculdade de Direito foi
.,/' ;�ntem, grave conflito, em fechada por tres dias em vir

vista da atitude violenta 3S- tuàe desses acontecimentos
sumida pela policia local. que tiveram grande repercu-
Durante um meefing na Fa- são.

cu!dade de Direito, ex lcta- O deputado josé Maria
mente quando falava o uni- Cançado vai tratar do fáto
versitario José Gomes, divrr- na tribuna da Assembleia.
sos investigadores resolve- --,-_._ ....

ram invadir o edifício da es-
Prefiram sempre o ine

Cola, afim de prender o ora- guaiavel SABÃO INDIO de

d Curitiba.
oro _

Verificou-se, então, o in

cideiltc, tendo os alunos rea

gindo e enfrelltado JS auto
rídac.es. Houve tumulto e

Correrias, travando-se Juta

Corporal. Depois, serenado o

ambiente, a policia ir:siste em

levar para a delegacia o aca

dimico josé OGmes. Intervem
o profec;sor Linc'lln '3otes,
que arrebata o rapaz aos po·

�éca do momento

Dra Raul
Leite

I NUMERO 318

[I SIVA
U VOTO

palavra
,Ia Russia

-0-

GENEBRA, 16 (O) -- Fa
lando hJje perante á A��embléia
da Liga jas Nações, o represen
tante da União Sovielica, Maximo
Litvinoff. declarou que a atitude
dos Súviets està identificada .:om

a que foi demonstrada fJor sil
Samuel Hoere, ministro das Rela
ções Exteriores da Inglaterra, acen
tuando que, no que concerne á
Ruosia, não existe nenhuma razão

para que os Sovids "se coloquem
ao lado de um outro partido.
em conflito, ou que vão dt'fendet
interesses alheios,fI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis '6-9-' 935 2

.O·azeta NO LA
_'a

&\ W

POR MADAME MAFimE

TRICOT
Malhas de 2 em 2 mais uma

para ourela,-Tres carreiras todas
lisas sendo a 3a. ao avesso do
trabalho e arrebenta-se a lã.

4a. carreira: Lã de outra côr:
1 em tricot simples, tirar uma

malha I em tricot sernples tirar
uma malha, acaba com 1 em tri
cot simples. Arrebenta-se' a lã e

emenda-se ala. lã.
-5a. carreira: (ao avesso) I
em tricot simples 2 juntos (que
são a malha que se tirou e a la
çada), I em trÍcot simples acabar
em 1 de tricot simples. Fazem-se
3 carreiras lisas em tricot simples,
sendo 3a. ao avesso do trabalho
e arrebenta-se a lã para começar
a 4a. carreira.

PURE' DE BATATAS
De preíerencia, escolhem-se
as mais farinhentas; cosinha
se n'agua com sal e em se

guida passa-se por uma pe- ARROZ DE FORNO
neira. junta-se á massa uma Faz o "Arroz simples". Es
colher de manteiga, sal, pi- tando pronto despeja-se numa
menta e uma chícara de leite. tra vessa grande, misturando
Bate-se a massa para ama- lhe, enquanto quente, uma

ela-la, evitando-se que fique colher de manteiga fresca.
consistente, leva-se a fôgo Deixa-se esfriar, juntam-se
brando. Póde servir para' lhe tres gemas, já desmancha
guarnição de costeletas, bifes, das e vae-se mexendo com

lombos, camarões, ensopa- uma colher de pau para rnis
dos, etc. tura-lo bem por igual; em se

guida, juntam-se tres colheres
PARA BRANQUEAr� A de queijo Parmezão ralado e

CUTIS-Lavar-se de manhã mexe-se mais um pouco para
Ao chegar em casa o garoto com infusão de sauce e de que fique bem misturado.

deve fazer uma refeição, depois noite untar o rosto com a se- Arruma-se num prato qu:;
brincar um pouco. Suas lições, PUDIM DE QUEIjO-l guinte mistura: possa ir ao fôrno; com uma

arroz. porém: devem ser feitas ainda duzia de ovos, 450 grs. de Lanolina, 100 grs.; glíceri- faca molhada em manteiga
6a. carreira: Avesso - toda com a luz do dia. Por si mesma assucar, 1 prato de queijo de na, 15 grs.; Borax, 1 gr.; Olco fresca derretida alisa se bem

de tricot. a criança se esforçará por com- Minas, duro, ralado, 1 colher de amendoas doces, 10 grs.; por cima. Pinta-se com g21113
_,..

7a. carreira: de meia I preendel-as. Os pais ás vezes po- de manteiga, cravo, sal, ca- Agua oxígenada, 15 grs; de ovo e cobre-se com farinha
laçada 7 de meia 3 juntos e 7 de dem explicar, mas nunca lazel-as nela. As claras bem batidas Tintura de benjolrn, 5 grs. de rosca e, sobre esta, quei-
mnia I laçada 1 de meia e pon- inteiramente. E' necessario que a vão se juntando sucessiva- jo ralado. Enfeita-se CO:11

la. carreira I de meia tos de arroz criança se nabitue a raciocinar mente e batendo sempre o PARA DAR COR A'S FA- azeitonas e vai ao íôrno cara

laçada 1 de meia 1 laçada 2 de sa. carreira: toda de tricot. por si, para que não cresça Iion- assucar, O queijo, etc. Fôrno CES-Não na nada mais ino- tostar.
.

meia 3 juntos (de meia) 2 de 9a. carreira: egual á Ia' car- do-se sempre no auxilio dos ou- regular, fôrma untada com tensivo do que o vermelho
meia 1 avesso 2 direito 3 juntos rena. tros. manteiga. que dá a beterraba rubra; I COUVE A' MINEIRA

�I�������������������������I;R����t��·�f��·���������·��������A��ln�a�1'�o�r���t����� �OmalTI-SC algunlas folhas de

r����:;:���:�:::�d�:��::�H e I ICação serraria.
mon agem em

couve, lavam-se muito bem,
:'J

�� DELAMBER� & CIA porque em geral tem uns bi-
�
P tuse semSpre U L B I O L; ·

PHONE 1.100
chinhos muito pequenos. Faz-

� as a � necessarla se com elas nrn mólho,ese-
� (Formula do DR. BACHMANN) � _ SOCIÁLISMO gurando-o com a mão esquer-

� A venda em todas as pharmacias e casas H da, e com uma faca na mão

I � de perfumarias, � Recebemos a seguinte carta. E o piór para mim, meu caro ALEMÃO direita, vae-se cortando de
�.. ���...... �or=v=ot ... ........"...."""" r.:;;; ......."..,.� «Meu indulgentissimo Reda- Redator, é que o autor do suel- modo que as tiras fiquem���������.s...�...��..._.z...�t,,����� ...���

toro to, debatendo-se contra a�amné- bem finas. Depois de cortado '"

Muitos saudares. sia natural nos que se dedicam O homem germanico com todo o mólho lava-se a cou-

Enfermiço de longa data, per- a estudos internacionais, sem O novo regimem social ale- ve em duas agua') e deita-se
rnaneço ainda nesse pobre retiro mais nem menos me reduziu, a mão acordou-se para uma em uma caçarola, onde este
de Inglêses, no quotidiano trato mim, o abstémio e rigido Zé Ca- nova lu�a, onde durante se- ja gordura bem �quente, com

cem os simples pescadores, sor- tarina á espiritualizadissima imo) cu_lo?, fIcou. soterados sob sal e cebolas em rodelas; rn e-
).

vendo em largos haustos a pure- ponencia tribuncia do saudoso João: mi! influencias estranhas. xe-se com uma colher de pau
za do ar iodado e deixando-me Catarina, que, por essas plàci- C? interprete maximo do para que torne bem o gosto;
fascinar pela grandiosidade t fe- das terras ensaiara com sucesso nacional, sr. Alfredo Rosem- abafa-se um pouco e deixa
reza desse Atlântico dissimulado o comício sem público, com o berg, diz: «a fórma moder- se cosinhar, mas não muto,
e misterioso, a desdobrarse intér- orador apenas. Aquele mesmo na da vontade nacional ale- para que fique verde. �A
minamente em ondulações rtími- turbulento João Catarina, ora hós- rnã.» �������"""""""����

1>7"

cas, que me'favorecem a imagem pede do galpão dos Repentinof>, O socialismo está sendo
de blandicias, de ternura de aca- ora da «cabine indevassavel» do compreendido de uma fórma A quem possa
lento. major Fernando Machado, o temi- exata e com certa finalida- interessar
Ai tem Você, meu bonissimo do delegado «rapa-côco», João de, pois os milagres que a Certos de que VS. saberá

amigo, porque interrompi, tão Catarina, o irmão da ópa que a nova Alemanha tem feito, considerar devidamente n] dizeres,
abrutamente as gaiatas respigas generosidade de Hercilio Luz fez mormente na unificação do caso sejam meditados, pedimos a

«Nos Bastidores», que, por cer-
I

acabar os dias. honradamente, povo é O bastante para a s] melhor atenção para o seguinte:
to tempo, desalinhavadas, aentan- como continuo do Palado. sua construção, isto mesmo, V.S. decerto não ignora. que os

guidas pela frieza da indileren- João Catarina e eu, sabe-o ao contrario das correntes farmaceuticos, peritos conhecedo
ça pública, tive a suprema cora- Você, somos individualidades dis- fortes oposicionistas, que não res de formulas, não se iludem
gem de manter na brilhante A tintas, seguindo na Vida rumos desejam compreender a for- com 03 reclames sugestionaveis de
GAZETA. diversos, que somente no Alem mação básica da nova filo- diversas fabricas, relativos a di-

Sacode-me agora, desperta-me hão de encontrar-se, sofía politica. versos produtos para uso popular.
dessaatonia intelectual, chama-me Peço-lhe,lpor isso, que Você te- As ,Preliminares .Iançada Saiba V,S., que os farmaceuticos
á realidade da vida citadina, um [lha a bondade de apressar-se p,ela Impr,ensa ap�lxona�a do Brasil, fazem uso proprio da

1793--Nascimento do marquez de Sapucahy-Na suelto ôntern divulgado, sob a res- em repôr as coisas nos seu; 10- fora �o pais, tem felt� crer Guaraina, despresandc os sirnila

[reguezia de Congonhas dI' Sabará, Minas Geraes, nasce o estadista ponsabilidude autoral de um se- gares, afastando de mim o cálice a mUIta_gente que HItler
�

e r�s, porque apresentam inconve
do [mperio, Candido José de Araujo Vianna, marquez de Sapucahy, nhor-ou de uma senhora-que da «branquinha». seus leais colaboradores, nao I mentes. V.S. pôde; constatar ave
fallecido a IS de Outubro de 1872. adota as iniciais A. O., assiduo Excuse-me, caro Amigo, do correspondem aos. propJsi�os ! racidade d,"ô�ta afirmativa, ditigin-

1817-Emancipação de Ala/!,ôas-A comarca de Ala- e festejado colaborador de seu tempo e espaço que lhe roabei. do progran:ta SOCIal alemao. do ao seu farmaceutico a seguinte
goas é desannéxada da capitania de Pernambuco, para formar um veemente vespertino. E' uma lnverdade e uma pergunta: Qual é a sua o .. inião

governo sepa�ado. E' que este conspiscuo Herr Cordialmente, Zé Catarina. intrugice, pois basta um pou- acêrca da Gm.raina? E el� res-

1848-Morte do marquez de Maricá-No Rio de Ja- Adolf -ou esta respeitabilissima co de bôa vontade para se ponderá: Guaraina? E' o meu re-Praia dos Inglêses, 13-9-935. d t
- I'

neiro fallece' Mariano José Pereira da Fonseca, marquez de Maricá, Frau Ana, que por algum tempo, compreen er e er-se noçao meolO, porljue não deprime o co-

doutor em philosophia por Coimbra; depois ministro de Estado, con- vinha prendendo a atenção dos exata e segura da nova li- ração, não hiperacidifica o está-

selheiro, um dos membros da commissão incumbida de fazer a Cons- inúmeros leitores de seu diario teratura e da n0va doutrina, mago nem ataca os rins, sendo o

tituição de 25 de março; senador do Imperiú e autor das famosas com as divagações sucintas e ela- Usar o SABAO INDIO quer sem paixões, de coração analgesico ideal para a dôr de ca-

�aximas e Pensamentos. Nascera na mesma cidade a 13 de Maio ras sobre o direito alemão, nacio- dizer, economia sobre todos aberto e com toda vontade, beça.
de 1773. nalisticamente apreciado por um os pontos de vista. receber-se-á Unia impressão Ao que V.S. poderá redarguir:

1861-0 trabalho de Victor Meirelles-O Imperador alemão, com surpresa de todos surpreendente do verdadeiro Porque então o senhor vende os

D. Pedro II visita a Escola de Bellas Artes, no Rio de Janeiro, e n6s, de súbito nos aparece bar- valor desse movimento da similares da Guaraina, si sabe aue

aprecia, com attenção. o imp...,rtante quadro de Victor Meirelles de riga-verde dos bons tempos, ilhéu riqueza de sua ideología, da eles têm esses inconvenientes?
'

Lima.-«A primeira missa no Brasil» e entretem com o distincto convi to e batizado na Matriz Não assumiu clareza dos objetivos posto -Ora, eu vendo os similares,
pintor catharinense larga palestra. Graças os esforços do nosso sau- da antiga Desterro, amarelinho da a serviço da nação e do seu porque o povo sugestionado pelos
doso conterraneo dr. José Arthur Boiteux, sobre a parede da casa silva, de vôz cantante, recordan- na prazo futuro num Reich, de paz reclames, faz questão de os com-

onde nasceu o grande artista, á rua que tem o seu nome, vê-se uma do-nos com a saudade deum ve- e trabalho, a confiança em prar, porém, si em vez de vir

placa de marmore relembrando o nome do me�tre da pintura. lho pai que se revê mas diabru- Por não ter assumido o exer- s; mesmo, e como ordem buscar tais rreparados, pedisse um

1898-Morte de Carlos Gomes-Em Belém do Pará, ras do filho, a famigerada pas- cicio no rrazo legal, foi exone- moral é mantida a honra na- conselho, indicaria o meu analge- �

onde o dr. Lauro Sodré, governador do Estado, lhe confiára á di- sagem pelo Planeta, com a Ilha rado do cargo de promotor pu- cionaI, intangivel e acima sico.

recção do CO�I�.;r'!a�orio de Musica, livrando-o da rl.;)�r:a r.m que Vp.rde �o enamorado sr. Diniz blico de São Joaquim da Costa de qualql�er paixão de or- V.S., si não ouvir estas pala�
vivia na ltaiia, morre o grande maestro campineiro AUWlhO �ados J' pcr ;:.1.:1115em, de alguur- tipos da da Serra. o dr. Adolfo ?ais Bar- der1 inferior. vras, oi,virà outras, cujo sentido
Gomes, autor do Guorany. boêmia de antanho. reto. A. D. ha de ser cempreendimento.

'+

Ponto de o lhinhos

Folha de louro

de meia 2 de meia I laçadall de
meia I laçada e I de meia, 3
pontos de arroz e recomeçar.
2a. carreira: Avesso todo de

tricot.
3a. carreira: 1 de meia I la

çada 3 de meia I laçada 1 de
meia 3 juntos (em meia) I de meia
1 avesso 1 de meia 3 juntos 1
de meia 1 laçada 3 de meia 1
laçada 1 de meia 3 pontos de
arroz, recomeçar.
4a. carreira: avesso toda de

tricot.
5a. carreira: I

laçada 5 de meia I
juntos 1 laçada 5 de
çada I de meia 3

de meia I
laçada 3
meía I la

pontos de

Ao chegar da escola, rara é a

criança que faz em primeiro logar
os seus deveres, para depois ir
brincar. Dedicam-se logo aos brin
quedos e se esquecem inteiramente
da obrigação. Toda tarde correm

e jogam; á noite, cansados e sono

lentos, recorrem aos pais para que
lhes façam os deveres. A crian
ça desde cedo deve ter obriga
ções a cumprir e para isso é ne

cessa rio que o tempo seja bem
dividido.

Deveres e o sporte da

Diversões fotografia
Como é agradavel o sporte da

fotografii\! Somos focados nas nos

sa3 atitudes mais naturais perfeitas,
Nada mais agradavel que as re

cordações que trazemos dos n03-

sos passeIOs e premes: um grupo
alegre, umas bonitas vistas com

boa perspectiva e tudo que nos

fica de mais grato dos momentos

bons da nossa vida.
Com as máquinas de instante

neo podemos obter lindos moti
vo>, e por pouco dinheiro.

Eis aí uma lembrança para um

presente de Natal.

aplica-se esfregando-se com
um pedaço pequeno da mes

ma.

Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA I 5 DE SETEMBRO-S. NICOMEDES
---�e�---

1869-A escravidão no Brasil-José de Alencar, minis-
tro da Justiça do gabinete ltaborahy, prohibe a venda de escravos

debaixo de pregão, na praça pública, pondo termo ás degradantes
scenas do Vallongo.

1876--lnstallação do municipio de Paraty-: Por de
creto provincial desta data, é installado officialmente o municipio de
Paraty. O municipio installado está situado á margem direita do Rio
desse nome e fica distante tres leguas da cidade de S. Franciaco, a

cuja comarca pertence e com a qual se communica pelo rio e por
terra, quer por excellente estrada de rodagem, quer pela estrada de
ferro S. Paulo-Rio Grande. O territorio do rnunicipio é fertil, pos
suindo ricas madeiras de construcção, produzindo a mandioca, o mi
lho, a canna ,de assucar, arroz, melancias, aboboras, etc. Sua popula
ção, orde-ira e laboriosa, dedica-se em sua maioria.á lavoura.

1908-Assassinio de Placido de Castro-No territorio
do Acre é assassinado o coronel Placido de Castro, que muito tra

balhou para que aquella rica zona não fosse incorporada á Bolivia.
-0-

DIA 16 DE SETEMBRO-N. S. DAS DORES

I .... lj{

. ..

.:,�.
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ICarlos e c I .1
� - �i Matriz: FLO IA· OPOLaS �
�- FI"lloaes em.·

Blumenau ...Joinville Sao Francisco - Laguna Lages 1,�1Mostruario perrnarlente em Cruzeiro do Sul ��
Secção de Secçao de Secçao de �

FAZENDAS: �.lJFazendas nacionaes e extrangeiras��',1ara�ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��
Morins e Algodões

r -

Machinas de beneficiar madeira ��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros . �iRoupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

'

lavoura: ,�arados, �]
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc ..

�.

'f:-,j
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de' esplosão, Motores �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

.u,

�j
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �J
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos 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 pharmaceuticos sorios, serviço mechcnico ��j

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras de ar GOODYER J,:�t

� E�;�t:��AN�:A���nal de Nav:;,:a�::n���;::a:::e"__vapores ,��:r:�1 �e�;i�Oc�:,��r:'�nna" e "Max" �.
� Fabrica de Pontas "Rita Maria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleir "Arataca" �
.�P'"AVAVAVdA"_���������l����E��������§?L���,��
--C o 'TI p a n h i a A II i a ri ç a d a 8 a h i a

•

A ,GAZETA

000 E'unaada em 1870 000

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r.pltal rlZalisaao 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
RIZr:elta em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Responsablliaaaes cesurntõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsablliaaaes referem-se sórnente aos ramos ae

raBO e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHIC05 em que
a Companhia opéra)J

, Agentes, 5ub-Agentes e RegulaClores ae Avarias em toõos os
Estados ao Brasil, no Llruqua- (5ur:r:ursal) 2 nas prlnr:lpaes

praças extrangeiras
Agentes em E'lorianopolis CAmp05 LOBO & riA,

Rua C. mafra n' 35 (sobroõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Telzph, 1;083

Esr:riptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em
Blumenau e Lages

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
e melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus frlhO$.
Linda Vista Panoramira.

Esplenaiaa praia ae banhos.
Optima nascente ae agua potavel.

Terrenos r:ompletamente planos.
A�VILLA BALHEARIA DISTA a: ,

1000 metros da Ponte Heri.lllo Luz,
800 ao e"arae Quartel E'eaeral, em eonstrueção,

-.:-,r r;:;:. upa Esr:olar Tcsé Bolteux.
a séae ao Distrir:to 10ão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50r:leClaae Sie enr:arrega õc r:onstrur:ção ae Pr2aloB

Da 16tes aaquiriaos,meôtnnte o pagamento ae uma entrcõc á
unsta e o resta te em pagamentos mensaer..

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

•
e

DE G
, Pedro Vilali I.
: ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. ,
I ESTYLO-Rua João Pinto, : / B-Telephone, II
• �� ��..eG

Confeitaria Chiquinho

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

Especíafldades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

,.'HEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) TeIephone 1.194

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

V das
casas na rua Conselheiro

en
.

emSeMafra n. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

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

F L O f{ I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

O ��O�G.GG.�,

Fabrica de Moveis

PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PHILIPS

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercia], o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

PEÇAM CATALOGOS, �PREÇOS, ETC.

COSTA & Cíao-RUA CONS. MAFRA 54

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funClaan em 188B

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Professora norma ..

lista -- acceita alumnos.
CURSO PRIMARlO

E SECUNDARIO
,

TRATAR- á Rua Saldanha
-.""""""""�"."""".....,.,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,; Marinho NIlO

Tvpographia, Estereotypi
Enccõer'ncção, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com OIeina
""

��.��$�---------�$I��.�� �

I Constructora do Lar Ltd. ��
éo . - .

i �
! parragaan IczaoÇnastOrunçaa-c!odna de créd tto �

:.:� ° a casa proprra ���
�

iAUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVÊRNO FE
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23--5--1917

SOB N. 12.475·
'

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

EXPERIMENTE

,
.

�

'I'l ':.�
r "10
oi f

Inscrevba-se hoje mesmo na COi1structora do Lar L Ida" �
que o terás uma caderneta pela quantia tJe 10$000 com !'i.'t,i;

di
. �'f5J

.

rreito a um sorteio pago, ��
S Ih �
I a sorte e pl?te�er. no. decorrer do sorteio adquirirá <3

uma casa pela insignificante quantia de 3$000.

Reali_:a-se �odo� os mezes, um sorteio, cuja ex
tracçao sera realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INfORMACAo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Mano�1 Nascimento,
que se acha installado com
'.

,

escrtptorío, á PRAÇA 15 D::
NOVEMBRO N. 15.

�
r.j'��i)í'
�
�
�

AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo é
-------� � ,�íí�j'e.$e.��

MATRIZ: RUA 11 DE

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

s

E VERA QUE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio, Industria

gricultura

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE �El - PRI-
MEIRA QUALIDADE

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

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

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

18$000
4

1 x5 a dz. 6$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos I 5 $000
Bacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos I..

Moido de 45 kilos I 4$500

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

lreços correntes na praça de

F1orianopolis
FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 ki!os 5$500
ndia na 34$000

ASSUCAR
Extra 70$000

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
(v1oido de 45 kilos

Enopados 2 kilos

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

DIVErtSOS
Arroz sacco

i"44$000
Kerozene caixa '48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE !v1ANDIOCA
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 pt. 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ I
Farinha de milho Marialina cair (Por Sacco de 60 kilos) I24$l.JO A Ih E

.

I 42$000
7$500 gu a speCla

Vélas de cêra kilo A Ih B 39$000.

$600 gu a om

G�ampos p. c�ra kilo 1

�c:on I [aponez Especial 38$000
Cimento Mau,a s�cco �6. .: \,

I Japcnez Bom 30$000
Phosphoros Pmheno lata 2 L. J ClJ(, I BICá. Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32�500
Arame farpado n. 13 rôlo 36(�5CO

Mercado da norIEi\cpo!!s Mantas Gordas 1$800
I 7 �,OOO Palas e Manla 1$500

Feijão preto sacco

1.5<1'.OOO/Sortida regular 1$400
Feijão branco sacco ..p

Feijão vermelho saCC0 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000·
sacco 12�OOO DIVEROSS

sacco 8$000 (por kilo)
/'1$000 Cêra

Arroz em casca sacco '7

B· 10.<1:000 Cebo
Farinha arreuos sacco .p

F h 83."000 Carne de porcoarin a commum sacco :p

d 'Ih 14'1'000 Toucinho
Farinha e mi o sacco �

sacca 25$000
$200

3$000
6$500
12$000
2$000
;2$800
6$200
17$000

200

viNHO DO RIO CP.ANDE
145:;,000
7 5�.COO
20�DOOO
22$000

Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.

Vassouras 3 f;(',� dz.

Xarque corxõcs arroba

XaJque sor.idcs ar rob.i

.<:..v$vvv
27$l\00
25%000

Batata
Amendoim

Café em côco

Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

, PELES.
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 1 0$000

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacctJ de 60 kilos)
Preto novo 18$000
Branco especial 18$200
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em [atas de 20 kilos 19).$000
F.m latas de 5 kilos 200$000
Em latas de 2 kilos 207$000

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por ktlo)

azeta Indica:

CAMBIO
90 d[v 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
e: Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 38 Entroàose 50hiàos

e 014·5

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

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000

.;._,

.-�-""._'
-�,.,;-: _""':. .. -

Médcos Advogados
. AéroUoyd Iguassu

S.A.

Fechamento de malas
�

QUARfAS e SEXTAS-FEIXAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30=horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,!BLUMENAU" JOINVILLE,CCURYTI3,A,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Ir.:::dificio LafPorta' Hotel

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Expresos Nor"deste "

séep Porto Algre
,.,.,:Q'i

EMPREZA DE TRANSPORT "EM Al'l OMOVEIS,OMNI
BUS E ,. MINHÕE :;:

Devidamen
, Registrada

Dr. César Avila=�� Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Director Proprietar J SANTIAGO BORBA

Ex-assistente
�

do
Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Linha Perto A.Legre - Florianopolls e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALECRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGI

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-Ieiras 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 Pcll5ão Machado, Rua João Pinto N· 29

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

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Mais informações: Pensão l\hchado, Rua João Pinto n. 29

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

Phone 1.618

==�====��======� •

1
Dr. Pedro de Moura Ferro

Refinação de assuear
------------------------------------------

=de=

::Advogado

Rua Trajano, n· 1 sobrado
I

Telephone n· 1548 I

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

ResidencIa:-R. Esleves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Fabrica Rua BGceyuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�---

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

������������
� �
� Attentae bem' �
m A Agencia Mo:erna �
� de Publicaçoes, com séde �

I
em São Paulo, é auto izada e fis-

[,�t�.'.-�calizada pelo Governo Fede ai e �},(J

possue a ca ta patente n. 112

��..., FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por �
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �1

EXTRACÇÃO com globos de crystal. K� .;

I
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �

I ,� teias são presenciados pelo povo �
�iiiiiiiiiiiiiii_��������������,I����������������� "

Dr. Miguel
Boabaid �Accacio MoJClinlca Geral -- Vias nrínarías

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

•

re i ra tem seu escrip-

. __ .. __ . "-.'_'__ -�-_..,;._�- - --_ .. _."-

tório de advocacia á ruaResid.:-Praça Pereira € Oli
veira, I 4-Teleph. I 353

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

Consultas:
das I 5 ás horas 1 8

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon= 127;.
Caixa Postal, 110.

A. Saude!!!
Ler com attenção

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

dultos lJU 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 fedo-tannicc
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.

Doses: Umo c:olher àos àe sopa antes àos refeições.

Pharrnacia Internacional

Phca. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

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

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

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

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

Preço: Íncluindo 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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

IliJ�nta COmef"IIIVI�;-'- �I
lcial d?_Estack II_PROLET��II
Atas da 181. Sessão da Jane -- -

.

ta Comercial do Estado. em Sindicatos dos San ...

9 de Setembro de 7935.

,----

(�orações II
;:.::,=-=--..._...., .. ,.'

-

'* II·

caritativos I'
Agentes vendedores

canos

Estamos pracizoriôo com urqcnc!o, 012' peasocs ativas 12

õaszmbcroçuõca, para serem nossos Age1ltes·venDeDores,
nessa praça, para a colocação 005 nossos cf'crncôos prcõu

tos ôz granDr mnsumo zrn tODas as classes soclo ís. lucrcn-
00 mm 2 ou 3 horas oe scrvlço àiorio 200$000 o 300$000
semanais. Ccp lto l insignificante para inicio àa Representa·

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR '\R OS SOFRI- ção. ('onceàeremos exclusiviàoàe õe venDas nessa prap. Pu-
. '-\ ra imeDiato inicio Das venDas, rogamos a toàas as pessoas

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM inter'essoDas nos escrever, iuntnnôo enDereça e 3$000 em Presideocia do sr. Major Edu-

POBRE OPER I.RIO
,Dinheiro; 50S carta 'registraàa, para a remessa õz' AmOS· arde Oto Horn. Presentes os srs.

r>. TRA5, ('ATAL0605, E OETALHE5 DO, NOSS05 PRO·

�,,�[�� OUT05. Laboratorio ('Ian"ol, Colxc Postal 3963, 5ão Paulo. Erluardo Oto Horn, Preside'1te,
OO��� J O

.

d C A '1 J
'

Augusto Silvano, o r obre e infeliz operário que Ialleceu em :,����������������������� »ão tavio a osta - VLa, ose

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan- Gbvam, Roberto Oliveira, Ai-

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelina Vieira '�ARA chamar uma, Li- Irradiação varo Soares de Oliveira, deputa-

e alguhs filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do'�d., t -
........

d
-

I
dos e João Tolentino Junior. Se-

mousine é só discar () � A. .cm· � tari b t
- Ld

no, que l'-1cs reservou dias de tristeza, de dôr e de to!tura.
mi H llIiW e- cre ano, e a er a a ���sao. 1 a U. do C. i, e Lavou-

B d d
. �' n. 1.222 ..

o unico l Bl_ I ata da sessão anterior. posta d FI
'

opohem compreen en o esse transe angustrçso.. porque esta
t I I d L" nlila di - ,I ra d onan IS

j assando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope-
e ep rone as uuousmes: e,m iscusao e a votos e

aprova-Irario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na S'.I- A estação alemã DJA, onda oa.'. '"' .
Proceder·se-á, hoje às 13 ho-

bscrição em favor daquela pauperrima mulher. 31,38ms., irradiará amanhã o
E.XPEDIENTE: Da �OCIC(:la-

ras na séde social da União do

Com esse gesto, assim pemamos, poderemos lhe minorar os P R O F E S S O R A S programa abaixo, 'para a Ame-
d� �opoptfrativa I Acgraria �e ,c°eI-

n- Comercio e lndustria e Lavoura

solrimentos.
.

d S I SOíCI.O to iS.slO�a ,_ooperatIvoA, os de Fionanopo.lis, á rua Felipe
Maria Magdalena de Moura fica ou. A Ítor d- B·dI·

Agente e funcionarios do Lloyd 100$000 Ferro A's 23)5 corresponde às gnc� �OIe: .; �ne ItO to, Schmidt a eleição para delegado-
POI alma de Maria (enviado anonimamente) 20$000 E 3 15 h' R d J'

rTJUOlClplO de Tlmbo, neste Esta- eleitor daquele sindicato á Assem-

Contribuição da EstaçAo Telegrafica de Florianopolis. 27$000 Dulce Costa 7: 15 às s'lln,� 5\ ��.
e aneiro e do, remetendo a esta Junta, os bléia Ordínaria,

46$000 Estatuto" lista nominativa dos
Contribuição de luncicnario- dos Correios e outros Acceitatn alumnos para O,") 23.0.5 Anuncio DJA (ale-· b d drni
X X X 5$000 SOCIOS e mem ros a a ministra-

cursos preliminar, comple- mão, português). Canção popular '_I 't d
.

l I
Leonel Euzebio de Paula 1 $000 I ção e copias nas aras e JnS:\ a-

mentor .e secundario a emã.
cão; Archive-se.

f���� RUA UR�GUAY N' 22 I 23.10 Radio Feminino: A mu- REQUERIMEN ros.o. A
T t d 14' 16 h

lher na nova ordem do povo. R & C' _) L I·

2$000 ra ar as . as ora I 23"" 5 1\!
. .

b
en ,I la, ae 'lgUOê, pecJIn-

1 $000 .

.:> • ,otlClas 50 re a econo- do para certifica se a ma fiTm1
mia alemã.

1 $000 é ou não registrada nesta JU'lta;
23.40 Entremeio. Certtfique-se, Dito d : Pedro

1$000

p...
r sclsa-se alugar um "ca- 73 45 Ult" t" ( 1" .. . imas no .cias em a e- Arlan t, desta pr2ça, ped» d ' para1 $000 .'
sa com relativo conforto. mão). f \

2$000 .para casal de tratamento 24.00 Cenas de Ai àquele que
certi ica se se

ad
s: a r

aJ
LC,1<!

2$000
' ou não re6istra a nesta unta:

Tratar no Largo General mente. Comédia de Grillparler. Idem.2$000 Osorío 38. 1.00 Entremeio musical.
2$000 Dilo do sr. João de Oliveira

1.15 Ultimas noticias (em por- Carvalho, desta praça, pedindo7$000 tuguês). fi7_0$000 para certi car se consta ser o !TI 5

1.30 Mistura variada. Uma

VENDE�SE uma pequena ca-
' mo estabelecido nesta praça, c se

hora alegre musical.
sa na Rua General Bitten- tem a Carta de Neg'ocianL:; 1\h-

2.15 Atualidades.
court n. 67; mais duas f::\t.� triculado e registrado nesta Junta;

r 2,30 Concerto recreativo.
q11enas e UfO chalet grande á lua ,idem. D;to do sr. Pedro Codho,

3 00 Ultimas noticias (em ale-
Duarte Schutel, 25. de Canelinha, municiplO de liju·

mão). do, para o qu� e. ta convocando
c lS, pedindo para regi,trar a Slla

3 15 L'tdo; seus asscciados,
• '.:1 ura o programa firma; inscreva-se. Nada mais

(alemão, porL). Despedida DJA, havendo a tratar, o sr. presidente
(llemão, português). declarou erc rradcl. a ses,ão. Do DELABERT & CIA.

qt:e para constar mandou lavrar a I A melhor lenha por igual
presente áta, que vai pelo mesmo pr�ço.
e deputados presentes as,inada e

subscrita por mim.

Foi escolhido por aclamação
para o cargo de agente do Insti
tuto de Pensões e Aposentadorías
dos Baucarios, neste Estado, o sr.

Raul \Vendausen, Iuncionario do
Banco Nacioüal do Comercio.

Mê.noel Rosa
Antonio r.onrado
Mno I Andrade
João de Oliveira
B�nto Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão

João Lobo Haberbeck
Ci1stanna

Jüiio Ovídio
L-:boj
Um amigo
NN

S. de Armazens e

Trapiches de Floria ..

nopolís
Na eleição procedida, ontem,

pelos asse ciados do Sindicato de
Armazens e Trapiches de Flo

rianopolis para delegado-eleitor á
Assembléia Estadual, foi eleito
o sr" Frederico Manoel da Silva
Filho.

Associação Rural
de Lages "

No proximo dia 21 do corren

te a Associação Rural de Lag·�5
procederá á eleição p'ua delega
do-Jeitor á As emb éil do Esta·

Desportos

Comprae para vos conven

cer o formida' el e economi
SABÃO INDln.
['1� .. i!tiDiii�i.

Ivo d'Aquino
Advogado
BLU\1ENAU

..

Banco de
Crédito Pc

, pular e Agri-
"I cola de San-
ta Catharina

A tralar no

• Tl{ELLA.

11----
VENDE�SE a quinta casa

I da Villa Affonso Mi- DELAMBER T & CIA.

�hoJet, 110 districto João Faz entrega com caminhão
Pe3sca. Tratar com o pro jlenha serrada.
drietario Pedro Cardoso. PHONE 1100

CAFE' ESEscriptorio :-Rua 15 d�
Novembro n. 50

I
(EDificio ('aixa Agricola)

I. TELEPHONE, 58

--:�- Dr.- Renato
.

11...
1 ==8arbosa==
,

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
FOile 1325-Atende cha�

_ m�::los para o_ interior.

Dr. Pedro de -r�oura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1 (sobrado)

TREINOS

PHONE 1.100

João Tolentilzo Jor
Secretario.

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Ru:!'i Trajano n. íS

([: dificio' pJOpri�))

por Cipriano Josá

Em face da pr�mente falta de
espaço deixamos de publicar na

edição de hoje como de CG'stume,
o relato minucioso do match den
tre Iris e Avaí, o que faremos
amanhã.

Para o trata
mento de
dementes

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPE1,ARIA CATHARiNENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

o Tesou:o d'J E�hdo pagou
ontem á PrefeituJa de Joinville e

ao Hospital de Azambuja, as

importancias de 7 :460t,000 e 3a-feÍra Tamaadaré, 4a. Atlético,
6:900$000, rdsre tivamente, pa- 5a. Figueireme 6a. Avaí, Sábado
ra o custe· o do tratamento de I his ..

Próximo j )go: Atlétic)x�i- ,

dementes. gueuense. .

CafJital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS '!---- -

I.
r

PA::::Flt··lDO 05 Dr Aderbal R. ida Silva I

Advogado I
Rua Cons. Mafra. 10 (sob.) 1\Fones 163 J e 1290 I,

�==================�.- !I�-------------------------------------------

SEGUn�TES JUROS:
CIC Limitada 5'1. aja.
CIC. Aviso Previo6·[. a;a.
Prazo Fixo 9'1. 3[a.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqueçais J rI. do Telephone i. 418

Co,
��i�l'����O�.�,·----e·-----G.�O.����

!� ���
At t b ,. ��

I�� "n �a� • nm Ih �
� [�"-. � 'V

�l�
�� G
�G e
G� �
• G A Anencia aderne de Pu- G

@ � •

blicações, COITl séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

Hança da aia"
FUNDADA EM

Seguros Terrestres e

1870

Maritimos
I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .'V1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

PRIMEIRA do Brasil
9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
í 3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606�

I
Agentes, Sub-Agenies e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguaí � nas prin�ipais praças estrangeiras.

Agentes em Florianopolis: G
• ••
* Campos Lobo & Cía. e G
g ••
�� Rua Conselheiro IVlafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 ��,

, :� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALL/ANÇA $ �
� Escritórios em Laguna e Itajaí I �
� ��
� S�JbaAgentes em Blurnenau e Lage\E"� ��]

.

� G�
G�••$.�.�@-----'.-----e�G.GG••• �����__----e----G��@��f��

todos os Estados

!-;ormidaveis ••rlelos proprl••, Ires v.:-I
por semana, todas as segun-

.

das, terças e sextas-feIras,

\ ,",

Extraçao com g!o�ClI de crist;al.

A maxirna ns�ra "hci1esi��iÍde, JH�i$, Oi sor

tei"s tião pfesenciado9 pelo po�1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De cinema
�;'."_' .• ?''lr'''1 .

.,.-

e74' Gs,-7i;e A's
,

vesperas
DA

hecatombe

CINE IMPERIAL

Imperial. ás 5, 7 e 8(12
horas, Pela vlda de um homem.A DO POVO

CINE REX

i

VOZ
•

CINE ROYAL

�odoanimal dome� R(Jyal, ás 7 112 horas,
tico vale alguma COI- ceiros da lndia.

s. Ele adoece e

cura-se como as

pessôas
ROMA, 16 (G) - Na reunião do Conselho de Mi

nistros, hoje, foi apreciada a possibilidade da eventual
retirada da Italia da Liga das Nações. Depois de fazer

e det.id.a exposição da situação militar e pohtica, o sr. Mus

s?hnt deu a �onhecer o ponto de vista da Italia quanto ao
discurso de Sir Somuel Hoere e assinalou com satisfação
as palavras cordiais prouunciadas em Genebra em rela-
ção à Italia pelo chefe do governo francêz, sr. LavaI.

o maior poliglota
O cardeal João Mezzofonti,

que morreu em 1?oma em 1846,
foi o maior linguista de todos os

tempos. Foi o bibliotecaria do
Vaticano. Desde � infancia dedi
cava-se com prazer ao estudo
das línguas e conseguiu falar e

escrever corréiamenie 58 idiomas.
alem de muitos dialetos de oari
os paizes.

Para se ter uma ideia [da ra

pidez com que aprendia qualquer
lingua, basta dizer que. em apenas 4 mêses conseguiu aprender com

perfeição o dlficilimo idioma chinez.
Falava ""sos 58 linguas com a perfeição dos naturaisdos

respetivos paizes e, o que é ainda mais nolauel, nunca saíu de Ro-

Um pinto vale pelo menos

300 reis; uma galinha, um

pato, um marreco, de 2 a 5 Re», ás 7 horas, Ali-Babá
mil reis; nm peru, uma cabra, os 40 ladrões.
um cão, de 5 a 20 mil reis;
um carneiro e um porco,?e DELAMBERT & CIA.
10 a 50; um cavalo, .urn ju- Attende rapidamente lenha
mento, de 100 a 500 e uma

em toros
vaca, de 150 a 400 mil reis,

.

mais ou menos.

Deixar morrer um animal é
deitar fóra a lmportancia do Prof. Dr. Nel-
seu valôr e sómente os in- sor: Benja- ...

ROMA, 16 (C) - Os jornais trazem completo no-
sensatos assim procedem. mi n MonçãO ticiario sobre o movimento das forças navais britanicas
As doenças dos animais no Mediterraneo e as providencias tomadas pela Inzlaterra

estão estudadas e conheci-
.
Florianopolis, ha alguns no sentido de pôr suas principais praças de guerr; a co

das na sua maioria e para dias, hospeda o talentoso berto de qualquer surpresa. As guarnições de Gibraltar e
elas a Seção de Veterinária contabilista Prof. Dr. Nelson Malta foram poderosamente reforçadas. Em Malta foram
dos "Laboratorios RAUL Benjamin Monç�o,. que pe�- tomadas medida� ?everas concernentes ao desembarque e
LEI I'E", dirigida por técnt- corre o sul-brasileiro em di- á presença de viajantes. Os depositos de munições e vi-
cos competentes, prepara pro- vulgação de seus livros. veres acham-se sob a mais rigorosa vigilancia.
dutos químicos e biológicos, O D�. �onção é um �o- ,

Foi ,tambem ini�iado o trabalho de barragem por
cientificamente dosados, cu- me sobejamente conhecido meio de rrnnas explosivas, estando a terminar o estabele
pazes de cural-as mi de pre- nos meios est�diosos �o pa�s, cimento d� campos de mi�as na entrada dos principais
venil-as. Com a despesa mi- pelos seus livros que sao portos brítanícos. A partír de ontem Cibraltrar Malta
nima c'e 100 réis a 2�000, apreciadissimos, dada a sua Chypre e Alexandria se encontram em pé de guer�'a, rron�
pode-se evitar o aparcclmen- fórma moderna e d clareza tos para a defesa e o ataque. Ao 10:lg0 das costas da Pa
to das pestes no animal ou com que êle expõe os assun- lestina e do Egypto cruzam torpede ros guardas costas. A
cural-o. ! tos pedagógicos neles exara- mesma febril atividade se nota na base naval de Agaba,

O animal doente, mal cura- dos. no Mar Vermelho. Em Aden, no golfo Persco, e-tão sen-

do, vai conservando e trans- Merecem com especial d? esperados varios navios de guerra procedentes das In-
mitindo a doença aos outros destaque a honra de seu la- dias, e G,braltar aguarda a chegada da unidades das íro-
e aument�nd? os prejuízos. bôr e esfôrço os dois, que o ta das Antinas.
Os ammais representam Dr. Monção está introduziu-

���0� i�p���in��a �e���sa�� �����BT�I��6�ãO e��R_ ·A opinião de Lloyd G�Drge
para a sua cura ou imunizá- CANTIL e ARITMETICA '.

,

ção.
. ELUCIDATIY,A. O primeiro L1ANDR.,INHO WE�LS, 16 ,(G) - L1oY,d G_eorge,

Deixál-os morrer é esban- é uma obra modernissima falando no c�ns zlho d� Açao en Prol da Consolidação da

maram parte em importantes con- [ar um verdadeiro patrirno- para as escolas de Comercio, Paz, a respeito da situação da Etiópia. disse o seguinte:
gressos. nio.

.

dos contadores,' guarda-li- «�paz esta agora rnais ameaça,da.do que desde a gue Ta.
Acha-se nesta capital o sr. Os snrs. Zivi. Cuvillier e Sch- Os p�odutos veterinarios. vros, comerciantes e seus I Nao e somente por causa da Etl?pla que a� nações e st ío

Do��to Pa_ladini, comercia�te e mutzer seguirão no hidio avião Raul Leite são encontrados á auxiliàres e a toda mocidade se armando em todo o mundo, afim de solucionar suas ve

politico residente em Cresciuraa. de carreira da Condor para Por- ven�a em todas as bôas far- estudiosa que olha com in- lhas pendencias.-e algum�s novas� pela violencia.»
.

to Alegre e Buenos Aires. mAaclas, drog�r,ia,s, casas do teresse os fátores e organi- E concluindo. «A VIda da Liga das Nações está em

No Rio embarcam no «Gral genero e nas filiais dos LABS. zações do Comercio moderno. j_o_g_o_,» _

Foi submetido a uma opera- Zepeprr entre outros 05 seguiu- RAUL LEITE em todos os Enquanto ao segundo, é um A
. -. --I--:--C-------d----

ção cirúrgica, no Hospital de Ca- tes passageiros: para Friedrichs- Est�do� do Brasil e em .seus livro digno de ser adotado SSOC laça0 r- ampu e

ndader o srv Decio Couto. guar- hafen: snrs. Herbert Schmit, Ar- escritorios ã

Praça 15 de No- em todas' as escolas. mão Joaquím Aviaçãoda livros da firma Angelo M. La thur de Lacerda' Pinheiro (Diie- ve�bro-no. 42-Rio de Ja- Baseado nos programas O T d E
Porta & Cia. tol Cia. Sul \lineira de Eletri- netro. oficiais vigentes, do ensino �souro ,o stado pagou Realizou-se. ontem, solenem�n�

cidade) e esposa, Prof. Etienne primario e complementar dos on!em. a Ass.oclação Irmão Joa- te a inauguração de um campo de

fALEClffiEHTO: Burnel e esposa, Oto Hercher, Salão "Commercial" principais Estados do Brasil qUlm, a quantia de 10:700$000, aviação militar construido em Tu-

S b d lf I hã que veio de Buenos Aires no hl- Conselheiro. Mafra, 9 '(Ed. M�rcado é escríto :em linguagem sim� :�do d; 5al· prestaçãdo dda cMons- barão.

ad
a o

bUI��o pe a

�and dro avião da Condor. Dr. Frie. Barbeiro e Cabellelelro pIes clara e atraente com ç�1) a a" esquer a a a- Ao alo esteveram presentes o sr.

qAuan
o tdra af.rmva Hna carkreua f

� drich Schmilt-Ott e Srua, Ihmãs
Attende chamados a domicílios pelo 2.�\93 problemas res�lvidos, termdade. Altamiro Guimarães, piesidente

rataca a Irma oepc e, OI Id A d' S h I b h
Phone n. 1.284.

E' I'
'

I t da Assemblé:a do Estado, o sr.

'd d b' I
a rca la c ma en ac e Lauro Mendes um IVro cornp e o para dacometI o e 5U ItO ma estar o eh'f H

.

F hl Alé uso das professoras e alunos, E'I t·
coman ante da Base de ,Aviação

sr. Frederico Fiedler.
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d reJGU as De�ejamos ao Prof. Dr. Ensino gratuitamente o
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d Nelson Be.nj'amin Monção, fe- modo seguro e infalivel para Uma esquadrilha aérea militar
Pois. , Mro eçãlo. Mave��ção d erlea ; V·I raças'
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etero ogla antIma, o nstl- , tiz permanencia em Floriano- a cura da EPILEPSIA. p:::rhclpou os esteJos.

C
er: er�amdn I OI

brea Iza o
luto de Meteorologia. 'do D<!oar- polis, e bom exito na sua Cartas para o dr. Buchmann. Aos co"vidados e alltoridades

no emlteno e tacoro y. tamento de Aeronautica civil. María Luiza, de côr, solteira benemérita'cmpreitada de ho- Caixa Postal, 2658 - locais foi servido suculento chUT-

que vai fazer uma viagem de es- e reddente á rua Curitibanos 51n, mem de ação e de talento. Rio de Janeiro - Brasil rasco.

C
tudos na Europa, João Luiz de da-s.e ao vício bem comum da
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amare. Guimarães Gomes, secretario de bebida. Passeata
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nossa LegaçãQ em Berlim. Embriaga.da ex�ta-se. facilmenteA·V' I"5'
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d
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va lu-se a das suas. i
A Côrte de Apelação está fa- • - Ontem. domingo, dia ventoso

zendo publícar edital marcando prlsaa e frio foi motivo bastante para
o prazo de oito dias, a contar Ontem, conseguiu evadir- Malia Luiza envergar um formi-
de 12 do corrente, aos Juizes se do xadrês da Chefatura davel pileque, que re�ultou no

que pretenderem a sua remoção de Policia, onde se
-

achava apedrejamento das vidra�as da re

para a comarca de Hamonia, a- detido, o conhecido meliante sidencia do sr. João Francisco Ta-

tualmente vaga. Armando Silva vulgo Congo. varts. funcionario dos Correios.
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O Zeppelin
RIO. 14 (G)-O dirigivel

alemão. na sua 12' viagen regular
deste a io, escalaou hoje. dia 13.
na Capital Federal. com sua lota
ção completa.

Em Recife embarcaram no di
rigível os srs. Dr. Epitacio Pessôa
Calvacante e Pedro Carnaúba.

Além dos mencionados. che
garam á Capital Federal. como

passageiros de especial destaque,
os srs, Prof. Antonio Austrogesilo
Rodrigues Lima, conhecido clini
co brasileiro, e dr. Leitão da Cu.

Procedennte �e Laguna che- nha, Reitor da Universidade do
gou a esta capital o sr. prof. Rio de _Nnei!"o. que regressam de
Varela Junior, diretor do Grupo SU3 viagem á Europa. onde to'
Escolar [eronimo Coelho.
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Aniversariou-se, ontem, o sr.

BelarmiPlo Corrêa Gomes. profes
sor do Instituto de Educação.
rAzeffi AH05 H01E:.

a senhorinha Luá Gonçalves,
filha do sr. Anfiloquio Gonçalves,
funcionario dos Correios e Tele
grafos.

a exma. sra. d. María Gom s

de Miranda, espo�a do sr. JoãO
J. Gomes.

a exma. viuva d. Herondina B.
da Luz.
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A Italia a LigaCINE ODEON e
Odeon, ás 5. 7. 8 112 horas,

fi volta do '(;error.

PHONE 1.100' A fleumática Albian
,

previne-se

�.-.''I
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RIO, 16(G) - Foi transfe
Síriaco T. At�rino & Irmão, agentes .�a 'PANAIR rida para amanhã a grande

DO BRASIL SIA, aVIsam que passará um aVIa0 extra, ru- passeata civica promovida
mo sul; dia 18 do corrente, voltando, rumo norte, dia 22. pelas sociedades carn:wales

Aceita.!ll encomendas, correspondencia e passageiros. cas desta capital. O cortejo
Horanos do costume. deverá ser iniciado ás 21 ho-

Florianopolis, 16 de Setembro de t 935. ras no centro da cidade.

Lavando-se com o SabãO

"Virgem ·Especialiàaàe"
de Wetzel "Ci•• -- JDAn_ille (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e abDrrecimentos•
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