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Proprietario e Dh-etor Resp onsavel JAIRó;,e'CALLADO
------�----------�----���----------------

Jornal independente, em tempos não hesitamos emA
__N_O I_I_I� __:_-F-I-orianopolis, Terçda-feira, 17 de Setembro de 1935 I NUMERO 319

tomar uma posição definida na campanha pró candidatu
-ra Nerêu Ramos. E isso porque a ela se haviam antepos
to, uma após outra, como a última das afrontas á capa
cidade de tantos e tantos catarinenses ilustres e como o

último dos escárneos aos brios e á . soberania popular,
os nomes, !epudia�os pela opinião generalisa�a, dos srs. NEW YORK, 17 (G)-' .....I fi" , d _.

ii mt dAlvaro Cata0,. f1ummense e empregado da
.

firma Lage, Williams' Richard, glutão lUa II!S II r".� •

o PI ri c: I o OS
co,? y�ltosos mteresses no Estado, e do obstt_nado .coronel americano, era até poucol.comercmaraos • dIZ-IIGS O Ontem, á noite, duas mocinhas
Arístiliano �amos; qu�, acusado por todos, inclusive p�- tempo o homem que. mais ., '. az.:' io1II' fi

fit

bem apessoadas, alegando, choro-
los .seus �m�gos .de hoje, .de �ran�e malbarato dos. el1- comia em todo o mundo. Ab-: sr.· ir'..m�dlo Cardoso Jur., sas, terem perdido a ultima con-

nheiros públicos, inaugurar», alem ?�sso, em. Sant,a Catarina, sorvia facilmente 5 duzias de . fi! .Ii 1111 iilI "

III
"

_

dução para o continente e que as

p��os seus antecedent�s, uma política de mommave.l ser-
ovos em poucos minutos. enC02..11;,1 a se claro 1!8S pa deveria levar á casa, solicitaram á

VIItS�O ao �eneral Flores da Cunha, que ora preside os Mas esse record sensacional Iavras lie sa IIda� aio IIo sra, d. Alma, residente á rua Es-
destinos gauchos.. A . acaba de ser batido por um ..' .. T. teves Junior, n. 120, agasalho pa-

.
Naquela 0Acasl�o, Nereu Ramos! fOI para nós uma alarve alemão Max de nome, Cand I !tiato ti �po I.to ra uma noite. A dita senhora, com-

bandeira, como se, !o-Iam, da mesma for.ma, os nom.es de
que outro dia numa cervejaria D

.

.

<II padecida ante os rogos das jo-
Ma.rcos Konder, VI�al Ramos, Lucas B�lteux, e mUl�os e de Berlim' em presença do tre re � Ira vens sem cômodos, acedeu ás suo

mUl.tos outros catart,nense� Igualmente dignos, 'por títulos proprietario desta e de um O� plicas, consenti�do q.ue pernoitas.
vários, da suprerl'!a ínvestiduara do Est.ado. cronometrista, devorou 75 DeL-nos hoje o prazer de sua I do pleito, encontra-se nas prc- sem em sua - residencia,

E, �oje, al.nda que, Aapós o térmmo da c�mpanha, ovos e-m' '9. rninu tos sem apa- visita, o nosso distinto amigo sr. prias palavras com que o fandi-I G�ande, porém, foi a sua ad

,.
t�nhamos Já volvido ao posto que nos �abe na Imp_rens� rente esforço: De tempos em �midio Cardo50 JuniOl. �i1 Casa dato Hipolito fdicitou o vitorioso, miração quando hoje, pela manha,

'_,? lívre,
não nos arrependemos de nossa atttud.e. de �ntao� E tempos engolindo um ovo' e Ho"pcke, e ,que: num ple,no que resalrando 3. cordialidade e a E_I procurando-as paca o café não as

, qu�, enqua.nto O sr. Nerêu Ramos,. s�m rn_alOres erros,. se esvaziando um copo, Max profundamente mteressou a classe, sura da eleicão, . I �ncontrou�
vai desobrigando �o enc�rgo administrativo, na medld,a soltava um "viva Hitler!" acaba de ser eleito delegado-elei- Acresce;tou, tambem, o nosso As jovens aproveitando a ma,

que o des�alabr? financeiro d� �eu antecessor .lhe perrru- Após a façanha o heróe que I
tor d�s ccrnerciarios. visitante que o requerimento do sr. nhã fugiram, levando consigo'o

te,-?s �OIS políticos em oposiçao á su� c.andldatura, de
exerce o oficio de ferreiro, Veio o moço conterraneo agra- Hipclito P�reira, pedindo a jun- dinheiro que se achava, sobre \a

sobeJO.Vieram, êles �esmo, provar de publico qu� a �os
-

voltou para a forja trabalhou decer as justõ,s relerencias que lbe fada á áta das cédulas em causa, mesa,

sa dehberaçã�, efetivamente, atendeu apenas o ínterêsse até ao fim do dia e ás 8 da fizemos e, ao mesmo tempo, con- só foi apresentado a Mesa, após Mais tarde d. Alma veio a sa-

do povo catarinense.
_

, ," coite em casa, entrou no jan- testa� � SUpOS!ÇãO do alguns co- o encerramento da sessão. b�r que uma das suas hospedes
.

Na ver�ade, qua�to ao sr. Alvaro Catão, �sslsh- tal' com grande apetite!!! m�fC1anJS7 A

divulgada em nos�a Aí fica. pOIS, a sua contes' chama-se Ondina Pereira, sendo,
mos todos, gregos e troianos, que, frustrado o seu Intento '

edição de ontem, de que havia tação. c .stume de ambas a pratica de
de governar S�nta Catarina atravez dos �nte�êss�s �a fi r- I probabilidade de anul?ção do s �melhante àto.
ma Lage, alhelou-s� dos trabalhos constitUCIOnaIs, lmpor- li Casa do pleito, em vista de se terem usa� Em v'age�n A Panair-c-o-m-p-Ie-t-o-u-tando a sua ausencla em um afrontoso de ,caso pelo man- Ga u'ch I'ft. do, na votação do candidato vi-
d t po I ... I lI"II S I 5 anos de operaçõesa o pu ar. tcrios0 cédulas ..:orn o esc arrci- para UJ U

Agora, pela entrevista qu� o sr. Trindade Cruz PORTO ALEGRE, 17 (O) mento�«candidato da diretoria», aéronauticas
co�c��eu ao Dim ia da Ma�hã de Curitiba, o sr. coronel --Está cO:1c'uida a constru- pelos mesmo� julgadas coativas. RIO 17 CO) -- Viajando em
ArlstJh:mo Ramos, seu amigo, seu parente e seu chefe. ção da Casa do Gaúcho, o Jlisse-nos o sr Emidio Cardo- I �-; 'I d 'p , Domingo último, a «Panair»
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aVlao,especla a analr, I" dvem es emun ar, am a uma vez, que, .en ao, anos ando rallC ) UplCO em que serao
50 que ao contrano do seu cc- t'

' ,

h d r.omp etou CInCO anos e Qpera·
.

á'd t h d
' I' d pt I � '-' 'par e as primeIraS oras e ,

.�mp VI amen e os arregan os a capangagem Impune, 1 rea
Iza os esp" acu o::. genUl lega,concorrente não exerceu a h;- . p .. t AI ções aeronautlcas em nosso p�íz.

defendiamos a soberania do povo barriga-verde. nJmente regionais pela troú- mínima cabab e�tre os seus (.Om-
all1an ��f�ra d \.)1 � bf,gre Foi uma data memoravel, dados

Lá está, no jornal paranaense, clara e insofisma· pc jéca Tatú. panhenos ainda que fôsse des-
O presl '"'I

n de da s :\egPu e Ica, 03 grandes serviços que essa com-

I d I ã d h t C A C d G
'

h
' ,- 'acompan la o o ov rna-

h' d '

ve, a ec araç o e que a pouco se concer aram, na a· asa o auc o e uma de uma semana antes candid"to d 'J 'M lh- pan Ia e transportes aereos vem

't I d R bl' b d 'h t d d d �
-

- d P d, . ..'
�

ores � urael aga aes e
d B'Ipi a a epu Ica, com a anca a gauc a, «o os os e- as sessoes o arque e ohclal da dIrftona conforme se B d"t V I d se d '1' frestan o ao raSl, na coopera-

'I 1'J. d t ã '.' d C I'
-

d t'd D'
-

I d
-

, ene I O a a are ' o m -

Ia Ile� . a. at uaç ú sPOUt�icaC» t
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o Igaçao os par I os lversotes e, I1te a

I
everao constatará de áta então '"'lavrada. nistro Artur Costa. ção para o seu encremento econo-

oposlcloms as em
�

an a a arlfl�. " apr�sel1 ar e�pe acu os com Informou-nos, ainda, que a mICO .

.
Aesse·'v€rg6nboso e d�pnmente atenta�o aos n08- mQÍ1�os.da.vlda de campo. príü6pio foram 'mandada,; impri. Ataque esoe- Nesta cidade são deligentes rt-

SOS bnos, á nossa cultura e a no::;sa, autonomia, dentro do RIO,Grande. '

mir cédulas com apenas a designa- tacu Ia r de presentantes da poderosa compa-
do espirito federativo da Republica,-::chama o

.

sr. Tri.n' Salão "Commercial'" ção:-«Para Delf.g1do.Eléit0r.-
pa raque.

nhia érea os srs. Siriaco 'Aterino e

ade Cruz, textualmente, «consàgraçao do lllatS perfeito C Ih' M f 9 (Ed M ád Emidio Cardo<;o» Como porém Irmão, a queM felicitamos, envian·
d· d' d

.

I 'ODse elro ara, • erc o
. . , ,

d istas dlnten Imento _e or em socla ».
'. Barbeiro e Cabelleleiro' pouco depois, aparecessem cédu- o os nossos votos de prosperi-

Mas, nao nos su.rpreendem nem nos. admiram o Attende chamados a domícllíos peIo Ias do candidato Hipolito Perei- dade.

�esembaraço e a, audacl�, c_?m que. o sr. TrindadE' Cruz, Phone n. 1.284. ca, encimadas pela legenda «As- KIEV, 17 (G)-As ma!1O-

U
.

d dfl)�o de outras piagas, dlspoe da liberdade do povo ca- Lauro Mendes sociação dos EmpregdJos no Co� bras das forças militares da ma c I a e

tarlnense .

d d União Sovietica terminaram, fjutuante. mercio» -- «Assemerclo», an 0-

O que nos entristece, o que profundamente nos

SOS'
lhes um cunho oficioso, ficou re- após um ataque espetacular

magõa e nos �fende é a col�boração, �essa &rotes�a aven· 'solvido mandar-se implimir novas
levado a efeito por um gran-

tura, de catannenses que, nao ha mUIto, fazIam VIbrar os
• .. • • 1 cédulas do sr. Emidio Cardmo, de contingente de paraque-

a:es pátri�8 co� as límpidas c1arinada$ de um catarinen- Pe rdidos nas com o esclarecimento-"candi1a� distas que' desceram por de-
sismo sádlo e JI1StO d D'

, n f' traZ" das linhas inimigas,
.

. 'regioes pola- to a Iretona, como e etIva�
E' que. batIdos, êles não souberam sofrer

.

nobre- mente o era. Nem isso foi uma
dando ime,diatamente inicio

mente Q travo da derrota; e, do resentimento insofréado, res e amea-
iniciativa original da Assemercio, a um nutmlo fogo pela re

surgiu lento, irresistivel, o cancro dos interêsses pessoais ç 3dos pe I �s pois, c(lnforme n0S mostrou o sr.1 !ag��rda das r�,esmas, o que
mal-feridos, que lhes corroeu os bons sentimentos e a mo- barras dege lo Cardoso Jor., nas cédulas do Justifica a razao 'pel� qual
ral política e, tCI?Po� em fóra, os ha de assinalar á me- ',MOSCOU, 17 (G)-t:Jo dis- candidato vitoriow do Sindicato 1 ?urante UI:' mez lI1t�lro os

mona e ·á abommaçao dos pósteros. ",,' tpto não explorado nas regIões da dos Trabalhadores em Arma'f.ens Jovens fOI am submetidos a

Com o ostracismo, castigava 'Athenas, a culta e Terra Francisco José a 2,000
e Trapiéhes, o sr. Frederico Ma- treinos?e assaltos em massa

orgulhosa cidade de Péricles, os simplesmente. suspeitQs, quilometros distante do circulv po- noeI da Silva Jor., tambem se in- por mel.o de paraquedas.
banindo·os por dez a�os de �eu·'se;o. .

' ., lar, parec,e repetir-se a, tr�gédia seriu a detígnação - "Candidato E----U-----U--------------. . A�s réus conylctos e Impuros; Julgava-os a drac.o- da exp�dlção �o Tchel)llsk:n;. da Diretoria", sem que se verifi- Os Emana Justiça do Areopago, num barco ·amarrado. á praIa, O quebra-gelo «Sadko», tper- casse protesto (lU observação al-
' • • • •

vedando-lhes puzessem os pés em terra e; condenando-os á �encente á frot� r�ssa, e que leva
guma. iiiiõiiií... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�

; morte e ao desterro. .. a seu bordo CIentIstas e explora- Declarou-nos, ainda, o sr. Car-
,::;<éf> Entretant?, ao�. réus confessos d? tremendo crime d�res de toda catego,ria, d�sco- doso Junior que a prova mais fri-

d� lesa-autonomia politica, ? .que vale ·dl��r-lesa-sobera- bnu, ha P?UCOS dias, a1g lmas Ilhas sante da liberdade e regularidade
ma popular, o moderno espmto democratlco dos povos desconheCIdas, lutando, agora, com
contenta-se em jogá-los ao mar-de-sargaços dos esqueci- fortes tempestades.
dos, amarrando.lhes ao pescoço a pedra da execração O último grito de S. O. S., ca-

pública.
.

ptado nesta capital, diz que o ba-
, rómetro continúa a baixar e que

Seis. esqua- Os cadet"es a violencia das barras de gélo au-

d Ih menta de hora em hora, de sorte O sr. dr. Celso Fausto de
ri a. .

,."

que: uma parte do navio já mer- Souza, secretario da Fazenda, se-

RIO, ) 7 (G) - A Aviação V IA.JAM gulhou, tornando extremamente pe- guiu hoje ás 6 horas, por via ter-

I Militar vai se fazer representar .,'., rígosa a situação da tripulação. reste, com destino a Porlo Ale-

cOQdignamente nas comemorações RIO, 17 (G)-,$ob o coman� '. _
.

gre, acompanhado dos srs. dr.
do Centenario Farroupilha. do do tenente Izidoro Lage, par- AVia0 espec'al José Americo Dias Barreto, Tte,

Além de um bem montado tiu para Porto Alegre, ,um pelo� Passar à amanhã por esta Eloy Mendes e Emilio Mayer,
�"tand� na exposição, por onde tão de cavalaria cc,nposto por capital, rumo ao Sul, um a- almoxarife das Obras Públicas.
os visitantes poderão ver o de- vinte e oito alunos da Escola vião especial da Panair, que S, s, vae representar o Estado

senvolvimento da novel arma; a Militar dagui, que vai ao Rio receberá encomendas, corres- de Sta. CatarÍna, conjuntamente
Aviação Militar vai enviar ao Rio Grande para tomar parte nas co· I pondencia e passageiros. com o sr. dr. Antonio Bottini,
Grande do S�I um agrupa'llento memorações do primeir� centenario I E�se a�ião regressará no pro- nas comemorações do Centenario
de 6 esqlJadnlhas. da Revolu�ãO F�rroupllha. XImo �Ia 2�!

,

Farroupilha.

A justiça do Areópago
E

.a justiça. democrática A voz co POVO

Os recordista
da glutonice

Q' 'maior
:: .' -

testemunho Um. co.nto do
,

'

.

_ vlgar-lo fe-
- . .

rmruno

�-,('� •
."
'!

,

,

I-IA\lBURGO, 17 (G)-O
paquete transatlantico· Bremen,
pertencente á frota do Nordeusta
ch�;r L10yd de Bremem, e que
atualmente se encontra de viagem
para Novo York, transp�rta ...
2 ,66� passageiros, o gue é a cio
fi a mais elevada registrada nesli!

ano e, provavelmçnte, a cifra mais

elevada de passageiros transporta
dos por qualque rtransatlântir.:o
e � tra�ego no Atlântico NO! te.

Explicam-se, sobre a ru·

moroso caso- do
"Bremen"
----.0--

BERLIM, 17 (G)-O se- Brodsky não representavam,
cretario de Estado norte'ame- de modo algum, o ponto de
ricano Cordell HuI! expres- vista do govêrno americano.
��ou ao encarregado de nego·
cios alemão nos Estados Uni- Como se sabe, o referido
dos, Leitner, o sentimento do juiz atacou, durante o pro ..

govêrno estadunidense pela cesso, severamel1te, a Ale
sentença do juiz Brodsky, pro- manha e a sua bandeira de
nunciada no processo contra piratas, justificanrlo, nestes
os responsaveis pelas pertur.2 termos, as desordens encena

bações comunistas a bo:'do do das por elementos comunis
transatlantico alemão' Bre- tas, que arrancaram a ban--'
'71en. O secretario de _Estado deira swastika a bordo do df
i'ez constatar que as manifes- to paquete alemão, atirando
ações anti-alemães do juiz a, em seguida.1 no rio Hudson, . ;

Partiu o se

cretario da
Fazer\da

-� �

.•. �: �:{��:, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela nossa historia�
Desportiva

Redator CYPRIANO

(Compilação de L. Nazareth)
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1745-A veneravel Ordem Terceira-E' proclamada a.
coastituição da Ordem Terceira da Penitencia do Desterro, autoriza-
da pelo provincial do Rio de Janeiro, por Patente de 10 de Janei-
ro de 1744, dirigida a Frei Alexandre da Cruz, primeiro Commis
sario. Foi seu primeiro Ministro o Mestre de Campo-Pedro de \

Azambuja Ribeiro.
1818-Cuyabá de vil/a á Cidade-Carta de lei, conce

dendo o predicamento de cidade, ás viiias de Cuyabá, Villa-Nova e

Villa-Bôa. A segunda passou a chamar-se Matto Grosso e a última,
Goyaz.

. 1828-A prisão dos patriotas da independencta-;
Nesta data, o general José Maria de Moura, governador das armas

do Pará, pediu ao governo civil a prisão dos patriotas, partidarios
da lndependencia, sendo presos no dia seguinte o conego João Ba
ptista Gonçalves Campos, o desembargador Miguel Joaquim de Car
queira e Silva" Pedro Rodrigues Henriques, Amandio José de Oli
veira Pantoja, J( ão Anastacio da Cunha e o capitão [oão Henri
ques-de Mattos.

1558-Inauguração de um theatro-Com a presença
do presidente da Província, outras autoridades e peSSOdS da alta so

ciedade josephense, é' festivamente inaugurado o Theatro da cidade
de S. José. Commemorando este auspicioso acontecimento, na mes
ma noite, os amadores da arte de João Caetano, levam á scena,
com grande successo, o importante drama A Cruz, que foi represen
tado com grandes applausos.

1859-Morre O conselheiro Vergueiro-Falleceu ri'o
Rio de Janeiro o conselheiro Nicolau Pereira de Campos Vergueiro,
nascido em Valporto (Portugal), deputado por São Paulo, ás Côr
tes Constituintes de Lisboa e à Assembléa Constituinte Brasileira;
membro da Camara dos Deputados desde 1826 e senador do Írn
perio desde 1828. Fez parte da Regencia Provisoria em 1831 e

.

por vezes occupou o cargo de ministro de Estado. Foi o pnrneiro
agricultor que, no Brasil, OCCUpOIJ colonos europeus, estabelecendo
os, em terras de sua fazenda de lbicaba, em 1847.

Quem és tú, oh ser, qae em visões perpassando,
deixas n'alma hurr ana um vácuo immenso,
apprehensões, frémitos, desejos, corações pulsando
incontidos, pelos anceios do sangue tenso?

JOSE'

Iris venceu a Aval por
3x2

Porquê Iéres furtivo e extasias torturando,
d'onde vem o teu poder, visão fulgente �

Porquê desde éras distantes vens minando
com gloria e ilusão a alma do viventeê-1-

Realizou-se domingo o 'espera- Não o vimos na def",sa:e sim

do encontro entre o Iris e o Aval auxiliando o ataque. Foi um bom
F. C., partida que impressionou centro-médio, e Espesinho segu
entusiasticamente á assistencia com rou o mais completo ponta da
especialidade os rubros negros. cidade. Espesinho estreou ótima-

O quadro do Iris de F. C., mente, apesar de ser um haIE
como todos já conhecem, é forte, distribuidor, entr etanto cumpnu
rapido e possue homens de tenaz rigorosamente o seu dever.
resistencia. O fator de sua vito- Sarará sempre o atléta de to

na, resume-se n05 esforços empre- dos os tempos. Sarará foi um

gados pelos 11 defensores da ca- perigo durante o desenrolar do
misa rubra, animados por uma as- prelio. Corredor, ligeiro, satisfez
sistencia que não lhes resgateou a- plenamente a todos. Secura )0-
plausos. A dianteira do Iris, a gador calmo, técnico, vem se reha
mais rapida e melhor constitujda bilitando- dia a dia.
em conjunto, presentemente, não Nizeta, algo moroso, driblan
deu tempo para que a defesa ad- do muito. Nizeta vinha pegando
versana podesse reprimir as mas, bem, porêm, atualmente está de-
arrancadas. caindo. sa exclusiva da derrota. e perigoso. Arremessa bem a goal.
No goal teve e Íris o seu pon- Pesa essa observação, mas é jus- Diamantino um jogador de pre- Conquistou um lindo tento.

to mais fraco. Metralha ainda ta. Damata o melhor elemento cisão, seguro e corajoso. Seu jogo Sapo procurou suprir a falta de
não é keeper para arcar com ta- da linha dianteira do Iris. é de distribuição e milito :neces- Waldemar, mas ainda f. fraco pa'
manha responsabilidade. Um dos Sahu apresentou-se melhor que sario a uma linha dianteira. ra e tal. O Avaí está com maill

loals que lhe passoe á méta da outra vez. Centrou bem. Em Chocolate o mesmo de sempre. este claro na sua linha. Suas alas
era de defensável, com lum pouco conjunto foi o que ja temos dito. Su�s j,ogadas, em�ora um pouco estão bem constituidas carecendo
mais de arrojo. O jovem alqueiro O lris é um dos melhores temas prejudicadas em virtude dos trei- sómente um centro-avante de
do segundo quadro, vem atuando que a Capital possue. O Avaí: nos de atletismo a que se vem classe.
magnificamente. Bôos foi indeciso n'um goal. En-I submetendo, deram e�sejo pa�a Chaves. esforçado, resistente e

Leleo jogou bem, auxiliando o tretanto, c modo em que se

achai
que os seus companheiros pen- perigoso. Sentiu como já dissemos

seu companheiro com precisão. o chão daquela área, é impreci- gassem constantemente. a falta de um companheiro. Ze
Antenor, foi a metade do team 50 e condenaveI. Mesmo assim Zé foi um ponto fraco do team. quinha é bom ponta. Com rmis
do Iris, arrojado, impetuoso e re- Bôos tudo fez para salvar o seu Não deu conta de Sarará deixan- alguns treinos será um dos melho
batedor de primeira iordem, o team, A sua classe de melhor do-o jogar completamente só. Foi res que pOS5Ulmes. Em conjunto
grande back integrado nas cores keeper da Capital não caiu ainda. elemento nulo no gramado. só na linha de frente houve qual
da Federação, deu provas de ser Aquino foi incansavel. Mas o :ft-Galego, e.nbora marcado foi quer entendimento e esta sentiu a

o mais completo no momento, nes- Aval resente-se dafalta de backs em o mais perigoso dianteiro em campo. falta de uma defesa. Os goals fo
ta Capital. conjunto. Betinho fez o que já Galego procurava entrar cons- ram conquistados: o 1. por Secu-

Sua atuação dexou todos que era esperado. Só, na sua barreira, tantemente pela defesa do lris, ra do lris; o 2. Chaves empatou;
ali compareceram verdadeiramente desdobrou-se. Achamos que Be- apesar da marcação ngorosa de 3. Medeiros aumentou o score

admirados. Castiçal marcou bem tinho vem furando muito. Em Espesinho, ainda, aumentada para'o Avai e 4. Damata tornou a

a Zequinha. Contribuiu bastante conjunto a parelha de backs do pelo jogo Íantastico de Antenor. empatar o prelio até que Sahu
para a vitoria. Avaí foi a mais fraca que já PI- Medeiros tem melhorado bas- garantiu a vitoria contra o seu an-

Dante modificou o seu Jogo. sou este ano no gramado. A cau- tante. Está com um jogo rápido, tigo club. Atuou o encontro o
�

Quem és tú, mystico genio, quem és tú Amôr,
que á felicidade juntas tamhem a lágrima, a dôr,
que sentimentos oppostos encarnas em ti)

-Fui creado sómente pela tua imaginação,
E' tarde, porém; não mais desfarás tua illusão,
Eu não sou... Não tenho ser... Nunca existi..•

Carlos H. Medeiros

Para os males d. illusão,
Não ha remedio, que sinal. ••
Mas só soffre do coração,
Quem não toma Guaraina..•

O AUTOR

�r. Aldo Fernandes, cuja atua- bem o guardião do Iris está se

ção foi uma das mais destacadas exibindo de fórrna admiravel.
até hoje. S. s. foi preciso, hones- -

to e digno do conceito que pos- T re i nos
sue.

Durante a semana treinarão :

hoje, o Tamandsré: quarta-feira,
o Atlético; quinta-feira, o-Figuei- -k

rense: sexta-feira, o Avaí e 'sá
bado o lris.

Continúa na 6a. página

A PRELIMINAR

Foi ganha, e C6m justiça pelo
Avai por 3 xl. Foi um encontro

falho pela não resistencia, em al
guns momentos, do Iris F. C. O
Avai possue um bom 2. quadro
e nele destacamos o seu keeper
que atuou brilhantemente. Tam-

...,

Usar o SABAO lNDIO quer
;..

dizer, economia sobre todas
os pontos de vista.

SÓ ha um único crivo, redondo e amplo,
no emaranhado dos cipós e folhas, que
margeiam o arroiozinho sereno e ensom

brado. Por êle, como si estivesse dentro de uma

moldura circular-a casinha dos japonezes, lá lon
ge, á beira do mato denso, no principio do morro.

Celia acha bonito, muito bonito mesmo, o

contraste da mancha branca da casa contra o ver

melho da terra e o verde do morro.

Si as janelas não fossém de madeira, 51 as

janelas fossem de! vidro, haveria o reverbero do sól
quente das ... das .. (deve ser quatro horas) das
quatro horas da tarde. Mas, pensando bem, SI

houvesse reverbero, o quadro seria muito roman

tico. Trop" ro-man-ti-que..• (<<O é. mudo sôa mais
ou menos como o nosso é da palavra ponte, -
compreendeu, dona Celia � A senhora precisa
prestar mais atenção á aula e deixar de estar
olhando pela janela. A senhora, dona Celia, é

por demais romantica, Trop roman�ique ... .E' mu
do, ouviu, dona Celia�») Puxa, professora im
plicante! Quasi que a reprovou, só porque Celia,
áquela manhã. olhara o céu, que apare:ia pela ja
nela da aula ... Si reprovasse, Celia teria de re

petir o ano. Ou, então, de passar dependendo
do Francês. E adeus, férias tranquilas! Mulherzi
nha bôba ... Bem mostra que é solteirona ...

Mas vamos ao banho, duma vez.

-Ai!
Celia não consegue reprimir o grito nervoso,

quando mergulha o pé na agua gelada do arroio.
O melhor é a gente se atirar de repente.

Do contrario póde dar em resfriado. Um, dois e ..

Um� dois e tr ... Coragem! Um, dois e tres.

OlJtro grito:
-.Ail
Bar�lho de táboa atif�da nagua. Em pouco,

á agua,.�e cobria o corpo adolesc�nte, serenou.

O corpl'llJ'que a principio parecêra partido em dir
versos pf'daços e depois parecêra muito longo e

f100,' c..;.;..·'o)corpo voltou ao que era. E, estendido,
tranquilo,' njo� apareceu nitido, sob a coberta
transparente e fria.

no graveto não veria nada mais que o proprio gra-
veto... R?mantismo ..: Não f,az mal.

.

�.;
.

E 51 algu�m tivesse visto � Que vergonha! . fr'�E SI alguem estiver atraz de alguma dessas moi-
tas � Não. Não tem ninguem. Si o Fernando visse �
Qual nada! O Fernando, a esta hora, deve estar

'.

lendo qualquer livro cientifico- -psiquiatria, talvez.
Ou, quem sabe, algum romance) Algum romano

r

ce de amor... Que olhos pretosl E fortes. Si o

Fernande visse, com aqueles olhos, veria mais do
.,

que mnguem ...

Alguem, algum homem olhando o banho da
virgem. Olhares impuros, olhares cubiçosos, con

taminando o corpo imaculado... Horrivel. ..
Porém, não poderà haver um homem, cUJO

olhar não cobice o corpo de uma virgem? A mal
dade é grande, mas talvez haja. Dificil. O Fer
nando como será que olharia? Não tem geito de
ser mão. Sim, garanto que 0lhari3' com pureza,
que olharia sem maldade. Sabado tem baile, Ce
lia irá dansar toda a noite com Fernando. Sua mão
sentirá o ombro forte, que não necessita :de en

chimentos ...
. Olhar, olhar sem maldad'!. S�rá, mesmo que

é impossivel�
Ah! Pery... Pery cuidava r) banho de Cecy.

'

4

Pery via Cecy núa, bem núa. E o seu olhar era
.ç:�,:

um olhar puro, e o �<!u olhar era um olhar
que vigia, o olhar .de um cão fiel e zeloso.

E como Cecy não se sentiria bem, sabendo
que, a dois passos de sua nudez, havia o� olhos
sem mald.lde, sem impureza, s�m cobiça de um

homem que apenas a vigiava, que apenas queria
defendê·la! Cecy sentia mesmo uma grande, uma

enorme alegria! Garanto! E como não ha de ser

bom! -.
Cdia espia para todos os lados. Nem um bOA

lir de ramo solto, nem um �stalo de folha sêca.
Só o fru-fru da agua, deslizando pelo lag;!�do,
caindo, rolando' depois daquela curva. Celia es

pia, de novo. E chama baixinho, tã" baixinho
-.J

que só ela propria escuta:

-Pery... Pery ...
Mas se Tevanta logo, rosto vermelho, trému

la de vergonha. E estende os braços para a toa
lha felpuda e grande, que está dependurada no 'i

galho do «maricà» •

Celia chal1)ou Pery
por TELMO VER(i!ARA

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)
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Tépida, como diria a professora. Ah, mu-I Celia baixa o ventre. O graveto.e móve,
lherzinha boba! Ah mulherzinha besta! Si adivi- muito lentamente, muito lentamente, e prossegue.
nhasse que a Celia, agora, em pleno veraneio, es- Rodeia-lhe o cimo um 'de seio e estaca, preso entre

tá de namoro com um academico de medicina as duas montanhas pequenas erigidas.
muito rico e muito simpatico - a professora des- Neste momento, ó navegador solitsrio des-
maiaria. De raiva... ceu, saltou para terra, subiu ao cume 'da monta-

Então si visse quando ela passa, a cavalo, nha. Está de mão espalmada sobre os olhos,
deante da chácara (o cavalo, zaino e grande, vai c1hando ao longe. Quê será que ele está olhan
de lado, levantando e baixando a cabeça mqule- do�
ta) e olha a Celia, que e5tá encostada ao umbral Cdia se ergue de súbito. tomando o

do portão... Chi! Garanto que, então, a solteiro- graveto nas mAos, partindo-o em dois, jogando os

na amarela morreria de ... de "sincope invejiaca". pedaços nas moitas d. margem do arrOlO.

«sincope invejíacal& .,. Ah, ah! Isso não fica bem! hso não é brinquedo
Fernando ... Nome bonito! E como ele é de moça direita ... Onde està o sabio?

elegante ... Os quilotes de veludo cinzento, as bó- o-o

tas negras e lustrada:>, a camiza espórte mostradou Cdia se ensabaa rapidamente e de novo'mer-
o peito requeimado... Os olhos negros, tão negros gulha na àgua do arroio.
que a gente nem nota o branco de em tomo... Que loucura que Celia fez! Imagina si alguem
0Ih05... Nervo ótico, esclerótica, órbita, lnS, tivesse visto � O que vale e que aqui, nos fundos
diplopia... «Sincope invejiacal& ... Ah, rlh, ahi da chácara, é o logar- mais seguro p'ra uma moça

Celia, ri, ri bastllnte, no silencio do arroio. tomar banho. NAo aparece ninguem. Perto .ó os

Mas pára de repente, ao ver o graveto, que japon�ses, mas a c@rca do terreno deles termina
apareceu lá em cima do la�eado branco, fez aque- a muitos metros do arroio. E, mesmo, japonês
Ia curva com lentidão, depois desceu ràpido, de- não parece gente: parece bicho... Os olhinhos de
pois ainda ziguezagúeou bem de vagar,' deslí- feijãO e obliquos, afundadJS na cara amar�la e

zando réto em seguida, e agora està'se aproxi- queimada não são olhos de: gente... Aquele- 'japo- '-
mando de seu corpo. nês que trabalhou aqui na chácara. o seu Mik ...

Passou-lhe por sobre a perna direita, deteve-se O riso dele rIãQ parecia riso de gente. Era riso
perto do joelho, continuou. de um bicho muito delicldo; de passarinho, si

Celia ergue o ventre, muito de leve, mUlto pas'iarinho risse ... O seu Mik... Engraçado, o seu

a medo. O graveto empáca. Tão leveI Tão sem Mik...
.,.

pesol Nem se sente... Que loucura mesmo',' que Celia fez�... Tal-
O graveto... o graveto é o barco do nave- vez a professo�a tenha raião; talvez Celia seja de

gador solitario, que veio vindo de uma terra mui- fáto romantica, "trop romantique"... Quê que s� vai
to distante, atravessou mares e mares e encalhou fazer � E será que é ver..i0nh�? Pelo i:ontrário:

•

na praia clara. é siRal de imaginaçlo... A mulher do seu Mik

o-o

O frio vai indo, vai indo, ate que a agua
�
se torna quati mótna •

.

,.

.
i

.,.�" .. --
..: 1Jo."_ ,"" ,',_

... � ...... :'f -
•
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A GAZETA
PROFESSORAS Hitler é pelalJunta Comer-
Maria Magdalena de Moura •

I d � t dF_erro . paz ela o r.:.s,a 'o

, carítativos ! Dulc�osta NUREMBERG, 16(G) - Mês de agosto
iiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -,--_______

Acceitam alumnos para os
Falando no stadium desta cidade

cursos preliminar, comple- perante 50.000 jovens nazistas, o

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS SOFRI-

VENDE-SE uma pequena ca- mentar e secundario presidente Adolfo Hitler expíes-

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM R B
sou-se nos s�guintes termos:" Va-

sa na ua General itten- RUA URJGUAY N' 22
POBRE OPER RIO 67

mos pelo nosso caminho, deixemos
A court n. ; mais duas r= Tratar das 14 ás 16 horas

���� h I d
os outros em paz, não lazemos

��W:#-" quenas e um c a et gran e á lua ,.----------

Augusto Silvano, o I obre e infeliz operario que falleceu em D S h I 25
.

I
mal aos outros, e não receberemos

.

d h I d d h C d
uarte c ute.. precisa-se

a u�ar um ca-
mal dos outros,

II

consequencia o orrive esastre occorri o na c ata oman ütt- sa com relativo conforto.
_

te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira A tratar no CAFE' ES para casal de tratamento, E--t-'-------e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti- TRELLA. Tratar no Largo General S a
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. Osorio 38. d 4'11ente?'

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está
liIIIJ

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

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

sofrimentos.
Agente e funcionarios do Lloyd
POI alma de Maria (enviado anonimamente)
Contribuição da Estação Telegrafica ele Florianopolis.
Contribuição de [uncionarios dos Correios e outros

XXX

Corações

No. do Regs. 1480
Data 3-8-935

De Francisco 'J/eller, João
Mangili, Fiorento Welb, Marga
rida Marcos e Liselotte Marcu3,

ALTERAÇÕES

comerciantes, socios componentes
da "Sociedade Cooperativa Vitona
Ltda" ,de Cresciurna, resolvem mo

dificar a mesma sociedade pela
Mande nome, edade e ai maneira seguinte: a) A quota per

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha- guns syrnptornas corr. enve- tencente ao João \1angili, de H.

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E loppe sellado para respostas 10:000$000, fica transferida pal'U

CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO,12 BO sr. Guimarães, á CAIXA Abrahão Carlos Beneton; as quo-

-PHONE, 1.418.

I
POS r AL N.-23-Nictheroy tas pertencentes ás srtas. l'vlargac1a

100$000 E. DO RIO. e Lixlotte Mar::us, de 30:000;;j,
20$000 Dentro de 24 horas o devolverá completarien-

----------- i ficam transferidas 15:000$000

27$000 te reformado, com elegancia e perfeição. L" para Fiorento VIeller e 15:000$

46$000 pA.RA chamar uma 1-
para Pedro 1\1. Milanez; b) o uo

5$000 Não esqueçais J n. do Telephone i.41B meus: na é só discar o da firma, na falta do �ocio gel' 'll"

Leonel Euzebio de Paula 1 $000 n. 1.222. O unico te poderá ser usada por qualqu r

Manoel Rosa 2$000 telephone das Limousines' dos socios; c) a duração de soo

Antonio Conrado 1 $000 �OOD�.D.---------�Ge---------G�,��O� ciedade fica prorrogado por 10

Manoel Andrade 2$000 • -G anos.

João de Oliveira 1 $000 �

18 d 5 t b
. fs

fo::�F�:::n�amos i:�gg I .. e e em ro I
s. Carreirão 21 $$000000 � � ves���e��a:%o���gau�on�,��;;'�
João Lobo Haberbeck � � ..

Castanna 2$000 � • Lady Gonçalves Doria, comerei-

João Ovidio 2$000 O C O L L O S S A L S O R T E I O � antes, de, Joinvil,_" sócios da IIMi-

Leboj 2$000
- � nancora & ela. Ltda.", resolvem

Um amigo 7$000
alterar e fazer as seguintes modr-

NN 20$000 NA hcações: a) A socia Lady Gon-

_____

çalves Doria transfere ao dr. 05�

Comprae para vos

conven-I "CREDITO MUTUO PREDIAL" valdo A. Doria, duas de SU1SqUC"

cer O formidavel e economi- Dr. Ivo d'Aquino '" I tas, ou sejam rs. 20:000$000,
SABÃO INDIO. Advogado correspondentes a du is quotas de

BLUMENAU
rs. 10:000$000, ficando o mes

mo como sócio quotista e etc.

No. do Regs. 1482
Data 10-893,)

Advogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)

Fones 1631 e 1290

5:575$000
Por 1$000

A licença
� .

� prerruo
• RIO, 16 (G) - O diretor

geral dos Correio, e Telegra'03

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.).

Rua Trajano n. 16

(Edifício proprio]

Premios el'TI mercadorias
Escriptorio :-Rua 15 de

Novembro n. 50
(Eàificio Cclxc AgricoIa)

e

1 I I�TELE[?HOHE, 58

�'_�_�b�r.�R�e�n�a�to��
==Barbosa==

ADVOGADO

assmou a seguinte portaria:
Com esta insignificante quantia podeis habilit ir-vos á' felicidade na

»Dispondo o paragrafo 3o. eh

CRED'ITO MUTUO ��EP"'IIIoI
artig04o_dod�creto n.42,d�

Rua Trajano, 2 (sob.)' r-� !.I.oJ A L- ! 15 de abril deste !ano, ;ue teri

Fone 1325-Atende cha- A 'CREDI-r'q. MU.,-UO PRE- prelerencia para o':úJçb d:l li-

mados para o interior. D IAL, destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:- cença especial, o funcionar:o q'l�

Õr. Pedro de Moura Ferro a joia de entrada é accessivel á todos-2$OOD
a re�u�rcr para tratamento d�

Advogado saude, por do snça provada, de-

Rua Trajano n. 1 (sobrado) • E'
claro-vos q ue, em tais caso" I?) ,

P. --.. xlge apenas a c�ntribui9a � de � derá ser exigido, indiferentemente,

Dr Aderbal R. • 1$000 para cada sorteio • atêstado mé.lico ou laudo d'e: ins-

da Silva • � peção de saude, dando-se, entre-

� H b' I-tal 'I ., � tanto, preferencia a esta últim 1

� a I I aR-VOS. nscrevel-vos II � prova, quando o número dos te-

O � querentes ultrapassar o limite esta-

� � b elecido no paragrafo 20. do cita-

========-11 .$••G.-------·.O.-------����m.� do dispossitivo.»

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

[?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
e(e Limitada 5'(. ala.

< Cle. Aviso Previoôt. ala.
Prazo Fixo 9'(. ara.

_____'. ,�B�;5'l:S�&�l�� �,

!._0 I
���;!il
�
,iWJ.'�-q�

�A Agencia Moderna de pu·�
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 112 êj

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS ,\IlAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de AvariaI em

do Bralll, no Uruguai e nas prjn�lpais praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopol is:

Campos Lobo & Cía.

todos 08 Estadol

sorteI•• proprl••, Ires v.l�1
por semana, todas as segun
das, terças e sextas-feiras,

!;ormidaveis

Usura "honestidade, pois, os sor

teios são presenciados pelo po:_1

EXtração com globos de cristal.

A maxima
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJANÇA

Escrítórios em laguna e Itajaí
Sub-Agentes em Blumenau e Lages

1-

:1 I." ···;i�. '
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SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE �El - PRI-
, MEIRA QUALIDADE
16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000116$008 Taboul�lug.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
� 1 x5 a dz. 6$000

lreçes eerrentes na praça. de

florianilpolis
FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 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
Moido de 45 kilos

Enopados 2 kilos

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$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

SAL DE MOSSORO:
Sacco de 60 kilos 15$000
5acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos lo

Moido de 45 kilos 14$500

SABi-\O jOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

Mercado do Rio
FEIJAO

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

MERCADO FROUXO

orvtnsos
Arroz sacco L44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
Farell.nho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24$�JO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo 7$500 A Ih B 39$000

1 I '1 $600 gu a om

Grampos p. cêra ci o [aponez Especíal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Ja:Jonez Bom ,,30$000
Phosphoro� Pidwiro lata 22U,(]O\l dI";;; Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 3LPO\1 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. J 3 rôlo 36$5CO

BANHA

\líNHO DO RIO GEANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145'i000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão ar.cba 10$000 Em latas de 2 kilos 207$000

IVassouras 5 fios eh. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fio, dz. .t.v$vvv
Xarque corx=cs arroba 27$QOO XARQUE
XaJque sor'iJos anüba 25$000 (por ktZo)

Mnn::ado de Fioi'Ít;;· illw!ls Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500
Feiião branco sacco 1 5$000

I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000·
VEROSS

Batata sacco 12$000 DI

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
�$OOO Cêra

Arroz em casca sacco '7

Farinha Baueiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Erdha kilo . $200
Banha kilo 3 $000
Assucar grosso arroba 6$500
Polvilho sacco 12$000
Carne de porco kilo 2$000
Toucinho kilo [2$800
Cêra kilo 6$200
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 200

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

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
SI Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JAN_EIRO
5TOl'K em 38 EntraôaS2 5ahlôas

(5 a 14-5

66.257
75,515
45.113
10.487
6.120

12.000

Fijilo (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (sac.cos)
X3.rque (fardos

0(- •• ,,� ,.. .....
-'

Médcos Advogados

'.

.--"\

Dr. Cesar Avila1 Dr. Fulvio Aducci
"""

Advogado
Ex-assistente =do Rua João Pinto, rr 18

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das j 4 ás
Clinica cirurgica-operações 17 horas

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

Phone 1.618

��===-��======� 8

'I
Dr. Pedro de Muura Ferro

AéróUoyd Iguassu
S.A.

F-�echamento de malas""':·
��-=--"'"
�"!:A��

QUAR t'AS e SEXTAS-FEIRAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás LO,30Dhoras
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,IBLUMENAU,. JOINVILLE,ICURYTISfi,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

lC::dificio La Porta Hotel

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Expresos N,a..-deste "

séap Porto Algre
t.MPREZA DE TRANSPORT '-, EM AVi OMOVEIS,OMNI

BUS E t' MINHÕE '"

Devidarnen
I Registrada

"AdvogadoiIResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 82 -Phone. 1.285

Director Proprietai I" SANTIAGO BORBA

Linha Perto A.�egre - Florianopolls e

Vice-versa
Sahhldo da
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGt

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre· aos 'Sabbados ás ,4· e meia horas
Parte de FloríanQPolis á� 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 Pcn,ão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

Rua Trajano, rr 1 sobrado
I

Telephone n' 1548 I

l..
,t"

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

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

=de=

João Selva==

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio MoJ

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Clínica Geral -- Vias nrinarías
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pe�eira € Oli- .

.

veira, J4-Teleph. 1 353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

•

re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv- 1277.-

Caixa Postal, 110.

Fabrica Rua BGcayuva, 164

Deposite: r,1ercado, 36
---�,---

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

G���l��l��l���I�@·

� Attenlae bem' ��
� II r��

�
-- l�

� de���,Tc���e�.��:�éd': �1:[� em São Paulo, é auto izada e fis- ff
� calizada pelo Governo Fede ai e l�,

� possue a ca ta patente n. 112 I
(� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por �,
� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �

I EXTRACÇÃO com globos de crystal. l\\!4

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

teios são presenciados pelo povo �
.�__���������������m��������l��k������

"

A. SaudeI!!
Ler CQ.m attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de moléstias 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 p�ci�I!J_e .9�--

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 moles tias graves, etc. etc.

.

,

Doses: Uma c:olher ôas àe sopa antes àas refeições.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

- .,_",�� .�.,.. ......... , ._ ..

Caldas da
Imperatriz

Todos as d.omiingos: .

Um passeio ídcal+Optirna estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do larga" da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 lr2 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. IS$OOQ
Para informações e reserva de passagens: No

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

G��aVÂ�Â.�.fG!__J+tiMi+W������V�V.A.���O

� Matriz: FLORI"AN"OPOLIS I
Lages �

�.

I
�'
.�

'arados, �
�.eixos, ��

Blumenau - ..Joinville - Sã�o Francisco - Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas' nacionaes e extrangeiras cara ternos FERRAGENS: MACHINAS :

�< Mcrlns e Algodões
., 1"

Machinas de beneficiar 4madeira
Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a 'lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para 'coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores deJ�splosão, Motores
Lã em nove lias e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões:
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
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 chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras MateI aI electrico em geral �

�� �.

� Ernpre�a Nacional c::te Nav��ação. "Hoepc�e':-'-vapor7s "Carl Ho�pcke"J "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas ItRlta Maria' -- Fabrica de Gelo ·'Rlta Maria" -. Estalelr "Arataca" �=�FAVA�H����������l(;éIBti+!i�lGl����NliOl»7AVÃq6

em:

Companhia Alliança da Bahia
000 funOaOa em J870 000

SEeUROS TERRESTRES E mARITlm05
.

Incontestavelmente A Primeira no Brasil
rpltal. reollsoOo 9.000:0005000
Reservas maIs Oe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:7035361
lmmovels 13.472:299S349
Respon'3oblllOaOes aS!lumlOae em 1933 2.369.938:432Sá16
(Estas responsablllOaOe!l referem-sli sõmente aos ramos Oe

fOeO li! TRAt;fSPORTES. que s80 os 0015 UHlr05 em que
a Companhia optra)J

. Agentes, Sub'Agentlls' e RegulàOores Oe Avarias em toOos os
EstaOos 00 Brasil; no UruguQ" (Succursal)' e nas prtnclpaee

. pra,as Ilxtrangelras
Agentlls �m florlanÇlpolls CAmpOS LOBO & riA.

Rua r. marra n' 3S (sobraOo) l'alxa postal 19
TellEgr. ALLIAH�A Teleph. 1.083

Escrlptorlos em Laguna e ttalahy Sub-Agentes em
Blumenau e Lages

..L�����������

Sociedade Immobiliaria Calharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

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

Plant� 4e urbanismo moderno devidamente approvada
pela Piefehurá'Municipal de Sio José. cuja cópia acha-se
archivad.· na� mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
8 melhor presente �Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
LlnOa Vista Pancramlca.

EsplenÔlôa praia Oe banhos.
Optima nascente Oe agua potcuet,

Terrrnos eompletcmente planos.

A:VILLA BALHEARIA OI5TA a:

1000 metros 00 Ponte Heri.lllo Luz
800 00 e"a"ôe Quartel Feôerai, em eonetrueção,

'_.r"- "" upo ESicolar 10sé Boiteux.
a s�Oe 00 Districto 10ão PczssOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000.
FI Soc1.eaaOe se·encarrega 00 construcç2la Oe Préõlce

08 16te5 Dôquiriôos,meõtente o pagar'lento ali! uma entrcõa ó
vnsta e o resta te em pagamentos menscea,

ln/armações completa&. á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com O corrector EDUARDO NICOLlCH

Fabrica de Moveis Catharinense
OE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 _. Esquina Pedro Ivo
Tetephone n. 1632

','fi_::&;'''
,_ .• �. _- .--

":",..: "'. -

- ----- _....... '":"�,�--.,-. �

1'1 .... , .. , �.-;.. '� .....�.�..... ,;.
ct

Confeitaria t ChiquinHo
Especialidades 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

THEODORO FERRARI
RUA FELlPP SCHMIDT o' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telepho�c 1.194

.

Filomenu J.& � �C ia.'
End. Tet 'FllOMEfio

Ven'de seas
casas na rua Conselheiro

• Mafra 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.

LIVRARIA MODERNA

Nas grandes lactas que desd. ..
bram no campo da actividade se.

cial ou commercial; o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin- "

divel das necessidades' '

Professora norma
lista -- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

PASCHOAL SIMONE S. A•.

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
faixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla. Estereotypl'
Encaôernaçi!a. Pautação. Tra
�alhos em Alto Relevo etc.

Preferir" ,o Sâbãô
..

INm Ie 'dê (C'u"t1tiba)i:f_".ic_da cad" Oleina

é "'ilar;"àl"r -ao que é iboin,. :., edcinomico e rendis"

EXPER'IMENT,E
� ....' -

_-- -

_.

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

....... ..••••• e

I Constructora ·do Lar Ltd. i.,• G

I
Organização nacional de crédito !.�

.

para a construção da casa proprta �

O.
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOV�RNO 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. J 15

........................

I Fabrica ·detMo,veis!.

• DE •

i Pedro Vitali : .

.

-

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER -I! ESTYLO-Rua JOãO, �in��, : / B-!elephone, : •. .

Inscreva-se hoje mesmo na Conatruetora do Llr Lida .

que obterás urna caderneta pela quantia ,te 10'000 co�
,

direito a \Im sotteio- pago,
.

51 a
. sorte lhe plote�er. n� .

decorrer d� sorteio adquirirá
urna casa pela lDslgrufacabtc quantia dc "000.

PARA ACQUISIÇÁO DE UM BOM RADIO
São necessarios 3 qualidades

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA P'RIMA
Essas somente são encontradas

nos novos typos de radio
� I

.

p H I�Li .P 11-
peçAM CATALOGOS; �PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA' CONS. MAFRA- 54
'

Realiza-se todos, os mezes, um sorteio, cuja ex
tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasíí

QUALQUER INFORMAÇlo:- Dirijam-se ao Repre
-séntante,' nesta Capital, sr.
Joio M�noal Naacimento,
que se acha ínstallado, com
escrtptorío, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.".

•
O

I
•

DE 4AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo •

----------......1.
'MATRIZ: RUA 11

E'�·�"VEAA.J:"--·Q:U E É St-lPEI=lI'OA
.......................... _ ..

'._'

.

' I_�

1
.

�

.

.,

I

. " .'", - . .-.-._ ......._-_. --' ..--- - ....

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

.,. ....

, .

I ,
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***0Código de Menores,
recentemente elaborado pelo
govêrno do Estado, e já
pôsto em execução pelas au

toridades competentes, e pu�

p O'V ·Ó�:,�·�)�}?i��,::;:.,/.�. '."'. ��t:��st�ar::��:lt�a:da ��:
surtiu o efeito desejado.
Haja vista, ôntem, um

dos nossos cinemas: na sua

Entre os novos roman-
.

programação, colocou em le-

ces brasileiros editados pela tras bem visiveis:

Livraria José Olimpio Editora "Improprio para menores

se encontram nomes como os até 10 anos" e no entanto,

OUTRO� PRRTEm: de José Lins do Rego, Arnan- com descaso a essa tão iro-

Almirante Henrique Boiteux forno {f3iagio d'Alascio do fontes, Clovis Amorim, portante função social, lá vi-
'.

". José Americo de Almeida e mos, entrar um batalhão de

Passa hoje a data natalicia do Pelo Comte, Riper viajou on- Lucia Cardoso. De José Lins crianças. .

nosso ilustre conterraeeo sr. Al- tem, com destino á Capital da do Rego a grande casa edi- Para quem apelar, agora?
mirante Henriqse Boiteux, figura Republica, o jornalista sr. Bia- tora da rua do Ouvidor já Si, no principio, se não

destacada na Marinha de Guerra gio d'Alascio. nos deu Banguê e as reedi- cortar ás raizes, não conse-

Nacional.
. ;.

.
ções de Menino de Engenho guiremos jamais ver essa tão

,: ,Acompanhado Je sua gentil e de Doidinho. E agora vem útil organização protetora da

Sra. prof. Altino Flores, . filh�, senhorinha Rosa, seguiu no de lançar mais um livro do iníancia, tornar-se tal qual o

. ,. .'.
. ;ço,mte. Alcidio, para Porto-Ale- grande romancista nordestino seu objetivo.

. �Rlversataa-se hoje a
,:
exma.

gre, onde v�r�ssistir, á Expoeição ao mesmo tempo que anuncia Não creio que exista uma

d. Z:lda Calado. Flores, espo�a do Farroupilha . o, sr, João
.

Moritz, a proxima aparição da Rua só pessôa, um chefe de fa-
sr. professor Altmo Flores, diretor industriali,s�a nesta praça. do Sirtri de Amando Fontes milia, que não compreenda o

do nosso confrade O Estad?)�.')'>:,,)' ',�_:.��;;:,.;-'.I,': "-�. '. de jubisbá de[orge Amado;" fim filantropico do Código
. .

-

�.''ii,n:�;n ',;;'Jy�aj�:t��je pel?,:avião da Con- de Territorio Humano. de de Menores.

Fes�eJa hale. a data amver.s.�n� .'�'?k';p�ra,A) .C�'p�f�l. Federal, o José .Geraldo Vi�!ra, de An- E que prazer poderá ter

� gentil �enhor}ta. Carme�" �f!!.l�J, �r�; i .��., ;A�Aal?o Salão, Iaspetor gustlGlde.,Graclhano Ramos, um pai em levar o seu filhi-
filha do' sr, CassiO Abreu, r�'���1 dp. I"$tít9tQ, de'�Aposentadorias e Pois essa sede .

admiravel . nho a apreciar um filme que
lar de O Estado.

,.:.) ;;)���
.

r :i?e,9��� dos 'Comerciarias.
.

de romances da Lívraria JOSé só poderá lhe prejudicar a

,
"

1 Olimpio Editora vern'" ,ôe:,'se imaginação, incutindo-lhe
Faz anos hoie, o: s�'. 'P�adt�);'::,_)Seguiu' para São Fraqcisc�, o enriquecer com oreceúteapa- maus hábitos?

Bastos, trpogralc das ofI9n�!,' 1 "a' )lir,' P�cJrQ "�ales dos Sanfos _fún- recirnento de O Moleque Ri- A psicologia aplicada de
Imprensa Oficial ,cionario do Tesouro do Estild6.· cardo;o último e sem dúvida

.

ve começar na infancia.quan-
:� �

�':�:":'jl:'�!<'
-,",'�::-:- _ O mais realisado de todos os

-

,. do os cérebros estão em for-
fRZEm RH05 HOJE: "., '. 'Ffj'tetlmeHTâ: ;.: '".út: romarices'de;,<joão Lins do mação, mas essa função com-

a menina Maria Terezinha, fi� '�'��em.,. íaleceu, 'em' sua resi- Rego.' Quando dissé�ós qu.e· pete de inicio aos pais, ten-
lha do sr. professor Alhedo XIl!- dendá,' II -sra. d. Maria Bousfieird este romance é o mais reah- do como complemento a es-

vier Vieira, Inspetor Escolar;
. Schutel .'

' sado de [osé Lins do Rego, cola.

a exma. sra. d. Fosin'a Viei�;' estamos no entanto nos te- E' mister que todos cola-

rã, esposa do sr. José Maria Vi- Faleceu ontem 'á noite, AO Hos- cordando da poesia que, atra- borem, que todos compreen-

eira: pital de Caridade, conde se en- vessa o Menino de Engeh�o/" daI? o valor de:st.a iniciativa

_
o jovem academico José Ta- centrava em tratamento, o sr. Zs- do estudo

: pS�?I�gico , ·.·ª.os, l,.r; SOCIal, porque, assim, terem�s
vares; , Iirius Bersou.

''-'
. neróes .de"PQidmlig,",4�}0't_ça . o prazer de para o porVir,

, a menina Nordia, filha do sr,' O extinto que p'e�te�cia ao dramatica deste 'ôaCftl1I�a\rél vermos os nossos filhels, com
dr. Luna Frrire, JUIZ: de Direito 'comercio. desta capital, e�a muito Bánguê. Pois -alndã�,Iassim,· ,uma formação mental I?ais
de Blumenau, ':". benquisto. consideramos .o. Moleque Ri- apta pa,ra a luta pela Vida.

a exma. sra. d. ,Aurora pU-", O enterramento realizou-se c�tdO\'[,q.1lma�9�,; e,:, ; m�i.s; �be,m
'. ," . A. D.

arte Prates, esposa do sr. 'Jos�: hoj�, "ás 9 horas, 'com grand� fel,to rO,.QlanF� .;9;<?c·!.t�c,nt,or,:pa� .

Prefiram sempre o ine-
Prates. . .1'" 'acompanhamento no Cemiterio de ralbano, José LlOs ao Rego guaJavel SABÃO INDIO de

.� -

. :' < ltacorobi. ,
. "

nesse ultimo livro não se en- Curitiba.
BeHTe�liovR ,"/ contrd mª,���,,�enarios 'ru- -----------

C?m ,0 na.acimento de um� Ji�
DELABERT -& CIA.

"'
rais dj�:;�7':tnge�hos�bànguêsr R··Ou·ll·e'n,Jliiq_Qa que.recebeu o,, nome de �: melhor, lenha por Igual Agafà ,V�ruos encontra-io' na

'Má�lene, está em, festas oJat do' preçô� �
"

..'
'.

" cidàde� d(t'�RecUe onde se 10-

sr. Antonio Evangelista, do co-
PHONE �.1 00 comov�lJ1J�.i �os; ��rõe.s, deste, .

WASf-!INGTON, 17 (C)--A pre�cupação interna-

mercio d��ta�c8pitaL
" seu ulfrth'ó'l Tdmãne'e;�:1 E'� au- casara n'a 5a· ClOnaI �etermmad� pe}a ame.aça de nova guerra, em con-

. .

..
' ,'. ", fqr de Ba(lgae se revela' tão

f
. sequencla do confhto Italo-etlOpe, não deixou observar os

fHE6Rm UH5 ...
, j. '.' . , De.pa ....tOS -grârid{Jr6�án.c�sta dâs ,cida- el ra efeitos da verdadeira guerra comercial que se desenvolve

.
i , ;_ .'.' .:: 11;, ,I; ",""'. , , _" .:\ ,. des como Já se· tevelára '00-,

desde ha tres anos e promete proseguir ainda por algum
Ac�a-se nest� ca�lf�L9 !!�,].?!�t.:. ��II2U��(l� ,da �,g f(1gma tavel narra.d0r.:�:'i(.t�: . fY�9�1' dª,� PARIS, 16 (G)-A conhe- tempo.

.

dr. Ne.sC?n BenJa�In'i f1���:�: ,':". .:
',o

" :' .; 'i'. . plé\nt��?�S �.e cana d� ',assu- c,ida' �estrel�» cinematogra- As remessas de generos, constItuem o material bé-

"
. '.

.

.', �,,'),'F-TJgu�.I,r�!')se caro No entanto, 'apezar de ter fica Conchlta Montenegro, lico deste contlito mundial de carater cOi.lercial. O Japão
Fst� nesta capltato sr..' J�.�".� "i ;...t;,,. ,::. ;..;X:: ::::;, .:' i�'ltpO çep.ario.a ,çidade nor- desposará o ator brasileiro, tomou a ofensiva tomando logar de gral1de destaque en-

Corde�ro,. representante comerCIaI Atiéti60 destina/O' Moii!'(/l./e';::Ricardo Raul Roulien, nesta cidade, tre os competidores,
em Jomvlle.

:' �'::,�!:':,�,l::;,:,.::\;�:·"·.j ..:'
..};(]§.\

i <;,: ']i'.. está Iigádo aos: romances da 5a' feira proxima. E rfj'p regados ",Caricatu ras
'. " ��":I..,!:'lU 1(,'

..
'1.':, ,B�(ffu'ais il,llD .hotimo encontro cana; .-de��ssu���F fez parte do Serão padrinhos dos noi- d

...
.

.. � .. n ·;'ii'· pa!a domingo. A tabel.�acusl\ cic!oqlJe,,�Omhl_l1tãforçaoro- vos os embaixadores do .

O MlnlsteriC) f�!'RIO; 17 (C)-Tem otidbo

Manob'ra'Sin.:,·:, '- Qí�,�c�I�Dte. j?g.o .:�ntr9 o,:_Figuei- '�àhCislá"pârafbano.vem rea- Brasil e d� Espanha. da Fazenda 'grànde'''sucesso li esposição daca-
.' '.;.. '.,':::- ':.F'::U'.' ,,:rep�e:e o �t!�tICO� est.e ��ese1!te�. hsando. f:»_o�.que Ricardo, o Em segUida, os recem-ca- 2 CONVOCAÇÃO' c�catura,s q�W? conhecido artista

sem 'i:P��,:ce� me�te .-éom
'.' l
um quad�o. fo,r�e� her?� �º SJt�1b, é. �m negro sado� embarcarão para o

a. no grandense Gaspar Fus�er fez

dentá.: ,i !'Li 1';'-::':1 .: ,�.fl}a: V!sto o seu encont.ro frente fugido aos· canaViaiS e a're- BraSil, onde vão tomar parte De ordem do sr. presidente I
na casa Lahner, �esta capItal:

:'. ': '; _ ,:., l; :j,���;���-�:;�-(\,,:c,;:,�),:� -l;:1�rcJlIo .

Luz d�; aT��arão a c�rctaçã? �os engen�os do- �a fiI�agem �a primeira �e- convido os sr�. ass�ciados para
Trata-se de carIcaturas de Clen-

• '.'
','

:' ;;,í.. � t, >,
lqU� .. qua�. ·v�nçeu. �� ::,�r�e de �lOará,- tôSla a sua Vida na hcula lnternaclOn�1 confecclo- comparecerem a reumão de assem-

tistas desta capital, feitas em ma-

...
'" l<IE�\ 1�."(�t �:;:?".���� .?:Cl1cde ���rQ.:_,� O \F��ueue,nse, cld,ade.. '

nada naquele paiS, no �sta- bléa geralordinaria, a realisar-se
deira, e muito originais.

t:,-�:to_ l!m��dOrS()vlets'�m'Clbu ma-lá modIfIcado e atuafmente o pano . :Neste;romance vamos ter do do Ceará. Esse filme, no dia 21 do corrente âs 14 ho- Tre"s por dl·a�o�ras 'militares 'sem 'precedentes; ·teiro; da tabela. �:. um,dos �e- urita; visão admiravel da vida que terá o nome de «Janga- ras, em uma das sala; da Guar-
em larga escala e a�rangen�� to- lhores. quadro. da cl�a�. AS�lm do proletariado de Recife, das da», será baseado em moti- da-moria da Alfand("ga; n�sta ca

das as armas. As mIssões mIlitares o nosso publIco aSSistIrá um lIde suas 'lutas das suas gréves vos de folk-Iore brasileiro. pital para os fins J'á decfa' . d
f

. l' h I d
., ,r a os

Cllncêsas, ltanana e t�. �sov,aca '

.•
e �e��s ��,� entram uo grama- e pode-se mesmo adiantar' nos editais de primeira con�oca-

estão observando os movimentos do dUlpostos para perder oU ven- que a. gréve descrita por

!!if!@gfMiãolÇãO•.das forças. cer. JOSé LInS do Rego no seu ro-

R I"
• _ Secretaria da Caixa Beneficen-

. ..: mance é notavel como verd�- e I g Ia o te, em 12 de Setembro de 1935.
."

, � d.e, como força, como movl-
- -

�
.

.

. ,P�ra. â belleza e saude de seus dentes.;j mento: O grande romancista ,.� Narbal Silv.a
'usé"sêmpre se apresenta neste livro no

� "". . I' Secretano

. Pasta 5 U L B I O L

I'
maximo da sua força crcado- Comemorando o aniversario do

.

(F 1 d DR BAruu'NN)·
ra. 'fen!rado einesquecivel monsenhor DELAMBER T &: CIA.

'ii1
'.

ordmu
a o

h' \dU'� A edição é da' Livraria Francisco Topp, o Apostolado Faz entrega' com caminhão
ll1I A venda em to �s as p armaclas e casas � JOSé Oll·mpt·o Edl·tora e tra? d O d

IH
.

de perfumanas
' � a ração man a celebrar, quin- lenha serrada.

_law*••*«:&*.....i...�w�-=""�.=-*'*'W*'Itirã:*=- capa de Santa Rosa. ta-feira, ás 7 .30 horas, na Cate- PHONE 1100
dr:::I, M!!tropolitana uma missa.
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A caminho
da

GUE'R RA
o 8rac;il aproveitou a ocasião

LONDRES, 17 (G) _. o correspondente do Daily
I?xpress em Roma telegrafa dali informando que a Italia
ftrmou com o representante do governo brasileiro um con
tráto de c�mpa de 31.000 t?neladas de carnes frigorifi
cadas �estInadas ao abastecimento das tropas italianas
da Afnca. . '..

.

Segundo o correspondente as negociações que es

tavam. em andamento com a Republica Argentina para o

forn.eclme,nto. de carnes �.ltalia tinham sido interrompidas
deVIdo. a atitude assumida pela delegação argentina em
Genebra e que fôra considerada. inamistosa .

Os a brigaque compram

. LONDRES! 17 (O) -, O. corresponpente da Agen-
ora Reuter em Adis-Abeba anuncia que 5.000 irlandezes,
2.000 francezes e centenas de inglezes, brasileiros e rus
sos, ofereceram os seus serviços á Etiópia em caso de
hostilidades, segundo consignava um comunicado do go
verno etiópe.

Bem poucos oferecimentos tinham sido no entanto
aceitos. Assinalava-se! por outro lado, a chegada a Adis�
l\beba, �omo volunt�nos, de 27 oficiais belgas, aos quais
ainda nao fôra confíada nenhuma missão militar.

•
-

Malta' em pé de guerra
.

.

ILHA �E M�LTA, 17 (G)-Chegaram da Inglater
ra mais baterias anti-aéreas, . que 'estão sendo montadas
nas partes mais elevadas desta ilha e nas cercanias dos
centros de povoação, de sorte a constitulr terrivel barra-
gem em caso de ataque de aviões.

,

.

Por outro lado, as autoridades "inalezas determina-
.'. ramque, ,íl partir de 1 hora e 40 minutos t>da "madrugada de
q�arta-f�lra, dia 18, as lu�es das ruas,

.

dos portos e dos na
VIOS se�ao apa&adas nas !lhas de Malta e Gozo, por espa
ço de OItenta minutos, pOIS as esquadrilhas da aviação in

&Jez�, qu� assentaram basê nestalilha e na de Gozo, que
fica Imediatamente a noroeste, farão exercicio de reconhe
cimento noturno.

� verdadeira guerra

O Munari sempre calmo,
SerD'pre bom e complatce.lte.

Anda agora tão zangado,
Que até causa medo a gente

'. Ontem, :dt'pois do Cinema,
.

Numa furia ardente, seca,
Raivoso dizia herrores
Ao Abelardo Fonseca,

Quando o Fernando Machado
D·

,

Isse corn troça e com graça:
- A ltalia _contra á Abissima,

Natural questão de raça.
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