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GENEBRA. 24 (G) - Foi entregue hoje à -Comis

'A·
- efetivas são dos Cinco», a nota da Abissínia.

ULHERZINHA II

S comlssoes No tocante ao plano dos cinco') governo de Adis-I Ababa considera na nota como parte essencial o direito
- DA - formalmente concedido ao Negus de afastar livremente

todo conselheiro que não goze de sua inteira confiança.
Atirou água fervendo Atesembléa Legislativa Observa que o governo etiope aceita iniciar quanto antes

� maPMa�dft;;;;z o exame de aplicação do plano e fará conhecer, á medi-
sôbre � iii II> V da do desenvolvimento das discussões, as manifestações.
-----00 Reuniu-se hoje, ás 14 ho- IV) De Viação, Obras Publi- adições ou supressões que julgue convenientes.

RIO, 24 (O)-Antonio Jo- deixou lia Pronto Socorro.
ras, em sessão ordinária, a cas, Agricultura, Comercio e

sé da Silva, ajudante de Ela, foi presa e confessou Assembléa Legislativa do Indastria.
chauffeur, e Lídia Garcia da a historia. Estado tendo sido nornea- Márcio Portella, Alvaro
Silxa, depois de um longo N das pet'o presidente daquela Catão, Francisco de Almeida, MOSCOU, 24 (G) - O general italiano Nobile,
periodo de namoro, casaram- Omeações Casa, as comissões efetivas João Gualberto Bittencourt e que desde ha alguns anos se encontra na União Sovietica,
se indo residir na ladeira da Para exercer as funções que ficaram assim constitui- Emilio Ritzmann. no cara ter de consultor do governo sovietico para a cons-
Providencia, 747. de Comissário de Vigilancia das: V) Educação e Cultura. trução de aeronaves semi-rigidas, foi convidado pelo .sr.

Cêdo, desvaneceu-se An- do Juizo Privat vo de Meno-
, . _ . Barreiros Filho, Placido Mussolini para regressar a Roma. O general Nobile tem

tania de seus lindos projé- res, foi, em portaria de on- Q De Con.stztlllçao, Legis- Olirnpio, Antonieta de Barros, o proposito de abandonar o territorio russo aínda este
tos de noivo, pois Lidia co- tem, do dr. Juiz de Direito loção e justiça.

. ,. Cid Gonzaga e Renato Bar- mês. Como se.sabe, Nobi.e caiu em desgraça, em Roma,
meçou a evidenciar uma Privativo de Menores da co-I Ive.ns de AraUJO,. Acac:o bosa. por causa da catástrofe do dírigivel «ltalias , ocorrida na
teimosia sem limites e um marca de Florian�)P?lis, no- Morel:a, .Adcrbal Silva, Joao VI) De Minas, Terras Publi- região polar, ao regressar de um vôo ao Pala Norte, ca
gênio muito irritável, que ela meado () nosso distinto con- de Oliveira e Renato Bar-

cas e Ertancías Hidro Mine- tástrofe que custou a vida da maioria da tripulação, assim
astutamente lhe havia es- terraneo sr. Alvaro Fragozo. bosa. rais. como ao celebre explorador norueguez Amundsen, que
condido nos saudosos «tem- Foi tambe.m �omeado pa- II) De Finanças, Orçamen- José Severiano Maia, Al- participara do salvamento.
pos de portão». O homem, ra exercer interinamente o to e Contas do Estado. varo Catão, Marcia Portella,
de principio, pensou que pe- cargo de 20. escríturario da Rodolfo Tietzmann Mar- Trindade Cruz e Domingos
la violencia corrigisse a es- Chefatura de Policia, o sr. cos Konder Aderbal' Silva Rocha.
posa. Raimundo Vieira. Henrique V�igt, Pompilio P: VII) De Negocies e Contas

Foi pior ainda: Lídia en- Bento, Tiago de Castro e Municipais.
eenou uma tragédia de tal Podem rece"" Roberto de Oliveira. Oallotti Junior, Plácido
intensidade que Antonio cor· Olimpio, Rogerio Vieira, He-
rcu a esconder-se no banhei- ber cu I!ta Ui Ia. III) De Saúde Publica e riberto Hülse e DomingosAssistencia Social.
rO'Sabendo que o marido irn- tivamente Silvio Ferrara, Braz Li- ��f�te Petições: Estatisticas,
plicava com os cabos de mongi, Agripa de Faria, Cid Divisão Civil e Fixação de
panela para fóra do fogão, RIO, 24 (G)-Q diretor ge- Campos e Emilio Wtzmann.

pela possibilidade de alguem ral da Fazenda baixou a seguin-
de passagem derrubar a pa- te portaria: n L'9l\. � �strenela e entornar o ensopado, 1fTendo em vista o resolvido y t; iiifj ,�� �

,

-Lidia teimava em não pelo ministro em despacho pro
atender ás recomendações ferido no proces�o n.10.4?6, de aviação Oddo esçoso.. deste ano, segundo o qual r oati- esempeno e o estouvamento

Ontem, Antonio chegou nu 1 em pleno vigor, ex-vi do art. não são características dos melan-
azedo efil' ê -sa. Não encon-1187 da Constituição da Repu- ,BUENOS f\IRES, 24 (O) eólicos estudantes barrigas-verdes.
trára meios de passar adian- blica o estabelecido no art. l '

--Ocorreu. na localidade de muito ao revés do que em outras

te uma «cadeia da prosperi- do decreto n. 20.199. de IOde Seis de Septiernbre, um de- plagas sempre sucedeu.
dade» ,

.

dessas de 1 G$oqO. julho de 1 <)31, que não colide sastre de aviação, de que O nosso estudante. vive ator-

�s amigos eram de uma 111- COJ1l o art. 172, § 2'., nem resultou a morte do piloto mentad? .com a �osslvel e sem- Força.
diferença brut,al. com qualquer outro da mesma Luís Stath e do seu ajudan- pre proxuna catástrofe de. �ma Rogerio Vieira, Cid Carn-

C.hegando a cAasa, o que Constituição, antes é confirmado te TroIano. O aparelho, um «bomba», na. s .provas parclals.e pos, Pompilio Bento, Trinda-
I b f Ih de Cruz e Francisco de AI- P d d D' t

.

dhavia .de ogo ve: o ,po re por aquele artigo, declaro aos I "Fleet-ôô", quando fazia evo- nos. exames. mais, o que es" pn- meida.
e cm-nos a Ire orla c

AlitOI1l0? O maldit� cabo da delegados fiscaes do Tesouro Na- luções nas proximidades do vana do CInema e da. «?arota». Estradas de Rodagem ·torne:'.
panela fóra. do fogao. cional, para seu conhecimento e campo de pouso, precipitou- quando não lhes arra�Jana uma IX) De Redação de Leis. mos publico que, a, contar

,

Lá se fo� o resto de ape- devidos fi,�S, que, ernquanto não se ao sólo ficando cornple- tunda mestra e o tracafIament� em Antonieta de Barros, João desta data, o transito na: es-

tite, que ele t�oLlxeral .(\ lôr fixado pelo poder competente tarnente destruido, tendo casa, em fraldas co�o Arquirne- de Oliveira e Agripa de Fa- trada de rodagem FLORIA-
tempestade COIlJl gal ,rugiu o limite das vantagens a que a- morrido os dois tripulantes. des pelas ruas de SIracusa. riaÉssas comissões deverão

NOPOLIS-LAOUNA, notre-'
por uns momentos, ate que, lud-rn as referidas leis, as pen- O nosso estudante é precoce-. ..

cno em construção MORRO

aborrecid�, Antonio foi de.i-, sões de montepio e outras podem mente envelhecido, muito cioso,d? reurur-se na pnrnerra opor- DOS CAVALaS - PAULO
tar-se. Dal. a pouco dormia I ser percebidas cumulativamente e FORD aplornb, �udo lhe. parecendo rídi- tunidad.e para a .escolha dos LOPES--VILA NOVA, é per-
camo um justo. com os proventos de função ou culo e inconvemente. respectivos presidentes, mitido a veículos automoveis
Entretanto, remoendo P?f cargo publico, sofrendo, porém, Não possue aquela despreocu: Hoje mesmo, após a ses- exceção feita aos autos�ca�

dentro a sua z�nga, Lídia aquelas, a redução de um terço paçã�, aquêle desali�ho e �quele s.ão reuniu-se a comissão. de minhões e onibus, desde que
concebeu uma vingança dia- das respetivas importancias." e a p res iden. entusiasmo, tão propnos da Idade. ftnanças,. sendo escolhido as condições da estrada sejam
bólica.' Haja vista a famigerada cam-

seu presldeflte o deputado satisfatorias ficando assim
Havia, sôbre o fogão,'Wna ------- cia yan kee panha dos SOoIo. Tvi foi o baru- Aderbal Ramos da Silva. os in.teressados obrigados a;

panela de barro, com água lho que a clas3c eüuddnlina Lz preViamente, obterem, na.alu-
quente. A água fervia. Era Juiz de WASHINGTON, 23 (O) em todo", os recantos do Brasil, , dida repartição ou na Prefei-
a que ela reservára para o Hamon ••a -Um grupo de protessores que conseguiu milagrosamente des- Delegado de tura Mu�icipal de Laguna, o
banho. E Lídia, tomando da da Universidade de Pensyl- pertar da alonia o nosso estudan- S. Joaquim

necessano pas'5e.
panela, foi ao quarto. Olhou vania aconselhou o comité te. E, quando esperávamos todos Salão "Commercial",'a cama. O AntoniQ dormia, Por áto do Govêrno do Es- nacional do Partido Repu- uma coordenação de eslorços, vi- . Conse1he'. M f 9 Ed M
E ela, chegando-se bem ao tado foi nomeado para exer- blicano a pedir ao industrial sando o fim cdimado, tais como FOl n�meado para de�ega- Bar��iroa�a.Ca�éljeleí��dO
leito, despejou a panela sô- cer as funções de Juiz de Di- Ford que se apresente em, a organização de um comité, a

do especial de S. JoaqUlm o Attende chamados a domicílios peb
bre a cara do infeliz! reito da Comarca de Hamo- 1936 como candidato á pre-I realização de comicios, o apêlo sargento da �orça Públ!ca, Phone n. 1.284.
Uma ambulancia foi bus- nia, Municipio de Blumenau, sidencia pelos republicanos diréto aos comerciantes, firmas e Pedro NogueIra. Lauro Mendes

car Antonio José da Silva, o sr. dr. Augusto Teixeira contra o sr. Franklin Roose- em prezas para a redução almeja
em petição de miséria, e o I de Freitas. velt. da dos SOoIo nos meios de con-

duç3.o, comércio, cinema, etc., o

ItaJII� '1'1' nosso estudante p�ga do giz �' .ator
.:...t mentado pelas provas prOXlmas,
� dá em garatujar quanta parede

encontro J, convicto de que desen
volvia no quadro negro qualquer
equação encrencada.

Um completo desconsolo e um -0-
refinado desasseio I A' nossa Redação, têm vindo quási diariamente pessôa;;� não se" t:ncontrará m�io5 de pedindo tornemos pública a sua reclamaç 10 quanto á venda d;baixar lentamen- aplIcar no ammo co�b.ah�o de c��ne verde nos açouiues do. M'��cado Público. Dizem elas que,
�ossos estudantes, uma m�eçao �o 'I ale�

de mal pezada e. da e)(Jge:lcla, �e vend�r-se apenas lciJo e

ole� canforado do e�tu.slasmo JU' mel�" de carne ou, maIS, é tão InSUfICIente a qua:ltidad-:! de car'l:óde veml, da resolução raplda e da naqueles açougues que geralm�nte vem a faltar, d,�íxando aorl:.cúi.
ação pronta! 1 vel parte da população em dificuldades.

•

ao Rio como deveriam. ser �orque não tenta o no�so ra- Aí. fica a recl�maç�o, com vistas á Pr(ifeitu�a MunicipalpazlO? ,agora em mãQs do operoso conterrâneo. IIr. major Olivio AmQr��

QUE

Nobile chamado á Roma

Ambos por precaução
LONDRES, 74 CG) - O «Foreign oüce- publicou

o seguinte comunicado:
«O embaixador do: Sua Majestade em. Roma, visi

tou o sr. Fulvio Suvich, sub secretario de Estado de Estran
geiros da Italia, em 20 do corrente, afim de fornecer-lhe
informações, em nome do governo britânico, acêrca dos
movimentos da frota ingleza e do reforço, em homens e
material de guerra, das guarnições britânicas no Mediter
raneo. O embaixador do Inglaterra acrescentou na oca
sião que as medidas não' implicavam nenhuma intenção
agressiva de parte do governo de Sua Magestade. Ex
plicou que as providencias tinham sido tomadas como

consequencia natural da impressão creada pela violenta
carnpan'ia da imprensa itaiiana contra o Reino Unido,
nas últimas semanas. O sr. Suvich, em resposta, disse que
estava autorizado a declarar ao embaixador daIGran-Bre
tanha que - Os preparatívcs mííítares __da Italia na bacia do
Mediterraneo constituíam simples' precaução 'e não lrllpli
cavam, egualmente, nenhuma intenção agressiva.» ,,'

J

,"

Estrada "Floriano-
polis-Laguna"

ESTUDANTES

BARRIGAS-VERDES

I nsufici ente
a carne verde dos açou
gues no Mercado PúblióD

A enchente do
provoca um caso interessante de
justificação de falias
. ��--------------

BLU;\1.ENA'U, 25 (O)-As águas do rio ltaJaí começaram a

te, contudo a cidade continua ainda, em parte, inundada.
Talvez sómente na próxima sexta-feira o tráfego possa ser restabelecido.
A maioria dos alunos do Colegio Santo Antonio, foi impossibilitada

comparecer ás provas mensais, devido á enchente.
, O inspetor de -ensino, dr. Arão Rebelo, consultou

justificadas tais faltas.
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Bom Retiro comemorou di- 2aParte: lo-Minha terra

gnamente o Dia da Patria apezar Ivone Wagner; 20-Sou brasi-
do mau tempo reinante, leiro - Suly Vieira; 30-7 de Se-
A's 6 horas-alvorada. tembro - Enny S. Meneze�; 40
A's 9 passeata das escolas, Liberdade - Eloy Kumm; 50-

pelas ruas da vila e em seguida Hino ao Brasil -Otavio Erkmano;
hasteamcnto da bandeira na praça 6o-lpirangn - Íraci Neves; 7 -

lndependencia. Brasil- Olindina BoeU; 8-Híno
A's 1 5 horas inaguração do ao Colegial - Amelia Dcbetír; 90

jardim Hercilio Luz. 7 de Setembro - Doraci Souza;
A' s 16 horas jogo de loot- 1 Oo-Híno do Estado - canto.

ball. 3a Parte 10- 7 de Serem-
A noite baile oferecido pelo bro -Vidalvina Backcs; 20-Ave

sr. Prefeito, na Prefeitura Muni- Brasil - Othilia Vedes; 30-Pa·
cipal. tria - Antonieta Vieira; 40 Ter
A escola feminina da vila de ra Natal - Juraci Silva; 50-Ma

Bom Retiro, regida pela proles- I numento do I, i anga - Irma Wer
sara normalista D. Cecilia de ner; 6-Híno Infantil - Edoa

Macedo, organizou UI» bom pro· Schlemper: 70-Patria - Neuza

grama que foi executado por suas Carreirão; 80-Bandeira - Anto

alunas, em comemoração o 'Dia nieta Vieira; 90-Brasil-Veroni
da Patria, na presença de gran- ca Garcia; 100 Hino da Proela
de numero de pessoas, reunidas mação.
na�praça lndependencia. 4a Parte lo-Bandeira - Eny

DepOIS da passeata pelas ruas Menezes; 20 Hlno aos Bravos

da vila as alunas formaram na Edith Westphal; 30-lndp.pen
praça, junto ao - astro onde foi dencia ou '\ lorte - Irma Werner;
pelo sr. José A. Mortengio, pre- 4o,-Brasil - Ivalda Montenegro:
feito provisorio, hasteada a ban- 50-7 de Setembro - Sonia D.
deira ao som do híno da bandei- Borges; 60-Independencia ou

ra cantado pelas alunas. Em se- Morte; 70_7 de Setembro - Ju
guida fez a saudação a bandeira rací Silva: 80-Juramento á ban
aluna Vidalína Backes. Segui- deira - por todas as alunas; 90-
ram-se depois varies numeros alu- Gínastlca . Ipor todas as alunas;
sivos a data. Finalmente o 100 Híno Nacional- canto.

programa houve a ceremonia do

juramento da bandeira por todas Designação
as alunas. Em seguida as alunas

dirigiram-se a séde da escola onde
a professora destribuiu belos ca]
tuchos de doces, oferecidos pelo
sr. Prefeito.

Foi o seguinte o programa.

nissill)o pois vai ensinar muita coisa
curiosa sobre os usos e costumes

dos nativos da Africa, e das suas

!ribu� equípadds esparelhadas com

G sr. Secr._tario Geral da hdo o seu caráteri5tico m'l.terial
Federação Cfltarinense de Des- belico, em choques barbaros com

portos convoca os srs. Presidentes os soldados europeus. disp::>stos a

ou representantes dos clubs filia- invadir-lhes o territorio em missões

dos, para à Assembleia que se colonizadoras. Nos vamos ficar co·

realizará
..
hoje, após a reunião do nhecendo, por exemplo, o tele

COlls,,,lho Técnico, para continua- grafo humano dos nativos do
ção do estudo dos Estatutos. A Congo, que é realm�nte curioso.
reunião do Conselho será ás 7 Trata-se de um tamborim de
horas, e a da Assembleia Geral granJes proporções, feito de pele
será às 20 hmas. humana. Os selvagens preferem

pele de homem branco por ser

mais resistentt', e sonóra (lá na opi
VIRA' 'o. .,ATLETICO DE n:ão deles ... ) r\ pell! é salgada e

IMBITUBA ? deix3da ao calor do sol durante

.�,,; .

muitos dias. Ganha, então, uma

Parte-h�oie de avião para Im- resistencia admiravel.

bituba, o nosso prestigiado Pre- E'. esti..;ada, puxada, repuxa
sidente da .FCD. sr. Tet. Jorge da, limpa e adatada a um arca

Prcença, onde 'vae se avistar com bouço de troncos de arvores. Oe- ..

os diretores do Atletico de Im- pois, com o auxilio de uma cu

bituba, afim de negociar a sua riosa macêta feita de couro de

vinda a esta capital �nos ultimas bufalo, utiliza·se o instrumento

dias do mês de Outubro, para para a transmissão do serviço
enfrentar o combinado local e um telegrafico de guerra. Ha um

club de foot-boU, desta vez, tal- codigo secreto. Uma pancada quer

vez o Tamandaré F. C. Os ra- dizer: Inimigo á vista. Duas,

paze� que aqui estiveram ha pou- "Segure o. branco que vai na d:

cos dias apresentara,m o desejo reção norte". Tres, Aguardar
dessa vinda á capital, cobrando novas ordens. Si as pancadas Benjamin Zili & CÍa., para a

800$000 pela sua de5peza to- são dadas rapidamente, ha um exploração do comercio de sêcos,

tal. significado, mas si são espaçadas, molhados, louças, ferragens e etc.,

S,.,,:i por v�rto mais um encon· tem outra. interpretação. Esse te- com o capital de 200:000$000,
li.'- '

.•• 1 �

, ,

�'. ....1' _jtk a ci l' legrafo humano é muito utiliza- na praça de Curitiba e filial em

dade apreciará. do pelos africanos. Joinville.
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o Atléticc Catarinense feste
i,atá domingo a sua tarde

o-o
Domingo próximo o Clube Atlé- SERA' DESTA VEZ?

tico Catarinense, realizará a sua

tarde sportiva, reunindo um gru
po de atlétas, quer das classes ar

madas, quer dos clubes civis. Par
tidas de loot-ball, muito interes

santes, serão levadas a efeito, dis

putando prélios a nossa Marinha
de Guerra, o Exercito Brasileiro
e Força Pública do Estado. Os
nossos clubes de loot-ball se apre
sentarão bem dispostos á luta, enal
tecendo cada vez mais a tradição
do Atlético Catarinense. Aqui é O CAXIAS EM NOVEMBRO

JOGADORES DA F. C. D.

TIÃO EM FORMA

Ao que estamos informados (JS

boxeurs Basilio e Numas estãc

decididos a cruzar luvas na' tar

de em que fôr realizado o dito en

contro, em disputa de uma rica
medalha de ouro. Será mais um

grande acontecimento que na pre
liminar do jogo intermunicipal se

dará, em um domingo de Outu
bro proximo.

com justiça que constatamos os

esforços dos srs. Capitão Antonio
BiUencourl e Tet. Aparicio Cor
rêia, aquele representante e este

presidente do tricolor, na organi
zação do festival de domingo pró
ximo. Aguardemos, pois, com an

siedade mais esse acontecimento

sportivo da t.�·Je de domingo.

Continuando com o seu pro

grama a diretoria da Federação
trará para a Capital o forte con

junto de Caxias para disputar
aqui. Após esse encontro o com

binado da Capital excursionará

pelo Norte e Sul do Estado, co

mo recompensa aos seus grandes
esforços por merecidissimas vitó
rias, procurando assim elevar cada
vez mais o nome da Entidade a

pertencem.

F. C. D.

o director técnico da Federa. que

ção torna público. aos jogadores
requisitados para o treino de ama

nhã, que o mesmo fica sem efeito,
afim de que seja dado tempo aos

nossos clubes para treinarem para
as lides de domingo próximo. En
tretanto, o dito treino está mar

cado para a próxima segunda-feira
ás 16 horas em ponto.

Ontem encontramos com o im

petuoso atacante Tião, ex-delen-
\

sor do Atlético e atualmente no

Figueirense, que nos declarou es

tar bem satisfeito nas Iodas spor
tivas da Capital, aonde está mui
to bem afeito. Tião está disposto
a integrar a equipe da Federação
logo que o achem necessario para
tal. Tião entretanto não esqueceu
o revez do Atlético de São
Francisco por 6x2. Assim foi de
mais, disse ele.

fh, :\illttô_, Frec ii Calico, Da- -

!l'i'ia, ?(;Ie:r'l e Seci fé>, i.ara com.
Usar o SABÃOINDIO 'quer

parece1t.rG hoj ás 20 horas e 15 dizer, economia sobre todos

rnmu.os, na séde da Federação os pontos de vista.

Cata.mense de Desportos, para Oe c inemareceberem as medalhas a que têm

direito, e relativas a brilhante vi-
toria conquistada por'êles na tar- "Telegrafo humano"
de de d )mingo 1 5 do cOI rerte so

bre o forte conjunto do Hercilio
Luz de TuLalão.

-0-

�- o convidados os jogadores
Boas, Carioca, Antenor, Borba,
Crorcla,e, Galo, Galego, Para-

ASSEMBLEIA GERAL

Bosambo é um film opor tu-

2

Lira Tenis C�ube
Florianopolis

Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 25 DE SETEMBO-S. F1RMlNO
1ii'�'W---'IIi.�IJi�'---

1828-Convenção nacional argentina -l-J'a cidade de
de Santa Fé, reune-se uma convenção nacional de deputados das
diversas provincias argentinas, a qual approva os tratados celebrados
com o Brasil, pelo governador Dorrego.

1835 -Bento Gonçalves procura justificar-se-O co

ronel Bento GG'nçalves da Silva publíca manifesto procurando, [-ar
esse meio, justificar-se da sua attitude como chefe da rebellião no

Rio Grande do Sul.
1855-Morte do visconde de Sepetiba-Na cidade de.

Nictheroy, fal!ece o illustre estadista do lmperio, Aureliano de Sou
za e Oliveira Coutinho, visconde de Sepetibá, nascido na mesma

cidade, a 21 de Julho de 1800. c:

1859-Nascimeato de um jurista-Na cidade do Ser
ro, Minas, nasce Pdro Augusto Carneiro Lessa, notavel jurista, es

criptor e magistrado. Professor da Faculdade de Direito de São
Paulo, e falIeceu no Rio de Janeiro, a 25 de Julho de 1921, occu

panda o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
1907-Litigio entre o Brasil e o PenÍ-O papa desi

gna monsenhor Bavona, núncio apostclico no Rio, para representa]-o,
como arbitro, na questão de limites entre o Brasil e o Perú.

1913-Reslos de Odorico Mendes-Em New Castle
on Tyne, condado de Northumberiand, Ínglatcrra, são exhumados os

restos rnortaes do escriptor brasileiro M.moel Odorico ;'vlendes, de�
vi�o aos esforços do nosso patncio professor José Feliciano de Oli
veira,

Assernbléa Geral

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. sacias deste
Clube para 'assistirem á Assembléa Geral Ordinaria a realizar-se
domingo, 29 do corrente, ás 10 horas da manhã, na séde do
mesmo, em que se proced er.i a e\e1ç'io da sua nova Diretoria.

Orlando Fernandes
Secretario

Ação brasileira de
renovação social

----------�----------
Com o advento da nova Re- gico: o livre-arbitrio, no indivi- \

publica, a mocidade estudiosa da duo do organismo m-ral, em opo
bela capital rio-grandense, com- sição ao mais rigido deterrninis
preendendo haver chegado o mo- mo, no organismo biologico; o

menta da reação, para enveredar valor das partes isola las no orga
todas as forças vitais da nação nismo biologico e no organismo)�
por novos rumos, de modo a colo- moral; o modo especial como ca-f:;,

A estação alemã DJA, onda car o Brasil, forte e respeitado, da um deles é produzido.
31,3Rms., irradiará amanhã o no lagar a que faz jús enlre os Por fim, diz que a soc;edade,
programa abaixo, para a Ame- demais paises, creol! a secção em estfldo de natureza pura, é
rica do Sul. brasíleira da renovação so- uma fiçã::>, pois o homem vive no

A's 23,15 corresponde às cial que, tem promovido tenaz estado de natureza elevada, pela
3,15 hs. no Rio de Janeiro e camp;mha, mando. por isso do graça, á ordem subreaatural.
7,15 às 11,15 hs. Radio, Farr?upilha, que as se�'1n·1 A conferencia do revmo. pa-
23.05 Anuncio DJA (ale- da5-felfas, as 22,15 horas, 1[[a-: dre Werner prendeu grandemen

mão, português). Canção popular dia para todos os pontos da jJaiz: te a atenção dos ouvintes, pelo
alemã. sabias confe�enci"as sobre a ques- interesse do assunto tratado, e pe-

23.10 Radio feminino: Eu só- tão social. Conforme noticia pu·· Ia sua elevada cultura.
zinha queria guardar-te. Musica biicada na IIFederaçãoll de 9 do S�bado proximo, ás 19 horas,
e poesia 'em volta de mãe e filho. corrente, que abaixo transcreve- no Ginasio Anchieta, o revmJ.

23.25 Canções e dansas po- m�s ? Rev
..
Pe. Wern r O. dolpadre Werner prosseguirá o seu

pulares de todo mundo. C::n!a I GlnasIO Anchieta, tão conhecido e curso."
Kees Veening e luca a sua ban- estimado neste capitulo, anele ser- ::-:---- _

dI. viu como professor do Ginasio DELAMBERT & CIA.
23.35 Noticias sobre a econo- Catarinense, proferiu erudita con- Attende rapidamente lenha

No. do Regs. 1478 mia alemã. ferencia sobre «O Estado» _ em toros.
Data 10-8-935 23.40 Entremeio. cuja apreciação é feita pelo refe-

De Minancora & Cia. Ltda., 23.45 Ultimas noticias(em ale- lido jornal. Eis a noticia a que

d m.ão). nos referimos:transferencia de 2 e suas quotas
do capital de Ladí Gonçalves 24.00 Maximo Pavese: Novi- "No Ginasio Anchieta foi rea-

Daria, no valor de 20:000$000. dades da Alemanha.
.

lizada sábado, ás 19 horas, mais

ao sr. Osvaldo G. Daria. 00.1.5 Concérto recrpahvo com uma conferencia do curso sobre a

I entremelOS. �Questão Social», qu"e o reveren-

No. do 1?,egs. 1479 1.15 Ultimas noticias (em por- do padre Werner S, J. abriu,
Data 10-8-935 tuguês). por iniciativa da Ação Brasilei

1.30 'De ninfas, diabretes e ra de Renovação Social. A sua BELO' HORIZONTE, 24
satiros. Sequencía musical segundo aula versou sobre o Estado. (G)-Informam da vizinha cida-
lendas alemães por Hans Kuno Df!pois de traçar um rápido de de Nova Lim'a que se regis-
Volkmann. panorama das aspirações e dos trou ati, ás altas horas da noite

2.15 Atualidades. anceios ,do homem moderno relati· de ôntem, um incidente entre
2.30 Concerto de orgão, da vamente a este assunto, estuda, operarios das minas do Môrro Ve.

No do Regs 1480 capela Eosander do castelo de o padre Werner, a idéia do Es- lho e integralistas. Um trabalha-

Data 17�8-935 Charlottenburg.Obras de Gottfried tado na filosofia cristã, dor arrancou de braço de um

Walther,Pachelbel e outros. No� Mostra como as partes compo- integralista o seu dIstintivo pa:··
Oigão: Hans Lüdtke. nentes do Estado, tanto os índi- tindo-o, dentro em pouco, o in!;"

3 00 Ultimas noticias (em ale- viduos co�o as sociedades parti- cidente tomou vulto com o che�
mão). culares, concorrem para o bem gada de outros integtalista;; que
3.15 Leitura do programa da coletividade, e vice-versa. se empenharam em luta com va-

(alemão, port.). Despedida DJA Após trata das diferenças que rios operarias e que só terminou
(alemão, português). existem entre o organismo biolo· com a intervenção da policia. Y

o Govêrno do Estado de

signou a professora Julieta
Torres Gonçalves para su

bstituir o lente da Escola
Normal Secundaria do Insti
tuto de Educação, sr. pro-I
fessor Altino Flõres, que en-i
trou em goso de licença.

PROGRAMA

la PaI te: lo-Hasteamento
e hino a bandeira; 2o-Sauda
ção (). bandeira - Vidalvina Ba
ckes, 30 -Grande Patria - He
rondina Albino; 40-7 de Se
tembro - Sonia Veira Borges; 50
Meu Brasil - Adelia Oliveira:
6u-Tiradente� - Osmarina Silva;
70-Grito do Ipiranga Eloz
Kumm; 8o-A minha Patria

Iracy Neves; 90-7 de S·;tem
bro - Enoy Kumm; I Ou-Hino
da Independencia - canto.

Irradiação
da Alema

nha

Junta Comer
ciai do E.stado

Mês de agosto
DECLARAÇÕES DE FIR

MAS INDIVIDUAIS E
COLETIVAS

PHONE 1.100

A luir3 so

cial

nas minas de
Môrro Vei�JO

De Julio Gruenzler, para a ex

ploração do comercio d� perfu
maria, intitulada, Colibri, com o

capital de rs. 5:000$000, em

Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz:
em:

BlurnenslJ - Join'\/ilie São Francisco L,.,6jgl�H�)a Lageç\
Mostruario p�3rn'1ar,el'�'te e� Ci.... l.J:z�3ir.r::)-·cjo Sul

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Irnpermeavets
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Unha para ces-r e sergir
Lã em novellos .vmeadas
Sabon etcs L' 1 crfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositários dDS afamados
Charutos «DANNEMANN»

;para ternos

de

r�aciot""�al de
de Pontas"Rita

I , ;"

,
"

! E:::(['ip .: -,IS cm Laguna e Ut:liahy
Glumenau e Lages

Sub-Agentes em

.uachiua.: o . ;/�
lVla\�i]ina;:, :l.1r ,/,

Machina. .I: 'I I_t
Material em geral para construcçõcs:
Cimento-Ierro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de? [antar- talhe-

res

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharrnaceutícos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeíras

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

Navegação "I:--1oepcke"--vt:3r.�or:-:3s
Maria" _- Fabrica de Geio "F�ita Mar-'j 3"

I

�'::.����...t." ...�����

I
I
I
I

Sociedade lmmobiliaria Caílzarinense Limitada

Villa Ba!i""'\earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA 8ALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;,1 ouMAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta cle urbanismo moderno devidamente approvada
pelo Prd,�ilura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um coniracic de compra de lerren.. da VilIa Balneária é
(:) melhor 1..'resente c Nata! que V. S. 1Jode brindar seus filhos.

Locornov -: '-, ,\ } I
J
,I

, '

, )

t.in�!1 Vista Pnnr.romtcc.
rP'

.'. nr·."')(..·.,�.J; �I� banhos.
Optlrno nascente oe agua potcuet,

Terrenos completnmentz planos.
A Plt'..LFi '3f1LHE::Af"\lf=J DI5TA a:

10C�' l,rO('o., "', ?onte Heri.tllo Luz
fl, -.

I.
r

: :r(�e Quartel Federal, em construccãc,
- ..

,

upa Escolar 10sé BoitlZux.
I

. F\" ou Districto 1oão PessOa.
,

, ,

" d_; Omnibus de Florianopolis
Pessoa e Florianopolis ... -Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000
.'

A Sm:i�õ[�c.� .' cmarrq;a 00 construcçãc oe Prédios
i',_' ;')'!'.', ")U!JI1', ),b. ,."!ôiant", o pagOíllento 112 uma entrcõc á
ur.sto .� o rc= I] le cn puqurnentoz menscee,

á João

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Material em �,c.:ra
mancaes, correias ,L,
Óleos c graxas lub,·
Autornovcis e. Cam

sorios, servç»
Pneumáticos e cam

Matcria! !Llc�ri(! I e·ll
C'

i "'�O .. lt

".�...",",,"�.���'=== -

=============.=====-----

Fabrica de Moveis Catharinense í
DE �

Paulo Schlemper I,DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro !vIJiTeteohone n. 1632

I

,.

e
"

. ,

�1;
..
'

.'.'.\.> ..�
-

"_. '.-;. e- .. �.

- - --------------1

'iI' \�(,ll\des luctas que desde
1) "élmpo dei actividade 50

')\1 cornmercial, o e�?irito mo

b "'1" '1°
,") e em equilibrado unnsa

LIVRARIA JvlODEPNA

funôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt n:
, :; necessidades !

Caixa postallZ9 Tcl. auto 1004-
r JO R'b

° r d
.,

1

v.ccngo 1 erro .t..n a , I ('I,;.

SIMONE

.

J', O�Gssor/t norma
II s .a -� acccita alumnos
CU RSO PRIMARiO

E SECUNDARIl
TIU\TJ\['( á í"(U:l Saldanh

Mariuh: Ni ro

Filomeno &
End. Tel. FILOM ENO

F L O R I A NO P O L ISS A O J O S E' '\ �?:!;��'!,')t�;p* ".> .--------------- ��� <J;.:,��

Santa Catharlna \_ .�tt
..i!l�j,.. l�·tc'.í;�:; ----,---·------'--�·����?ti�·'

I � «:».

I�; >:'
I t�

�A,

li
Commei�jo por grosso de Sal! Trigo, Fa.\_:l1t:, I r�

iCarquc, ASStlCi1f, Cereaes, etc. ,��
���

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L f SJA,

• "o ."

o·, ••• 1.
"

,

.,. \
,. ,

E' a unica que
Ierece a mail), \ ,"1 ,t 1

,

bcneí.c l d "

CARTA PATi�r:F -: 115DE

Pedro Vilali -------- .....

Inscreva-se hoje mesmo )),.'. 1;2:1" 'r>iL� ,I J "'''' Lái Uda"
que obterás uma caderneta ida ruin "i "e WSOOO com

direito a urr- s01tl':O '''"go,
Si a sorte lhe piOteger no eLe lia, !, S(J"":O adquirirá

uma casa pela insignj[icc'li< [ti ":1 d, 3$000.

Realiza-se todos os mezes, 11m s..rtc.o cura ex-
t

.- , .
' J

racçao sera realizada pea Lo", i ia h'dl. 1 ai do BrasilPARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

p H I�L I P S

PEÇAM CATALOGOS, LPREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

o Sabão INCIOde( urltlha) fabricado com

é dar valor aD que é. bDm, é economiCD e rendôsa

'EXPERIMENTE
:" .,

E VERÁ ÉQUE SUPERIOR

.: ,/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio, lndustria A

Agricultura

FRIO MADEIRA DE !..EI - PRI-
.

MEIRA QUALIDADE
16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$008 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

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

18$000
Sarrafos l. •

1 x5 a dz, 6$000

. Inças correntes na praça de
Florianopolis

�FÁfÚNHA 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

SAL DE CABO

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 ki!os 15$.000
Sacco de 45 kilos 13$500
Moido de 45 kilos 14$500

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

DIVEHSOS

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Cazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE :vtANDIOCA
Cebolas caixa 35$000
Vélas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 k.ilos)

24$l,vO A Ih E
.

I 42$000
7$500 gu a specla

Vélas de cêra kilo A Ih B 39$000
e , 'I '1$600 gu a om

Grampos p. ceia ki o .

� Japonez Especial 38$000
Cimento Mau,á s�cco ��$;.o0 }aponcz Bom 30$000
PhosphorosPmheuo!ata2i..C$uOO D'; - {�� rid 20('$00tO

I
"

00
.('0 '-Ao f. I a

Arame .arpado n. 12 r� o 32��{\r; MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 tolo 36�)v\'/

VINHO DO RlO GRANDE
145iOOO
75$000
20$000
22$000

i:m qunitos
Em decimos :

Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fic� dz.

Xaroue corxões arroba
/.

. l.
Xaique sot�id(is arrona

.L.v$vvv
27$000
25$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

Mercaao do Rio

FEIJAO
(Por sacco de 60 k.ilos)

Preto novo 18$000
Branco especial t 8$200
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

(Por sacco de 50 k.i/os) IFina com pó 12$000 I,

Crossa sem pó I 0$000
MERCADO �ROUXO

Mercado Ui:: rl:!'Jri<lrlop�Hs Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco t 7 $000 Patos e Manta 1 $500

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

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho
'

saccc 14$000·
Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
i"\dl:OOO Cêra

Arroz em casca sacco 71P

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porro

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em caco sacca 25$000
Ervilha 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 t 7$000
Nozes kilo 200

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

BANHA

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

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por ktlo)

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

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

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

MOVIMENTO DE CEHEAES NO RIO DE JANEIRO
5TO('f{ em 3 8 Entraõase 5ahi�a6

6 a 14·5

Fijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
,

"

/��U 'iUP.. {i()\,QI)�

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

i.2.t\(,u

�I
Rua Trajano, n' 1 sobrado

3
;,.,-'-__....;.,;;·-:;;O-õõiõiB........;;;;;S;miiii;;z;ai:Ui__iiiiiíiiiIliiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiõiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;õiiii8

Telephone n: 1548 I
-----------�----_.

azeta Indica:

'J \ .

:y

•• ., "

Médcos Advogados

li

Aérolloyd Iguassu
I

S.A.

Fechan"'lento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAj.i\HY,[BLUMENAU" JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE jAt')ElRO.

Agência no
C'"d

. c' .

� P H_ !1 Bela l_a arta atei

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

PASSAGEIROS, CARGftS, ENCOMENDAS E VALORES

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

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

Dr. Casar Avi Ia! Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, 18rI"

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clínica cirurgica-operações 17 horas

Expresos Nordeste "

s €€ p Porto A!gre

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

Phone 1.618

._, .. ccm<z _C ......... oX!!. -_

t..MPREZA DE TRANSPOR'!' �', EM Al" OMOVEIS,OMNI-
BUS E r. MINHÕE ;;

Devidarnen
I Registrada

Director Proprietal .1 SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Flortanopolls a
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANC,lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

«

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

afinação de assucar
_._-------- ---�------

=do=

João Selva==

Dr. PCldro de Moura Ferro

Telephone 1441 Caixa Postal 105

�Advogado

Fabrica Rua Boc�yuva, '54

Deposito: Mercado, 36
---�---

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

•

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

Dr. IVliguel
Boabaid

��,� ...

I
Accaclo MoJ
. ,

re I ra tem seu escríp-]

I tório de advocacia á rua I
Visconde de Ouro Preto

.�_�1���"
�

��

I Attentae bem! �
A Agencia. Moderna

de Publicaçoes, com séde
em São Paulo, é autoizada e fis
calizada pelo Governo Fede ai e

possue a, cata patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' por
semana, todas as segundas, terças e sextas.teíras

EXTRACÇÃO com globos de crystal,

Clínica Geral -- Vias nrínarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.i- Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

ConsULt ..�-R. João Pinto, 13
Teleph, 1595 r n. 70. - Phonr- 1277.-

A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os

t,.
. teios são presenciados pelo povo

________________________________,-����l���·�.����

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

I
Caixa Postal, 110.

80r-

.»

",;1 ••. ,

\.1'";'- ",11'-' -

I
I A S d '"

. au e ...

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e tarnbem os convalescentes de molestias graves, a

dultos IJU 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 iodo ..tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTE�NACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias ele molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher õcs õe sopa antes õna refeições.

Caldas
•

�. 'IZ

Um passeio idcal--Gptr:i:! estrada de rodagem
Excellente retcícão 11i) f. :(�tel Jas Caldas

Salu'arrs B:-.nh:'s 'fbrr'.-l1aes na temperarae]
de � ..:, C1: 4(( i�� �1 �3

Parte .desta Capital) 50 da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 1 o 'I horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

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

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TFf .EPHONE 1.521

:f. • •• �.":

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EnerXE W 'Tn n

100$000 Dentro de 24 horas o devolverá cornpletamen- I VENDE-SE uma pequen� ca-

pnC[la-1I alugar um ca-

20$000 te reformado, com elegancia e perfeição. sa na Rua General Biuen- sa com relativo conforto.
27$000 court n. 67; mais duas pe- para casal de tratamento,
46$000 Não esqueçais J n. do Telephone i. 41B quenas e um chalet grande á rua Tratar no Largo General
5$000 Duarte Schutel. 25. Osorio 38.
1 $000 A tratar no CAFE' ES-
2$000

.

TRELLA.
1$000 �O.O••� 0$ .&G.eo��
2$000 G � pARA chamar uma Li-
1$000 �

4 d O t b
�� mcusine é só discar o

1$000 � .

e' u u ro �l�,·n 1.222. O unico
1 $000G. ".."'....

,

.. ,lte1dPhone das Limousines'
1$000 e ',.

2$000 � �
2$000 • � VENDE-S.E a quinta casoa2$000 • C O L L O S S A L S O R T E I O @ da Vllla Affonso Ml-
2$000 G cholet, no districto João
7$000 pessôa. Tratar com o pro-

20$000 NA prietario Pedro Cardoso.
------------------------

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

Rua TrBjano, 2 (sob.)
CREDITO MUTUO PREDIAL!

Fone 1325-Atende cha- ,I A CREDI��. MUYUQ PRE-
_

. ;ados para o interior. I O IAL, destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:- 400 m i I g re-
Dr. Pedro de Moura Ferro a joia de entrada é accessivel á todos-2$000 v·lstasAdvogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado) .� Exige apenas �

_ co,ntribui�ao de-
WASHINGTON. 23 (G)-

========--', � 1$ d
"T'" D O Sindicato dos Trabalhadores

Dr Aderbal R. ii � 000 para ce· a BortelQ • oas Minas de Carvão Betumino-

daS iivai � e ds da PensylV'inia e da Virginia
Advogado II ;!,'. Hab'll ita ;�VOS.' lnserevei VOS' e Ocidental �Ioclamcu á meia �oi-

� II n i " fj
II1II

• G te uma greve total que atinge
Rua Cons. Mafra, lO (sob.) I. _1400.000 mineiros. ou sejam

Fones 1631 e 1290 i � .Ii!. _ �
•

O 1.250.000 p�5soa5. se forem con-

&MW"""__ • ___.,..,'" ! ' fjO�Qlg(t--------.O.--------G.�GfJ.e I
tadas as faml!tas.. .

I
��

A. FOr-l·daV61·S �..
I

�
I I I sorteios proprios, tres vezes

�
O •

:. por semana, todas as segun- :G
G G das, terças e sextas-feIras, D
eo �
G ., Extração com globos de cristal. �

I·� A max r-ma Usura II: honestidade, pois, 06 ser-

I �O � L telas são pi"esenclados pelo povo. �l't4
.� �

JSub-Agentes 6n'"' Blumenau e Lages a �
z.,�_

�

o.�------.=========a����. ����O----.----�

.

•
•
•
o Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
O TELEFONE N. 1.083 END. TELEORAFICO ALLIANÇA

: Escritórios em Laguna e Itajaí
•
�

,r Corações
carítativos !

j

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORt\R OS SOFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO

)
�1-h®��
�.�'rS]

Augusto Silvano. Q r obre e infeliz operario que faIleeeu em

consequencia do horrivei c'esastre oecorrido na chata Cotnandan
te Souza deixou sua ,lesc.lada compar-hei-a d. Francelina Viei,a

.e algulls filhos em completa pobreza. solrendo as agruras do desti

no, que lhes reservou dias ele tristeza, de dôr e de tortura.

Bem compreendendo esse trame angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

rari� Augusto Silvano A Gazeta a�re em SUdS colunas, u-na s'l-1 '

bscrição em favor daquela paupernma mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

sofrimentos.
Agente e luncionarios do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonimamente)
Contribuição da Estação Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de funcionarios dos Correios ;;) outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
Antonio Conrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento

JoãoFrancisco Ramos
S. Carreirão
João Lobo Ha.berbeck
Castanna

João Ovidio
Leboj
Um amigo
NN

Comprae para vos COI1Vell-

Icer o formidavel e economi-
SABÃO INDIO.

Banco de
Crédito Po-
pular e Agri- Icola de San-

�ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.) :

Rua rraj�no n, 16 I

(Sdtfieio projJri'1) I
,

Capital 1 36:70ü$OOO
-

Reserva 56:424$498 IRECEBE DEPOSl TOS

PA6flt :DO 05

SEGUl1�TES IUROS:
.J

Cle Limitada 5°l. aia.
CIC. Aviso Previoôj. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala. I

Dr. Ivo d'Aquino 1Advogado
BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de

1:'.1:';>'Novembro n. 50 ;i;
(Eàificio faixa Agricola)

I �
TELEPHOHE. 58

tJ
.s: Dr. Renato

"",.",.,...

==Barbosa==
ADVOGADO

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguai e nas pr!n�ipais praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopolls :

Campos Lobo & Cia,

SchwarzAdolar
SlPP�:;�I MACHADO

....�\'�
:nO::STUS ���� ��
BÓUA ""�, espeeiars e

�,"J
horas marcadas

.,,-�� Raios X

�\"" Diatermia

��� Raios Violeta

I � Rua Felipe Schmidt, 38
.......................... aa

: .. /," ,

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espeeles de madeiras serradas, beneficiadas, em tó- II' I 'ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços r-Y'JoeJicos IISÃO FRANCISCO S,INTA CATARINA

I

em

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CA THARINENSE sita á rua TRAJA�H), 12
-PHONE, 1.418.

. -

.. � i
''1'''''- .

...,
I

, .

, 1.,lf

Premíos em mercadorias

----------------
..

UTUOITO RE Guia da
saud�

Querendo receber este

precioso livrinho, sem qual
quer despesa, mande end=
reço certo ao sr. Olivei: a,

O' para á CAIXA POSTAL J l.

E� 123, NICTHEROY - E. DO
• RIO.

5:575$0
Por 1$000

A maior montagem

o

serraria.
DELAMBERT & CIA

PHONE 1.100

todos os Estados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!Que desfru-��Clube Alleli- Fiscalização
Calari- banct1.rL=t,t�co

I
,

Segundo iniormação rcccbúL'
pela Fiscalização Bancaria a . _

..

Transcrevemos abaixo o
cargo do Banco do Brasil nesta O leitor. SI Ja uao fOi, êlt: mes-

oficio que nos enviou a Se- Capital, de sua Séde no Rio de mo, protagonista ,na vid� �eal\p_
cretaria do Clube Atletico Janeiro, o sr. Ministro da Fa- teve. ��ntudo, enseJ� de �Jdeltilf
Catarinense, referente as co- zenda nomeou uma comissão re- I

se pIegas, no enredo cm .nato

G
. memorações desportivas de ferente á importação de papel gráfico (de, vez que os dramalhões

remio, Campeã!lh domingo. para a imprensa, que gozará da f�r,am bamdos): a5sucarada�e'l�eFarrouplt a «Sr. Diretor de A Gazeta. piegas dadR,
quota de cambio oficial de vinte e ,,,, OIS omeus., nvais,

-
. Assunto: Participação sôbre cinco por cento, despachado eu- pret�ndentes da mesma e lI�cla te-

.

As provas ?esportivas rea- jURI DE HONRA. I -- Este tre 12 de fevereiro e IS de ju- tra,n�t� de ,Eva, sem a .famIgeradalizadas no RIO Grande do Clube Atlético Catarinense lho do corrente, ano, de cincoen- e inútil folha de parreira-e-é ver

Sul para o campeonato Far- levará á efeit� no dia �9 ta por cento, quando despacha- dade� mas, com o mesmo jôeo
roupilha, tiveram o final com do corrente mes,' no Estádio do d-pois daquela ultima data. debal�o-d aza �e sua sedutora e

O jogo entre Gremio e Inter- «Adolfo Konder» da F. C. O aludido cambio será fornecido seduzida tetravó.

nacional, resultando deste D., �m grande fest�vel des- depois de autorizado pela rde- Pois, den�ro do fatalis�no que
prélio a vitória do primeiro portivo. lI-Com� Justa h�- rida comissão julgadora, com a

faz d� historia um mecamsmo de
por 2 x O. rnena�em e respeitosa �onsl- qua] se entenderà a Fiscalização repetição, a melopéa vem, mais
Tornou-se, assim, o Gre- d.eraçao, resolveu a

.

direto- Bancaria, a cujo cargo continua o
uma vez, se desenrolando em ler

mio, campeão do Ioot-ball na d? Clube fazer figurar o exame dos documentos de impor- TaS barrigas-verdes, ce-m os dás
gaúcho e o Internacional, vi- sr. Diretor des�a folha no tação (fatura consular, fatura co-

sicos arrulhos e os não menos

ce-campeão. quadro especial de jURI mercial, original, legalizada na
clássicos olhos revirados.

DE HONRA do programa Camara de Comercio e no Con A donzela é gaúcha, U3a cos

geral do festival desportiv_o. sulado Brasileiro, e respetivo co-
teletas e tem uma caraça quadra

IH-Certo de que V. S. nao pia e despacho de importação da, espantosamente pavorosa. E'
se oporá á esta demonstra- com o recibo da Alfandega.) feia, mais é poderosa: como os

ção de apreço, penhorado príncipes, nunca foi tenente, nem

apresento os agradecimen- DELAMBER T & Cí A. capitão nem major. Santo Anto-
tos da diretoria do Clube. Faz entrega com caminhão, nio entrou logo como capitão do •

IV-Com pretestos de dis- lenha serrada. exercito imperial, e era santo; a

tinta consideração envío tarn- PHONE 1100 donzela de costeletas, que é prín-
bem á V.S. cordiais sauda- cipe dessa r epública de conde-

ções desportivas. Todo arumat domes corações nobiliárquicas, foi logo
tico vale alguma cot- agenera!. A general e a governa-
s. Ele adoece e dor dos pampas.

cura-se como as O seu poder é um chamariz a

pessôas quanto pretendentes «golpistas"
existam por esses Brasis de fleusUm pinto vale pelo menos Nosso Senhor.

300 reis; uma galinha, um Em Santa Catarina os doispato, um marreco, de 2 a �
mil reis; nm peru, uma cabra, Romeus, incendiariamente apaixo-

5 nados -a situação e os coligados,um cão, de a 20 mil reis; trocam no momento muchôchos
um carneiro e um porco; de
10 a 50; um cavalo, um ju-

de despeito e de provoçaão juvenil
menta, de 100 a 500 e uma

sobre os telegramas com que a

vaca, de ISO a 400 mil reis, requestada donzela agradeceu ás

mais ou menos. felicitações enviadas por ocasião

Deixar morrer um animal é
de Centenerio Farroupilha.

deitar fóra a importancia do
-Ela te chamou de feio, ela

seu valôr e sómente os in-
não te dà importancia/

sensatos assim procedem.
-Feio és tú, megafone do Dia-

As doenças dos animais bo, corneta de Belzebuth.

estão estudadas e conheci-
-Olha a secura dos termos

das na sua maioria e para
com que ela te telegrafou: méra

elas a Seção de Veterinaria cortezia, "seu" trombeta de Jericó.
dos "Laboratorios RAUL -Nada, ela me ama e fará

LEI [E", dirigida por técni-
uma revolução para me repôr no

t podei, "seu" trompa do Juiz:-cos compe entes, prepara pro- Finaldutos químicos e biológicos,
cientificamente dosados, ca

pazes de curai-as ali de pre
venil-as. Com a despesa mi
nima c'e 100 réis a 2$000,
pode-se evitar o aparecimen
to das pestes no animal ou

curaI-o.
O animal doente, mal cura

do, vai conservando e trans
mitindo a doença aos outros
e aumentando os prejuiz,)s.

Os animais representam T reI\.s po r d I-avalor e sempre maior do
que a importancia necessaria
para a sua cura ou imuniza
ção.
Deixál-os morrer é esban

jar um verdadeiro patrimo·
nio.

Conselho Os produtos veterinarios

Ir��:;:,�1 Consultiva ���aL�:!et��Oa:��O��:��!r�
� use sempre � 0--0 macias, drogarias, casas do

to; !iii Pasta SUL B I O L ii o dr. Heitor Blum, presidente gênero e nas filiais dos LABS.
o sr. Adalberto Cotrim Coim- �� i do Conselho Consultivo do Esta- RAUL LEITE. em todos os

bra; J (Formula do DR. BACHMANN) � do, convocou os membros daque- Estados do Brasil e em seus

a senhorinha Mimosa Livra- I A ve��ap:rfu��r�:s�s pharmacias e casas � le orgão administrativo para reu� escritorios á Praça IS de No-

m�nto; I ll!J nirem-se, amanhã, às IS horas, vembro-no. 42-Rio de Ja-

�o�s�r•.�p.ro.f.es.s.or_M_anlio.eiil.L.u.í.s_dila_.�iiii�iiii;::iiiii:#Ii�_·iiii·*iiii·iI�iiii'_""""'iiii"*"'_�i"'iiii�iiii-"'i:.ai�i·i·ílt�_*i,ff='"i'*iI�i�i:.F'i=i"'�i·_i�_":;-:"i�iI�_",:s;"'iiii�i�is�iS1__eíiim_síles.s.ão_eíiix.triiaoiíir.diiiin.a.ri.a•.•_n.e.i.ro•. •T•••M_.r...

nense

voz DO POVO

NÃO TE ESQUEÇAS

Ela ha de perguntar si alegre ainda hoje eu canto
E faço, como outróra, aquelas serenatas,

Que ricas de virtude e fartas de volatas
Á fiz ouvir no tempo em que era o meu encanto.

Dirá também, eu sei, que em convulsivo pranto,
Que em lagrirnas de dôr, do sofrimento natas,

ja.nais pudera ouvir as candidas sonatas

Que mais ela gostava e que as queria tanto.

E, tu, depois de ouvir-lhe a voz toda veludo,
A mesma que me fez, mocinho, bem criança,

Jogar-lhe aos pés a lira de Poeta ... tudo,

Responde-lhe assim: Compreenda se o quizer.
-E' o mesmo Trovador, e ás vezes, por vingança,

-Maldiz, e com desdem, um nome de Mulher.

TRAJANO MARGARI DA

(Do livro
-'

-Reminiscencta, )

I"'IHIVER5ARI05 Silva;
P I do jovem Nicomesio Silva;
e a passagem ontem, e seu

.

Nil filh d1 .'
. . .

Lili o memno I son I o o
arnversano a pnmogemta I ian

J' C Ih
'

Tereza,filha do sr. João e d. Maura aime oe o.

Horn, ofereceu ás suas amigui-
h f d d

CHEf3Am UH� ...

n as arta mesa e oces.

..... ri

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a exma. sra. d. Lucí
Livramento, Couto, esposa do se

Mario�Couto, alto [uncionario dos
Cor�ei�s e T legralos e presiden
te da Federação de Pescadores.

Transcorre hoje o aniversario
natalicio da graciosa menina Gema
Pereira, aplicada aluna do Co

legio Sagrado Coração e filha do
sr. Pedro de Alcântara Pereira,
i'lbGnte fiscal do Consumo.

Regista-se hoje a data do ani
versario natalício do menino Pas
choal Simoni Neto, filho do sr,

Edmundo Simone, do comercio
local.

O interessante garoto, que é
aluno do "Grupo Escolar Lauro
�vl,jL:r", tem sempre se destacado
r as provas desportivas, ali reali
zadas, como o melhor ciclista.

Faz anos hoje a menina Edi
Maria, filha do sr. Cassio Abreu,
nosso colega de imprensa e reda
tor do O &stado.

Fez anos ontem, a senhorinha
Maria de Lourdes Trilha, funcio
nária da Diretoria de Obras Pú
blicas.

Faz anos hoje o sr. Firmino
Verissimo Bernardino, conceitua
do negociante em Biguassú.

fAZEm AHH05 H01E:

a senhorinha Odete Livramen-

.sr,

Li O t �� cortes e recórtes
cuja graça está em perfeita Em sessões ás 5, 7 e 8,30
harmonia com o teu glgan- heras, "o seu cinema" exibe as

tesco tamanho. 636 sensações contidas no film
Devo dizer-te, porém, que A companheira de Tarzan.

não te_ julgava capaz d� CINE ROYAL
agressao a um arrugo so

pelo gosto 'sabujo de agradar
ao teu corado maioral, dono
do agrupamento em o qual

Víndo do Sul do Estado en-
és figura gigantesca, não obs
tante o teu tamanho.

Esse agrupamento cuja vi- No 4.leader» será levado á tela
tória se positivou agripa em sessões ás 7 e 8,30 horas. a

e costame�t�, é bem a nossa luxuosa super-produção da War-
Està entre nós o sr, Jacó La- favéla politica, onde se faz ner-O homem que eu perdi,

meu Tavares, operoso prefeito de bamba da zona um cida- com James Cagney.
municipal de Tijucas. I dão de alta mentalidade juri-

dica.
Quanto as imcrais que

usaste, elas podem ser tam
bem um produto de. uma

multiplicação da qual ha so

bra lá pelo teu lado.

Dep. Renato Barbosa

Regressou de sua viagem ao

sul do E�tado, o sr. Renato de
Medeiros Barbosa, deputado á As
sembléa Legislativa Estadual.

Dep. Pompilio Bento

contra-se, entre nós, o sr. Pompi
lio Bento, deputado á Assembléia
Legislativa.

Encontra-se nesta cidade o sr.

Frederico Hardt, operoso prefei
to municipal de Indaial.

l\cha-se nesta capital o sr.

dr. Francisco José von Benedeck,
veterinário residente em Indaial.

De Indaial chegaram os srs.

Pedro d'Oliveira, Coletor Esta
dual, e Germano Brandes Junior,
Secretario da Prefeitura.

PELOS rLUBES

Ftsta da Primavua

Está definitivamente assentada,
para o proximo sabado, a reali
zação da brilhante ' ,Festa da Pri
mavera", promovida pelo vitorioio
Club Nautico Riachuelo, nos sa

lões do Lira Tenis.
Ontem estiveram em nossa Re-

Desportos

Turf

Venceu o grande .premio
Farroupilha, de 50:000$, o

puro sangue Kosmos, da cou-

I
delaria nacional.
Concorreram ao premio

outras nações.

A pedidos

Resposta doCartazeq.
Ao P. T. redação de ,REPU- d ia

sr. SUCA

CINE IMPERIAL

Viva o Barão, um filme gaia
to de Jimmy Durante, em sessões

ás 7 e 8,30 horas.

CINE ODEON

CINE REX

Ann Vickers, a sensacional
novela de Sinclair Lewis, o de
tentor do premio nobeI de litera
tura, e que foi plasmada no celu
loide, será focalizada ás 7 e 8,30
horas.

E são esses os nossos homens
públicos!

Que desfrute, Santo Deus!
ALFA

Delegado de
Jaraguá

Para o cargo de delegado es'

pecial de Jaraguá foi nomeado )

sargento da Força Pública, João
Cardoso.

dação as graciosas senhorinhas
Nair Wendhausen, diretora dos

festejos, Irene Ra.nos da Silva e

Stela Amaral que vieram convídar
a .11 Gazeta, para se fazer re

presentar na festa de sabado.
Agradecemos a distinção

gentil comitiva.

Resultado de
um incidente

Como resultado do incidente
da verificado ha dias, na Delegacia

Policial do distrito de Jo!o Pes
sôa, o sr. dr. Chefe de Policia,

C/ub 12 de Agosto em portaria de hoje, tornou sem

A diretoria do veterano Club I ef�ito o áto que nomeava Case-

12 de Agosto resolveu promover, ml�o Matos, delegado daqu�la lo

no proximo domingo, uma mati- cahdade.

née infantil, que se iniciará ás I 7
horas.

Comemorando a passagem
Do primeiro aniversário
Do pobre bonde de burro
Que teve enfim seu Calvario,

Houve missa e concorrida,
F lôres, músicas, louvores,
Tinha paisanos, soldados,
Mulheres e até doutores.

Apesar disso, o bondinho,
Apesar de todo o luto,
Lá está jogado na praia,

-Abandonado, insepulto.

lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel.& Ci•• •• Joínville (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
*56&:, w'"wr__ __
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