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MA

·"CAS FLUMINENSE Falará ao

Bras i I BARRIGA - VERDE

RIO, 27 (G)-Pelo hidro
avião «Mé\i?o» da «Condor»,

O governador CO!11 chegaram ôntem, do sul os srs,

mi nO r i a Arthur Costa, ministro d3 Fazen-
Niteroí, 27 (G)- Falava- da, e capitão Jurad Magalhães.

se que, hoje, os partidários governador do Estado da Bahia.

�, M Lidou de reso: u
ção

RIO, '27 (G)--Está anun

ciada para hoje, ás 14 ho
ras, a posse do almirante
Protogenes Guimarães no

cargo de governador do Es
tado do Rio.
Afirma-se que era sua in

tenção aguardar a volta do

presidente Getulio Vargas
para tomar posse.

Entretanto, em face da

gravidade da situação por
que atravessa o Estaco, re
solveu adianta-la.

A renuncia do leader

RIO, 27 �(G)-Informa-se
que o almirante Protogenes
Guimarães, conferenciou du

<3
rante 2 horas com o presi-
i.!..::dc Getulio Vargas, sõbre
a situação politica tluminen
':'" falando-se, diz .. se, na

s, uação do sr. kaul Fernan
c. s que vai renunciar ao

cargo de lider da maioria
na Câmara dos Deputados
o sr. Getulio Vargas teria

sugerido o nome do sr. Levi
\ arneiro para substituir o

do sr. Raul Fernandes.
.:

"
1

Boatos...

RIO, 27 (G)-- A' noite,
cOfrÇ.tarp iJ1�istentes boatos
nesta capital, dizendo que
os partidários do gal. Cris
tovão Barcelos, durante a

madrugada de hoje, iam te
mar de assalto as reparti
ções públicas de Niterói.

Suspensas as

sessões
NITERO'I, 27 (0)- De·

pois de várias sugestões e

demarches firou assentado
que deputado algum pro
gressista ou coligado com

parecerá á Assembléa antes
de um acôrdo defin:tivo q�le
vise harmonisar a s:tuação
política do Estado do I<io,
formatido-se um ambiente

propicio aos trabalhos da
Constituinte.

Apenas tréguas
RIO, 27 (G)- Interpelado

pelo O Olobo, após a con

ferenda no Catete, o gene
ral Cristovão Barcelos dis
se:

«A união progressista tu
do fará para invalidar as

eleições do sr. Prútogenes
Guimarães e da mesa da
Constituinte.
Houve trégua, mas não

paz».

Mais tropa-s
RIO, 27 (G)-Hoje cêdo

partiram mais tropas do
Exercito para Niteroí, inclu
sive um contigente do Re

gimento Naval.

PACIFICAÇÃO

o conflito
A

RIO, 25(G)-Anuncia-�e quedo gal. Cristovão Barcelos
a 3 de outubro vindouro, come- Desavindos desde a revo-

iam elege-lo presidente do morando a passagem de mais IJm lução paulista em 32, os
Estado, provocando, assim, aniversario da Revolução de 30, politicas dos pampas, em to- IIIlI t' a I, o'a dualidade de governo. En- falarão ao microfone para todo o dos os t�s e de todos os
tretanto, depois da reunião d

'

Brasil os srs, José Americo, Mi- mo os, reciprocamente não,
havida no gabinete do almi-

nistro do Tribunal de Contas e se cansaram de insultar-se,rante Prrtogenes parece que Osvaldo Aranha, embaixador do repontando, de quando em GENEBRA, 27 - Depois de breve sessão secreta,
essa idéa foi afastada. Com Brasil nos Estados Urndcs da A- vez, uma atitude mais qui- efetuou, ontem, sua reunião publica o Conselho da LIga
a entermidade do deputado merica do Norte, na hora da ir- xotesca ou mais façanhuda, das Nações. Por proposta do presidente-que é o delegado
Capitulino dos Santos, é pro- radiação cultura] da Radio Clube que não raro terminou em argentino dr. Ruiz Guinazú-, foi unanimemente aprovada a

"a vel que o general Cristo-
do Brasil. tragédia. constituição de um Comité organizado por todos os rnern-

vão Barcelos seja eleito se- Haja vista, por exemplo, bros do Conselho, exceção feita da ltalia e Etiópia, pa-
.ador, pois o almirante Pro- Usar o SABAO lNDIO quer o assassinio de Ripoli, ra os ,trabalhos de elaboração de um relatório baseado
.ogenes Guimarães ficará dizer, economia sobre todos Pois bem:' dão-nos os úl- nu artigo 15 do protocolo.

._
,

com minoria na Assembléia, os pontos de vista.
- timos jornais chegados do .

° �onseJho �anter-se-á em reuniao p�rmanente!,
sul a surpreendente nova de da�a mte,rvlr �om rapidez no caso de se produzirem acon

uma aproximação politica tecimentos m�ls graves.
_

"

das facções em luta no Rio .

Antecipa-se que, as ,recomendaçoes que �ste novo

Grande. �omlt� �os Treze formular�, s�erão menos. vantaJosa.s pa-
Primeiro: que o sr. Raul I a a Italia do que as sugeridas pelo Comité dos Cmcos.

iiG II ir. Ce150 Faosto Pi�a se avistára com .o gal. O_sr., Ede_n de:Jarou ,.que, par� salvag",uardar a pa�':
_,o

Flores da Cunha; depoís, que não deve perder se nt:ll� una oportunidade, dentro dos �e�
PORTO ALEGRE, 27 - o mesmo c prestigioso' poli- mos do Estatuto da SOCIedade.

'1 sr. dr. Celso Fau.to clt tico oposicionista louvára a

Souza, secretario da Fazen atitud.: d:j t .lv'-�r;':'l:";úr za,'!
da do governo catarinense.: cho no C.2�ü <:' S,.'ledi.d,,;
aqui presentemente, couce. finalmente, que: ainda e sem

deu entrevista ao Correto do pre, \) sr, P'Ja mantívéra

Povo, na qual, dep: is de Ia- longa pale.t.a, no paiacio
lar longamente sobre as co- d�, ...__over'IO, com o sr. Ge

memorações Iarroupiihas e a tulio Vargas, versando o as

rcpreccntação catarinense na sunto, �bis�ilhotoL"3e) �ô,bre
exposição, informou que, por a �acltlcaça() dos espíritos
não estarem concluídos os gaúchos.
stands, só nos primeiros dias Sa.nia Catarin.a, sempre tão

de outubro será inaugurado vezelra. em medir seus �tos e

o pavilhão catarinense. suas atltu?es pel� .flgurmo ?O
Sobre os negocios de seu S�l, tem al,_uma ótima e belts-

JE ,_', .

d d 1-
Est d di t t srma ocasrao para nesta épo-] RUSALE�, 27 Parece que a atitu e a n
5 a o Isse, en re ou ras

.

'
, I t d t d

",

O flit 't I .
1;' t', '

. .

t
coisas: ca de reajustamentos, reajus- g a erra ean � ,

o c n 1 0-1 a o ed?�e era o apol? 10 e-

«A r.ad
_:

_ tar a sua politica com a apro- gral d� A��liHa, no caso de s�'. verííícarem .. complicaçõesarre_a açao Vai se pro . _

,
, com os seus subditos ou CU'rrFU" seu

-

gaverfttr.--'�-' =

cessando com regularidade e, sem medidas cOilípressoras, xlmaçao e entendimento en- '

.
.

ao contrario, facilitando-se o pagamento de impostos atra- tre as duas correntes em A parte da Um encon-
zados, já contamos com um excesso de 1.700 contos, choque.

.

v

comparando-se C01l1 igual período de 1934, o que repre- ° 'prossegU1ment� da luta Marinha tro camen-'
senta uma perspectiva bastante auspiciosa. Dentro de pou- +-cuidamos nós-é lI1opor�u- t dco tempo estarão terminados os trabalhos da estrada Flo- no e profundamente preju- RIO 27 (G)-O almirante a a
.ianopolis-Laguna o que trará grande vantagem para cs- dicial á vida administrativa Pt' G' ã

..

tb .' -ÓÓ; ' d E t d
rc ogenes uimar es, rmms ro

sa zona. Em maio proxirno pretendemos Inaugurar a do o s a o.
Ao •• da Marinha deixará hoje á� PORrO ALEGRE, 27 (G)_·

Capivarí, que atravessa uma !'ica região e será ma1S um Isso todos eles-os politt- 11 ,h d hã' I '� Está sendo muitl) comentado nas
, ' , _,

' ,

d' d
oras a man , a pas.a, , ,

,'scoadouro para o fertll vale elo no Tubarao MUItas ou- cos-ja compreen eram, e e
t d

.

'd rodas pohtIcas. o longo encontro- .

ób por er. e assumir a Pft:SI ,c:n-

tras estão sendo melhoradas, afim de atenderem com mais sra.
.. cia do E!tadó do Rio. O! t:m realizado. pela ;manhl; Dl

efície!lC!3 OS varias nucleos de produção que vão em Porque, então, persistir no ° P t G'" palacio do Governo entre os srg'-

•
Ao

?
sr. ro ogenes ulmar ..es

.

francl) p�ogresso.» erro
após longa conferencia com o �l�tuI!o Vargas � o próCer opo-

M
• P d sr. Getulio Vargas, recebeu ins- slclOm:sta, �ul·�Ila.

IIrc IIn I ropaga n a e
tru�ões para entregar o míniste-, Este ultt"!o, mterpelado, pela

festeJaado Expansão CO- rio ao general João Gomes, mi- Imprensa apos a conferr:ncla, ne-

•
' ni�tro da Guerra. gou-se a fazer dt:darações.

merclal do Es-
I t"t t' H·tado ns I. U O IS-

Deverão reunir-se sabada pro- torlco Geo-
ximo, dia 23 do corrente, por f·C
convocôçiio do exmo. sr. Presi- gra 1._0
dente dr. Nerêu Ramos, os m�U1- Para uma reurtlao que se

bros da Comissão de Propagan- efetuará am_anhã, '28, á� �5
dt e Expansão Comercial do E�- horas n? salao da As�oclaçao Máu visinh'o'

PHONE 1.100 tado de Santa Catarina. ComercIaI, á rua Felipe Seh-
midt, no. 8, sobrado, são con-

D'
'

vidados todos os antigos S07
uarte Po,�as, casado, com

cios do ,Instituto'Histórico e �2 anos � reSidente á rua Fe

Geográfico de Santa Catari- hpe Schmldt, n. 1 �9. c��parec.eu ,

, �
" ontem, á delegacia peltclal. �pre-na. '

'd' M 1________;;._ sentan 6 queixa contra ano

Cardoso Junior, visinho por quem
foram agredido.

• etiope

u A

POl\tlA, ?7 In"ish'-';;e na repetida afirmação de que
à ltat'a 1�1 ,1(. ír avante, -com Genebra ou sem Genebra. ,,:

Considera-se assim, em algumas rodas praticamente
certo que serà abandonada a Liga das Nações, procuran
do resol ver-se pelas armas o conflito da Africa .Oriental,

Em outros circulos pensa-se, pelo contrario, que a

Italia cooperará em posteriores esforços a favor de uma

solução diplornatica.
Noticias de origem tr ancêsa falam da possibilidade

de uma próxima ofensiva da Abissínia contra a Somalia
Italiana.

Nas possessões italianas' do norte da Africa-'
Tripoli e Lybía -existe uma atmosfera tensa .

o preso
Getulio RIO, 27 (0)-0 senador

Marconi foi rec,ebido, ôntem, em

sessão' sol,�ne do' Senado e á tar

de ·foi homenageado pelo Acade
mia Brasileira de Letras.

Salão "Commercial"
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mtrcado

Barbeiro e Cabelleleiro
Attende chamados a domicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Men(les

,

apressara II

regressa DELABERT & CIA.

(0)-0 inventor A melhor lenha por igual
p;e;o�

RIO,25
Marconi e S;Ja exma. espô
sa estiveram, no palacio do
Catete,' onde deixaram um O

· ..-

cartão de visita ao casal Ge- UaS I rmas,
tulio Vargas. I���������''''�"=�'�'=''�':�����° sr. Getulio Vargas tele- • m fgrafou dizendo que aprLssa- enClum�'ila5, erem·se
rá o seu regresso, devido á eli11 �,i tme lohonrosa vinda de Marconi
ao Brasil. ---O 0---

OCOA. Chile, setembro-- Lucia e Elsa Villanueva. irmãs,
de dezesete e quinze anos de idade respectivamente, encontram-se

em um h03pital, gravemente feridas, após uma tentativa de duelo de
morte por amor. O objeto amado de ambas é um rapazinho de de
zenove anos de idade.

Ambas decidiram que a vida nào merece ser vivida sem o

amor de um moço do logar, Humberto Torres, e, postadas no meio
da rua, ás irmãs alvejara!I1�se uma á outra. EIsa foi levada ao Hos�
pitaI Quilota, com uma bala Iocalisada na parte el.)uerda do crâneo.
Lucia recebeu um ferimento no torax.

O angulo masculmo desse triangulo, Humberto Torres,
sistiu ao drama da porta de um bar da vizinhan�a.

Assalto aos

integrali'stas
mo, 27 (G)-A' noite de

ontem, o nucleo integralista
de Bom Sucessó foi atacado
a bala.
Os assaltantes, em nume

ro_de dez, fizeram o ataque BLUMENAU, 27 (0)
servindo-se de 'urn automo- Ultimamente têm aumenta
vel e conseguiram acabar do de modo alarmante o

com uma reunião dos integra- número dos que enfermam,
listas dos quais saíu ferido atadados da febre titica, ve·

aS-Iode nome Silvio Fontenele, rificando�se não poucos ca�
de profissão pintor. sos fatais.

-

'n=egressa-a
ralft

o TIFO EM
BLUMENAU'

_ .• •. '_úr �� _.
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�� Cartazes

� Ga7Ee'a dia
CINE OOEON

Desportiva C�

.
'

� Redator CYPRIANO JOSE' .

do Irradiação
da Alema

nha

Pela nossa histaria

to acertadamente, uma prova em

que preliarão meninos vendedores
dos jornais desta capital.

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.

CINE IMPERIAL A's 23,15 corresponde às

, 3,15 hs. no Rio de Janeiro e

As 7,30 horas, novame�- 7,15 às 11,15 hs.
te na .t�la- . O meu bequin, 23.05 Anuncio DJA (ale-

Lição de Educação Fisica,de- �m Lilian Harvey e Lew
mão, espanhol). Canção popular

monstração do método moderno yres. alemã.
de instrução, Direção do Co», E· ROY�L

23.10 Radio da Juventude
manoel de Almeida Morais,

CI N E Hitleriana: A Juventude Hitleriana

15,30-15,40-15,45-15,55 Viva o barão, continúa no no mez de Setembro. Conclusão.

horas, Futebol:-J' - Grupo B cartaz, focalizado em ses- 23.35 Noticias sobre a econo-

-2' jogo Tamandaié F. C. x são ás 7,30 horas. mia alemã.
Avai F. C. 16,00-16,35 ho- 23.40 Entremeio.
ras, a) Salto em distancia sem CINE REX 23.45 Ultimas noticias e noti-

impUISO,prova dedicada ao jor- cias da Alemanha (em alemão).
Fatalidade, romance irn- 2400 M' 1" Inal Diano da Tarde. . usica igeua popu ar.

b) - Corrida em bicicleta Pro- pressionante e arrebatador, 00.15 fi bela Galalhee. Ope-
va dedicada ao Lira Tenis Club. com Jack Holt, ás 7 e 8,30 reta de Franz von Suppé. Direção
c) - Corrida de' estafetas - Pro- horas. musical: Franz Sieber,
va de Honra Homenagem á Fe- Prefiram sempre o ine- 1.15 Ultimas noticias e noti-

deração Catarinense de Despor- gua1ave1 SABÃO INDIO de cias da Alemanha (em espanhol).
tos d) - Corrida do! Jornaleiros Curitiba. 1.30 Mistura alegre.

13,00 - 13,10 - 13.15 - -Prova extra Homenagem à 2.15 Atualidades.
D,25 horas, futeboli--: l: jogo Associação Catarinense de Impren- 2.30 Saudações dos nossos ou-

-",GrupoA- I' jogo Força Pu- ia c) _ «Schoob em distancia, ce Prova dedicada ao jornal O vintes aos nossos ouvintes.
blica x Exercito, 13,30 - 1400 com impulso Prova dedicada ao ESTADO, b) - Cabo de Guerra 3 00 Ultimas noticias e noti-

horas, a) =Arremesso de dar- jornal A GAZETA. la. puxada. Final Força Públsca cias da Alemanha (em alemão)
do. 'prova dedicada ao jornal - x Vencedor da I a puxada c) - 3.15 Leitura do programa
A Republica, b Cabo de Guer- 16,45 _ 16,55-17,00 _

• ..
Voleiból- 20 jogo final: Exercite) (alemão, esp.). Despedida DJA

ra-l. puxadc:" Exerci.to x Ma- 17, I O, horas, Futeboli-s-A» jo- x Vencedor do lo jogo. (alemão, espanhol).
r�nha, c) Volelbol-. I' Jogo Ma- go-Grupo A-2o jogo. Final

-

TInha x Força Pubtica, 14,10- Marinha x Vencedo. do 10 jogo. 17,55 - 18,05-18,10 -

....

14,20 - 14.25 - 14,35 horas, _
18.20 horas Futeboli=ô« jogo

Futepol--2' jogo-Grupo B- 17,15-17,-45 horas, a) _ .Ar- -Grupo B-3o jogo. Final Ven-
t· jogá, Íris F. C. x Figueiren- remessa de granada em acalu- cedor 20 jogo x Vencedor do 30.
seF. C. 14,40--15,20 horas Jogo.

-

camemaraçoes

Em sessões ás 7 e 8,30
horas, Vitimas do desejo,
filma distribuido pelo Pro

grama Barone.

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 27 DE SETEMBO-S. DAMIÃO
ij�1tI---tli��'i�--- '/

1855-Evacuação de São Domingos-Após uma guer-
ra que durou 4 annos, os hespanhoes se vêm obrigados a evacuar a

ilha de São Domingos.
1872-A questão religiosa de outr'ora-Em virtude

da excommunhão lançada sobre as nações e sob o parecer da maio
ria do Conselho de Estado, o governo imperial ordena ao procura
dor da corôa que promova accusação de frei Vital, bispo de Per
nambuco "porque o exigiam o direito e os interesses do Estado,
visto ter o bispo desobedecido ás ordens do governo e ás leis do
Imperio, considerando-se superior a ell.s».

1905-Levantamentos clandestinos-Fundeia à barra
do norte, de Florianopolis, uma divisão naval argentina sob o co��'
mando do contra-almirante Onofre Betheder. O navio capitanea Nue
ve de Julio ao fazer levantamentos clandestinos em nos 'ia costa, ba
teu no parce] Xanuel Antonio, em Ítapocoroy, recebendo enorme

avana.

As

do Atlético
Conforme ternos noticiado rea

lizam-se, domingo no stadio"Adol
fo Konder, ás brilhantes comemo

rações desportivas do Dia do
Atlético Catarinense, um dos for
tes baluartes do desporto terrestre

barriga-verde. Abaixo transcreve

mos o bem organizado programa
das, varias competições atléticas
onde os deligentes diretores do
encarnado e branco incluiram,mui-

PHONE 1100

Lira Tenis Clube
Florianapolis

Assembléa Geral

Programa: De ordem do sr. Presidente. convido os srs. SOCIOS 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 5e procederá a eleição da sua nova Diretoria.

Orlando Fernandes
Secretario

DELAMBER T & CIA.
Faz entrega com caminhão,
lenha serrada.

Continuarão a pagar
RIO, 25 (G)-A Comissão

de Finanças da Camara as
------------ sinau parecer, hoje, contrario

ao projéto que manda isen
tar os funcionarias publicas
do pagamento do imposto
sobre a renda.

Exonerações na

Instrução
Foram exoneradas, a pedido

as professoras Maria Isabel Car
neiro, do Gtupo Escolar «Dav
Amaral», de Araranguá, e Ame
lia Cabral, da escola mixta de
Canto da Praia, em Camboriú.

o que a hora exige
ganização operaria cristã, tremenda e aguerrida
na luta contra as idéias malsãs.

TaI organização são os Circulos Operarios
os quais dão ao trabalhador uma assistencia com- ".

pleta: orientação christã, instrução, defesa, várias
especies de beneficencia.rOs CC. 00, são o me

lhor antidoto contra o communismo, tanto que já
desfizeram em grande parte o influxo nefasto dos
extremistas entre os operarios. Por isto ptecisamdo'
nosso amparo, atualmente mais que qualquer outra
obra pIa .

Temos no Rio Grande do Sul já I 5 desta
entidades com 13.000 socios. O Circulo Operario (i

,.4
Porto Alegrense conta quasi 9.000 associados. \,:0
O C.O.P.A., precisa, caros congregados, da vos

sa dedicada e eficiente cooperação.
Varias congregados. médicos, advogados

engenheiros, professores. dedicam seus préstimos
profissionais, alguns outros contribuem pecuniaria
mente. Porem muito, muito fica por fazer, por fal
ta de cooperadores e falta de recursos. Todos os

dias tenho que enfrentar pessoas e situações que
me fazem �angrar o coração. Todo o desempre
gado, faminto, doente, mal alojado, desesperado, é
um candidato ao comunismo. Entretanto, se to

dos, como bons cristãos e bons brasileiros nos unís
semos, muita, sinão toda. a miseria se remedia
na.

Assim, pois, lanço este apêlo á vossa gene
rosidade e espirito de sacrificio.

Cristo já não anda visivelmente na terra, está
oculto nos sacrários; mas vive e passa fazendo bem
aos homens, na pessôa daqueles que o recebem
dignamente na eucaristia e bebem o seu espírito,
podendo dizer com S. Paulo: RJà não vivo eu, mas

Cristo vive em mim".
Vós, que o recebeis tantas vezes, dai provas \desta vida divina em vós, cooperai com ardor nes- .

ta obra social de tanto alcance, e tereis dito um

«para trazl> ao monstro maldito do comunismo, a

essa onda rubra de raiva e de sangue, que amea

ça devastar a nossa querida Patria.

Soldados marianos. Vós, que assumistes em

hora feliz o compromisso de pugnar pela conquista
do reino de Deus, dentro de vós, e de batalhar
pela propagação deste reino na sociedade, defen
dendo a Egreja de Cristo contra quaisquer im

migas, que tendes, portanto, obrigação de estardes
aguerridos e sempre alerta: venho dizer-vos que a

hora é grave, venho conclamar-vos para a luta,
. porque o inimigo marcha sobre nós.

Que é este inimigo? E' a ressaca dos des
.peitados pela vitoria dos postulados cátolicos na

constituição fedeléll e nas estaduais. São aqueles
elementos heterogeneos e 'dissolventes que com

tanto furor e alarde impugnavam as nossas rei

vindicações: maçons.Iivres pensadores, anticlericais,
espiritas, sequazes de seitas de· diversos matizes e

extremistas de todas as cambiantes, que, unidos na

Liga Pró Estado Leigo, Liga Anticlerical, Liga
Eleitoral Proletaria, queriam impedir que o Brasil
abandonasse o maldito laicismo e retomasse um

rumo digno de sua tradição cristã.
Os mais avançados e tenebrosos daquele con

luio anticristão e antipatriotico, raivosos por verem

seus intentos frustrados, uniram-se novamente sob o

nome pomposo e sedutor de Aliança Nacional Li
bertadora e marcham sobre nós, para roubar a

nossa vitoria, derrubar o que com tanto esforço
acabámos de construir,

Que "a Aliança Nacional Libertadora? E'
o comunismo rubro disfarçado em um titulo e pro
grama proprio, para lisongear as massas ignoran
tes'. Aparentando nacionalismo, cumprem órdens e

recebem soldo da 3a. Internacional; prometendo
I todas as liberdades, são propagandistas dos soviets,

03 tírânos sanguinarios e opressores do operario
russo: criticando Ierinamente a honestidade dos
homens de governo, exortam as maSSM á rapi
nagem e á revolução sangrenta.

Atiram-se com verdadeira fúria á obra ne

fasta: em, toda a parte fundam nucleos e todo o

r�,fugo,.do ci!ismo vai-se associando., Verdade é

PE. LEOPOLDO BRENTANO

São do rer. Padre Leopoldo Brentano, o dedicado após
tolo dos operarias, as palavras que transcrevemos, dirigidas
aos Marianos da Congregação «Mater Ter Admirabilis»,
em couferencia de 7-7-1935, em Porto Alegre.
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A GAZETA.

FRIO Iv�ADEIRA DE !...EI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est, (3x23) duzia Residencla:-R. Eeteves Ju-
15$000 38$000

I
nior, 82-Phone, 1.285

16$088 Taboas lei Iara. 3x31 dz. 54$000 Rua Trajano, rr 1 sobrado

27$000 Pernas de se�ra lei dz. 28�000
-----------

Telephone n" 1548 I
SAL DE MOSSORC)' ���:a�ed�in��alidade 2�!�03� I

I -- --

Sacco de 60 kilos 15$O()(1 18$000 Dr. �iligue -=<-==='-=====-�!.... d 45 I 1 J.:/,,'t:_("-\ -, di: B b'Idoacr o c: K:IU'; I __.,TJ) ·1.,
I Snflafo5 \. ,

1 x5 a dz. 6iPOOO - Oa a M1\'1oido de 45 kilos 14$5UO' Accac iO o ...

Clínica Geral -- Vias urinarias l

r I 'VILl F
M�r��j!} de Rio .'

Calx;�\l�'�-���n�� t'i
J;'�H( .() ri.u.,o Hemurrhoidas: � Tratam���o rei ra tem seu escrip- ,

i (rOl ê"l,(,) de 60 kaos) sem operaçao e sem cor

C(}ixas ��ral1d(:� 5 �,�! no
� Pu t,) novo 18$000

, Ij' TT:50S Branco especial 18$200
� 4 A, $11, I'�""I �v! �.·,·m"·I;IIO 73$onuO
i.'l.rrOZ sacco

v
� ,

\,. ...__ - �
1-1 "T"

V
.

.d,R'#,.OC.J.o I
iViuialinho 23�OOO

(',erOZé:ne carxa -Ór-

Gazolina caixa 58t.OOO NU:.RCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 2 2$OC O --

Soda Pyramide caixa 65$OOU I FARINHA DE !'v1ANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 ('For sacco de 50 "�.ilo5) I
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$;)00
Zéa l\1ays Fischer caixa 30$000 GrossZl sem pr.'- 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
FErellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialif12

....

caix �
, (Por Sacco de 60 Iti1os)

24$L00 '1
•

I 4 <1:00'Aliulna Especla 2-v (J
Vélas de =: kil� ?;:OO A�ulha Bom 39$000
Grampos p, cera bo 1:,.,000 Ij''''';llPZ' FSI'ccal 38$000
c' l\1Í' 1 I '"I:'n(' I.;',

L. '. . ••.. I e

�mJ.ento /laua Uiccn : t>·:0.:U) i 1"1 r.'·,:'" B 30$000
Ph' 1 P' l' I 2"i\I("()') .U,.,,, .. L. om

, Osp10rOS' II111enU.::;[il .1-'.).,";" l ':';';' L ,_·jrl· 20041:0iOO
1 0'-

I�.(.. ._.l."é} 'li'

Arame .arpado n. 12 rê'!') 32S) u
A f d 1�'] ':<6�cr,n

fü:RCADO FROUXO
,t-\fame é;npa ,0 n. ..J !(),O _j ";j;.)\I\.1

azeta i riciloa: AéroUoyd Iguassu
r. A.

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY,[BLUMENAU" JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.:

Agência no

C::dific-io La Porta Hotel

",

Expresos Nordeste "

S Éep Porto A!gre
l.".MPREZA DE TRANSPORT -', EM Al. "ONIOVEIS,OMNI-

BUS E ,. MINHOE "

Devidamer
I Registrada

------

Director Proprietsr ,4 Sp,NTIAGO BORBA

Linha Porto A,\8gre u Florianopolls e

vice-versa
Sahfm10 da
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGtORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

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, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

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

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

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

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

-----__----,__�I

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

A MAXIMA lisura e honestidade, pois os sor-

I �J-; teio� são presenciados pelo po;o
.

��- -----------------------��������

jreçes correntes na pnlç� de

F!(ji'!�m1I1c!is
-=YÃRINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

Advogados

Fabrica Rua Bocayuya, 154

Deposito: Merc;do, 36

F O
---�

L RIANOPOLlS Est. de Sin. Catharina
�COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

SAL DE CABO

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5�:OOO
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes uma :$000
Veados mateiros kilo 10$000

A Agencia Moderna
de Publicàçoes, com séde
em São Paulo, é autoizada e fis
calizada pelo Governo Fedeal e

possue a cata patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por
semana, todas as segui�das, terças e sextas-feiras

EXTRACçAO com globos de ci�Tstal.

.,

," :-

.,,,, ..
_ ;,,:"
-,,,;',,

'\

ASSUCAR
Extra 70$000

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

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Saceo de bO kilos
5ócco de 45 kilos
.�.1Qido de 45 kilos
Ene apados 2 kilos

BANHA

VINHO DO FIO CRANDE (Por caixas de 60 kilos)
1 é\ �,��)nC II �.'..

tn L.. Ias de 20 kilos !,�)�O�:()
7)", U(JO r.m latas de 5 kilos �(;O::pOuO

Café em grão ancba 201·000 En-, latas de 2 kilos 207$0001V 5 f· I r)')Q_'OClOassouras: lOS (jZ. """"., i'YiEI�CADO CALMO
Vassouras 3 fic,ç eh. 4V$VVV

, 2·,7,�.')'(_iOOXarque C0fX((S ,;',�l)t;a .

'Xal que S(l�':,L" a: (La 25�OOO

r' .

t m qunitos
Em decimos

XAHQUE

Mercado rl� ;':!�ri;>;;';:Cí1�;; I [v](ln!as Gordas 1 $800

Feijão prt'to saeco 1 7 �,ocn I Patos c Manta 1 $500

Feijão branco sacco 1 ):\-."Ü(iO ISort;da regular
.

1$400

Feijão vermelho saecn 15�WOO MEfZCADO fiRME

Milho sacco 1 A $000 .

Batata
Amendoim

DIVEROSS
(por �ilo)

sacco 12$U�;O
B'iPOOO
9$000 Cêra

10$000 Cebo

81·000 Carne de porco
" .

\4$000 Toucmho

25$000
<It.'200iP Praças
3$000 51 Londres
6$500 « Paris
j 2'.:000 b'i' « Ham urgo
2'�;qOO « ltalia
'2<t800 p 1'll «. ortuga.

6$200 « Nova York
17$000 «

200

sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Batreiro� saceo

Farinha commum saccO

Farinha de milho sacco

Café em côco sacca

Ervilha kilo
Banha kilo
Assuear grosso arroba
Polvilho saeco

Carne de porco kiJo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelháslata
Nozes kilo

CAMBIO
90 dlv á viste

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

Hespanha
�.�< •."U1ssa

« Belgica
« B. A.yres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
3$000
2$000

MOVíMEN"lO DE CEHEAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK IZm 38 EntroàaslZ 50hiàc '3

6 a 14-5

F·· ( \
lJ�O saccOSJ

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

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

"

Dr. César Avi!a�

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

··-�-·I·�_mr� � xcc. -

1

Dr. Pmlro de Moura Ferro'

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

Phone 1.618

[Advogado

I Caixa Postal, 110.

���

I tório de advocacia á rua

..

Visconde de Ouro Preto

ResfJ.:-Praça Pereira e Oli

veira, 1 4--Teleph, 1353

ConsUlt .. --R João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

n. 70. - Phor»': 1277.-

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

A. SaLlde! ! !
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
c também os convalescentes de molestias graves, a

dultos l/U crianças de ambos os sexos, oíferecemos

ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíí

cos etíettos, e sendo já conhecida por dístínctos clien-.

tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

arope iodo ..tannlcc
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna

cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales

cencias de moléstias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher õns alZ sopa entes aos rdeições.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA'

Caldas

"; .... ".,5111�i;}jVi •

Um passeio ideal--Cptima estr.aJd de rodagem
Excellente refr:içãn i�;] He,tc1 Jas Caldas

"!'llIUf""r><:; jQ;j"lhl·\,,,- 'Tí',(J"'t1aes na tempel'raut.;� ... (.;.i� 1;.__ <,� .l,,;_�•• _

... '" '-_....,.1.. 1

de � .. ':. ':.J� ·10 [:"'{��·c;
Parte desta Capita,,'

--

�o da Alfandega, ás 9 e

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

P reçO: Induindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pess6a.;

RS. 15$000
Para informações e reserva de passa gens No

escriptorio da Empreza, r�ua Conselheiro Mafra, 82
-·Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

.. \ ' ' ..�".
,.
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i

Blurnenau - .JoinvHle �3ao r� rancisco L=;2::tgLH"'L9.
IMO c=.:t V'u· � r;O "' ... <:;::. ,,- r"��,, ':::."t r'� 7-� .t-:;:::.... e rr\ C: _. < .1 �'7 _�"J. ; �- f'--, ,�j O'� � U� m .,_�;� li 8 t..J "--4". ii iii 1:1 �_,;{ • �__P' .._ ..._.. � i "i...-.. -- '-",y �.i

.

.,_,.: �. "'..,;u.."'" �

Secç;30 G�e 23ac;ç3o c1;�::.�"lJ
Filfaes

iaJtr�iz:
em:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveís
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas

� rara ternosü

Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabon.tes e Perfumarias
Alcolcnoados e Colchas
COI-ii!" as " 1�01·Lil1:1 dos1..1. 1 !J 'l...,. V t.l! i. ... l

T021has e guarda-napos
, ,

h' lJ
•

)apmo'>, c me tos, melas

De.iositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

JiE6UP:GS :!:'RRE'3TF�E.5 E: mARITlm05

:1 Incontestaveimente A Primeira no Brasil
ri t ;J';"'] r:.'CliisCl,';Q 9.000:000$000
�� I Rr�5�rua8 rnnia Ô2 35.00a�Ooo$oOO
t:, :.,t,,'�eita �m 1::J33 17.762:703i361
�l ,�lmouer3 " • 13.472:299$349
t! I, .�; �]� ·"b:ilGCl,"tC,;_; n'3:JumioG5 cm 1933 2.369.938:432$816
t� (:.� ;'31 ._.i� �"t- 'lpUn5GLniC:CJ'�5 refercrn"S2: sórnente aos ramos Õ�

�I. ,-,.-: ,1 ,·:'f.:fH'J � ::-"�Jr'E5, que são os DOIS UHH,'05 em que

�!
r: l,"; 'li;" "1ql-.. u C<?f-:.;'C H

i'l
;�I:.é.,,(7S, ::_;Jb'::;�Ii?fl,C::.; 2 Reguic.�'-Jnzs àe Avarias zrn tcàos os

I
<:':,:.�aGc!J UO ;:�!':ls:!, na Ut'UÇluo" (Suc::u!'sol) e nas prmctpces ]

prcçca extcwngeiras If1�<:nt'Z5 em f\ ;;"icnopolis carneos LOBO & ('IA.� P'" [1' '. ( \.

�'I I�UC1 .... l�.=·r·a n 35 .sobrcõo) r�!;�a ncsiú! 19 ;j

�, T;zl;:gr. fH,tl-;�"iÇl=:; T;leph. 1.083

IEI E5cripin"io5 cm La�unC1 :z ilc'lúhy 5ub-Rfientes em
ii

. __ .

dlumenau e �,Cige5 I

�:;:·�'::";���"·!);·;!'��f�:,s--:''''H"':...:?-A..�.g�';M��'"l'i:'�'.>:�.·�:-:;_ .....��ID�

Sociedade lmmobi!iada Cu/!:arillerLse Limitada

Vi!ia Esalr"'1ear-ia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

V1LLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;'v: ou MAIS Iótes. Amanhã
��/alem IDa is.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
"l·P .. ,r:,," r\Ii·":�·�ldQ- I·'

.
" hp.d .1 lCl\_i,;_j,é\. �unil.J;-,él e oao

• coe, cUJa copIa ac a-se.

an:Li"c;ch na mesma Prefeitura,

Ui» conirccio de compra de terreno da Villa 8alnearia é
o ;;,cf!:or 'j.lr.:.::enie e Natal que V. S. tJode brindar seus filhos.
&h:õa Visla Puncrcmlcu.

Er-:.,.!;:nóiàa praia Õ� banhos.
Optlrnc nusczntz àe agua potnual,

Terrenos completamente planos.
rnllLLR BALHEARIA DISTA a:

1000 metr-os àG C?onte Herdl10 Luz
eco ào 6�Cl""DI2 QW1i'lel feôeral, em construcçõo.

'Y'" .�-. ':
upa Escolar José Bolteux.

o st>üe 00 D1stricta João PessOa.

I

I
j
i

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
PeS5ôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50d"àcàe 52 encarrega ôa construcção ôe Préàlo5

05 lótes aàquirjàos, meôiantiZ o pagam'Znto ôe uma entraôa á
vr,5ra 12 a resta te em pagamentos men50es.

l"jormaçàcs completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

.

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

á João

l
Fabrica de N!oveis Catharinense I

D E IPaulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO iCunselheiro 1V1afra, 126 - Esquina Pedro IvolTeleohone n. 1632

.........':L_ '-=:�'";.' .t'""", :�.::;=-::�:-;.;; .. �;;:.�',;v=,,,,,. "",",,_0-==:0..-"'''''''''''''''''''-====

/vlachinas de beneficiar ;;l1éil!c:ira
Machinas nara oíncinas mzchm cas

l
. -, v •

Machinas para lato "ros
n" h" 1

maCl manos em geral pa? 1 1;:!\!\)Uf.1:
zrades cultivadores .-.,

�

"�o r:,I n

o.C """, uru v a r e.s, lI.V .. 1, \..l\..,

Locomoveis) lvlotí)l':.'s d : espl.isão,
electricos

FEHRAOENS: Nlll.crllNAS:

Material em gerai para construcçõcs:
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas,
Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe-

res Material em geral para tra-ismlssões:
Louça sanitaria-banheiras mancaes, correias de COUi'O e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oieos c gr�lx�l') lub: ,'iCJiik·;
Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis c, C:llf'í�;,5cs CO F) Peç.,s.
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, 3 .rvlço !! .chcn co

Conservas nacional e extrangeíras Pneumaucos e cam> <i� de ar {j:)ODY1�I<
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em g,'ral

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

Navegação "1--Ioer.Jc:d-<e"�-vapores
Maria" -� Fabrica de Gelo "RitE3 rviar-j.a"

Especialidades em cararnellos, bonbons,
conserves, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades
sarnentos, baotisados e bailes.

empadas,

para ca- per.

RESTAUHANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone I. J 94

Agentes autorizados da

End. Te!. F� lCH� ENO

FLORIANOPOLIS

I
elA. BRAS. PNEUMATiCOS P I R E L L J SjA.

IRE

E' a unica que g,,! .n.e os s-us associados e of
íerece a maio '"J 1: l;:;eii1 com g.ira rtta em

b : il ;�; c i i) Li o La r
Cf\RTA PAT2j\)TE N. 115

------._--.-.- I
Inscreva-oe hoje lIk '.10 ln �\:m�tr;.u�t;Jrâ vjij Lar lida" .��
que obte[�s urna r. ld rn d p2h quantia lll;! HI$OnO com

d, ();_; Uí.1 sorteio p'lgo,
Si a sOlte lhe p! o', �·�·f 11·) d ·'.:ürrer do SQ: leio adquirirá

. I •. .

"&('1Ul,Q csa ;Je,il, III ;,; •. ,'CJr:te YUdui.a de v;1eiOO.

Realiza-se lodos os mezes, um sorleio, i�uia ex

tracção será r.�ali/�add peia Loteria F'ee: :ral do BrasilPARA ACQUISIÇAo DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SO[\'1 E MATERIA PHIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

p H I�'L I p. S

peçAM CATALOGOS, .PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

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

.

� -

VERA
"

E SUPERIOR

<

, f

., ....
'
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A _AZISTA

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

POBRE OPERARIO
�,b������L.S__'

Augusto Silvano, o r obre e infeliz operario que faIleceu em

consequencia do horrível desastre occorrid� na chata Coman�a�-
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelina Vieira �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

'e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti-

no, que llies reservou dias de triste;.a, de dôr e de .tortura. ,

_,
Bem compreendendo esse transe angustioso, porque esta

•

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope�

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na S'J-

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 Telegralica de Florianopolis.
Contribuição de [uncionarios dos Correios doutros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
Antonio Conrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento
JoãoFrancisco Ramos
S. Carreirão
João Lobo Haberbeck
Castanna

João Ovidio
Leboj
Um amigo
NN

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

praclsa... alugar um ca-�
20$000 te reformado, com elegancia e perfeição. sa na Rua General Bltten- sa com relativo conforto.
27$000 court n. 67; mais duas pe- para casal de tratamento,
46$000 Não esqueçais J TI. do Telephone 1.41B quenas e um chalet grande á lua Tratar no Largo General
5$000 Duarte Schutel, 25. Osorio 38.
I $000 A tratar no CAFE' ES�
2$000

�
TRELLA.

i���� i-·OOGO •• GO.O•••O
pARA chamar uma Li ..

I:i�gg I 4 de Outubro
· i �a:�i�S�i:oE:��c�

1$000 ! .
.

- "
2$000 • 'r ': ,,<; ,L I (! G -------__..-
2$000 • • VENDE-SE a quinta casa

2$000 O C O L L O S S A L S O R T E I O ., da Villa Affonso Mi-

����� • cholet, no districto João
'. pessoa. Tratar com o pro-

20$000 NA prietario Pedro Cardoso.
-----------------------
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Comprae para vos conven-IIcer o formidavel e econornl- Dr. Ivo d'Aquino
SABÃO INDIO. Advogado

BLUMENAU

�I

PA6AHDO 05

SEGU1NTES JUROS:

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

Escriptorio :-Rua 15 de

I Novembro n. 50
I I (Ec1ificio raixa Flgrirola)

L_ TELEPHOHE, 58

I· . - Dr. Renato
-

I ==Barbosa==
ADVOGADO

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Tralano n. 16

(Edificio propri�)
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325-Atende cha-
, mados para o interior.

Ôr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Tr�jano n. I (sobrado)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS

I ncontestavelmente a

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSA'3ILlDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

Adolar Schwarz
Agente de Vapores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços n',odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

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

DRS.

JIOLE�IAS

,,� (10m

V PreQOS
80C.& '"� � especiais e

• �()�"J horas marcadas

•.:� Raios X
""" Diaten:nia

�..��� Raios Violeta

� , Rua. Felipe Sohmidt.-38

Premios em mercadorias

5:575$000
Por'l$ooo

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na
CREDITO MUTUO PREDIAL!
-

A CREDI--r-O. MUyUO PRE-�.IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a J01a de entrada é accessivel á todos-2$000

DA..

I Exige apenas a contribuiçao de
., 1$000 para cada s.orteio .•

Dr Aderbal R.
.,

•
da 5 i Iva �� - • Mande nome, edade e al

,t 5 Advogado I,. HahllitalmVOS.' lnscrevel-vcs! ti guns syrnptornas, com enve-

CIC Limitada 'l· ala. � O, Ioppe sellado para respostas
C[C. Aviso Previoôj. aia. I

Rua Cons. Mafra. 10 (sob.) .. • ao sr, Guimarães, á CAIXA
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P�IMEIRA do Brasil ti O
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da
.aude

Guia

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qual
quer despesa, mande ende
reço certo ao sr. Oliveira,

ti para á CAIXA POSTAL n.

f� 23, NICTHEROY- E. DO
• RIO.

Está
doente'

A maior montagem em
serraria.
DELAMBERT eX elA

PHONE 1.100

h.
' ..

Agentes, Sub-Agentes e Reguladorel de Avariai em
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Agentes em Florianopol is: •
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I Campos Lobo & Cía. :: I
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Imaresale- o regresso� ., IJ i3 do pr�s.

"eg!Uq""�" Getu'�o
��J ,

por Joseph Israel
-----�,I------
-----�-----

o grande Joseph Israel, em VIS- E' ele um homem de espirita
ta do profundo interesse creado fino, culto e bem inform'ido, as

em tôrno da singular figur a do tuto e sagás,
Negus, principalmente depois do Educou-se ele primeiro entre

conflito italo-etiope, escreveu um rnissionanos franceses de Harral,
interessante artigo a respeito, para onde nasceu. AÍ passou ·a sua

Disse Mae West recente-
um jornal novayorkino. mocidade e considera H;mar

mente que, se algum dia dei- Desse artigo, destacamos o que como seu torrão natal.
xasse de ser atriz, abriria

nos pareceu melhor. Com 0S rnissionarios e, mais
um consultorio para os namo- E' ele um homem de estatura tarde, com preceptores estrangeirados, donde respondería aos

meã, côr de ébano, a barba muito ros, aprendeu ele a falar fluente
milhares de consulentes do

prêta a lhe emoldurar os traços mente o francês e o inglês.seu sex'), que agora quotidia- delicados e finos, caráteristicos da E'TI 1924 fpz Hahé' S-Ia�sié
namente suplicam o seu con-

raça amharica de que se orgulha. uma iournée pela Europa, concio
selho. O nome que recebeu o impera- da necessidade de absorver a cul-
Pobres [moças apaixona- dor na pia batismal é Hailé S<::- tura ocidental, e V15Ítou então oli

das, atribuladas pelo. seu lassié, que em lingua jéze, a lin- cialmente a Italía, França, Inglaproblernat
. . gua clássica da velha Etiopia, quer terra, Suissa, não sem tomar antes

-Como poderei conquls- dizer - «Poder da S S, Trinda- o cuidado de levar em ma com-
tar um homem? Como con- de». Seus títulos são mais impo- panhia os chefes de suas provin-

I seguirei prende-lo? Como
nentes. lias que lhe pudessem c' ear di

posso le�a-Io a declarar-s�? S. M. Hailé Selassié I _ ao ficuldades durante a sua ausenci» .

Devo adiantar-me ou retrair-
me?

.

Estas são as perguntas
mais constantes. E desolada,
confessa Mae West:
-O peor é que não ha

conselho que eu possa dar a

essas pobres moças. Elas
bem sabem que o único modo
de prender um homem é fas

cina-lo, seduzi-lo, mais que
nenhuma outra mulher.

Recebo milhares de cartas
em que se me diz: Se Fula
no não me dér atenção, mor
rerei de desgosto. Que hei de
fazer? Essas moças adotam
em relação ao seu caso lima

atitude errada. Se a rnodifi-sante; o que vem assegurar o ex-

plendor da festa de sábado. carem, se fizerem ser: tir ao

seu Fulano que êle vale mui
to menos do que pensa, hão
de ver como êle lhes virá

e I'iii!J A figura
nante do

A voz DO PORTO ALECRE, 27 (O)
-Estav:l marcado para hoje o

regresso, ao Rio de Janeiro, por
via aeiea, do dr. Getulio Vargas,
rresidente dá Republica, que
�eiu assistir ás festas do Centena
rio Farroupilha.

S. ex., porém, antes de partir, \,

resolveu fazer uma viagem até
São Borja, sua terra natal, para
vistar seu'> progenitores, general
Manoel do Nascimento Vargas-e

POVO

MADRID, 27 (C)-Em ple-
nascer Talari Makannen - e o ..JI '10 centro da capital, na rua Al-
«Rei dos Reis, da Etiopia», o A posse ua 'calá, pr ... duziu-sc um choque, a

,

«Leão Conquistador e Invencivel dil�etoria do socos, entre [ascistas e seus opo- _

da Tribu de Judá», o «Eleito do sitores por motivo de terem os

Senhor», a Luz do Mundo e aTaman tiaré primeiros começado a distribuir
«Defensor da Fé». umas folhas soltas nas quaes pe-
Ele permanece tranquilo e so

Ontem, ás 8,30 horas, diam que Gibraltar fosse devol-
branceiro em meio á tormenta---

procedeu-se o áto da posse
didc á He.panh». A policia ca

LIma estranha figura com algo de
da nova diretoria do Ta- carregou sobre os exaltados e os

Apostolo ou de l\oféta) contra
mandare F.C., para ) per.o- disp�rsou,

um, �undo em derrocada, talvez
do de 1935 a 36, t�1TI sua ] �_

o ultimo representante dos mo-
sédc social á rua Sald.lri!l'l I !narcas ab.'\olutos. '., ;\t\ari:lho, " OS CO tn·� � h.>� ..

Ât. posição de s. m. Hal!e 3"'-1 Aberta a sessão, o ',.! �"''''> � "v-vlassiél.sempre foi d�fjcjL D: uc. I presidente d� Tal1,jandaré;r10'" v em �;,t-
lado, tinha ele necessidade de

con-, F.C. discorreu sôbre a tina- gadOS ind d .;.,.'Ier:var o s,eu poder e a sua

P1u !idade da mesma, convidan. • ..landade d�ante da sua gente. �e�- do em seguida para assu- t r Ia I5tro ,da,� liudes do seu impeno mir a presidencia t' dar pos-semi-oriental: de outro lado, sen-
se aos membros de. novel RIO, 25 CG)-O Departatia-se ele .forçado a. �ratar com o
diretoria, o sr. Cypriano mento Nacional do Trabalhomundo ocidental, utilizando-se de
[osé; diretor técnico da F. comunicou á imprensa que,métodos mod.ern�s, . C.D. e redator desportivo estando em curso o prazo le-

.

Nos negocies ,I?tenore�, ,as suas deste diario. gal para a apresentação dasddicl.!�:la?es politicas ongmaram- Usaram da palavra os srs, relações dos empregados.se pnnclpalme:lte d� conflitos com
Cypriano José, agradecendo dos estabelecimentos comer':elementos .reaCl?nanOS, �ue rcdea-
a deferença de que foi alvo; ciaís e industriais, a Inspetovam a �etunta imperatnz. I Sodí Vieira, presidente do ria do Departamento do TraQuasI tO?OS 0'\ seus pa-sos, da- Tarnandaré; Egidio Taran- balho chama a atenção dosdos no se.ntIdo d� educar o seu
to; Antonio Gentil; e outros interessados para que entre-'I,;..povo, de mtroduz�r apcrelhos mo- oradorç�s. guem as relações exigidal;>demos .e ,�utros slmbolos ela ,��. 'sem retardamento.derna CivIlIzação em terras ehopl- O t dcas, encuntraram certa oposição aumeno, e

nos remanescentes do partido da
ga50 I inaex-soberana, ao que ele opõe a

sua vontade de ferro.
Os seus opositores, porém, gen- RIO, 27 (G)-Na reunião de

te ·antigét, ignorante dos métodos ontem do Conselho Federal de Co
modernos de combate na Europa, mercio Exterior, deveria ser tra

e animada ainda pelas passadas tado, entre oulras coisa-, do uso

glórias da batalhé\ de Adua, de da gazolina, cuja elevação de pre-
1896, acreditam-se invenclvels ço foi solicitada pdas compaí.hias
com as suas armas primitivas importadoras de<se produto.
O maior orgulho e a mais res- Entrela!1to, foram interrompidos

peitavel das tradições dos etiópes os trabalho� com a chegada ao

3a. e última convo- é que 05 seus reis descendem de Itamarati do conde Cuglielmo Mar-

cação Salomão e da rainha de Sabá. (oni e senhora que se fazia acam-

O sr. capitão Carlos Pal-' A lenda, tão autêntica quanto panhar ainda do embaixador da
cão, encarregado das obras

"De ordem do sr. Presiden- qualquer outra de origem bíblica, It.lia.
do 14. B. C., em João Pessôa, t .

d s ass cia diz que Makeda, rainha negra da
tambem, informou á Delega- de, convI o os rs. o

á Etiópia, fazendo-se de viagem paracia de Policia, desta Capital, os .parad Acompabr�c�remG Jerusalém, alí compartilhou do lei
que o seu empregado Jordão reul110laod. e. ssem ell� e-

to de Salomão ... Supõe-se que o
Ferreira da Silva, sofreu um ra

d'
r Smadna, Oa t rbea Izáar-1s7e fruto desses amôres se levantou na"

'd t d t b Ih no la e u u ro, sE'" b d M I'k.. . aCI en e e ra a o, causa-
d 1 d hopla so o nome e en" 1 ,. .Regressou, hOJe, via PanaIr, do por um prégo horas, em uma as sa as a

""R
.

dR' n I HOJe serão reahzad'\s na Ca-da capital gaúcha, o dr. Celso .

Guarda-moria da Alfandega,
o 'pn�elto el

t °d É:�' .

e o, pital ga.ícha as seguínte comemo-Fausto de Souza, ilustre secretario nesta Capital, para os fins fPr!melfotgotvernanfe d ad lOdPla'd,e rações: Três po r d iaF d f" I' U I f t d I 'á d 1 d d't' dOI, por an o, o un a ar a 1-
A' 20 h

.

I d
da azen a, que ora a I represen- m e e an e a n-] ec ara os nos e I ais e

t' t·'.' h
. s oras, Insta ação ob· d d·

.. , .

d d
..

2 Õ
nas la que con mua a.e 0Je. -

I E d I
tar o governo arnga-ver e nas Ia VIsitara a CI a e pnmelra e a. con vocaç es. Congresso Agnco a Inter- sta oa.
comemorações d::> l' Centenario Secretaría da Caixa Bene- A's 21 horas _ Sessão soleneFarrouDilha. Percorrerá amanhã as prin- ficente, em 28 de Setembro DELAMBERT & CIA. da Academia Rio Grandense de'

cipais ruas da cidade um ele- de 1935. Attende rapidamente lenha Letras.PEL05 CLUBE5 fante da India, trazido por Narbal Silva em toros. A's 20)0 horas, no Teatro
F�sta da Primavua Ronald Colman, e que assim lo. Secretarie PHONE 1.100 S Pedro, concerto pela piani�ta Foi posta em circulação.visitará a nossa Capital. patricia Dyla Josetti. E, depois, uma cartinha,.1\ Festa da Primavera a reali- Será um espetáculo inédito

I ij��������������������oo��� A's 22 horas, no Salão de Mandei ao chefe de cima,zar-se no Li d Tênis, sábado pro- para Florianopolis e o fáto � Para a belleza e saude de seus dentes, � Cultura Física da Escola Normal, Vinte mil numa notinha.:ximo, ,será indubitavelmente:: uma se prende ao lançamento do- � use sempre � baile de gala da Sociedade Jocotó.
!-imponente reunião social, que o mingo no Imperial da excep- � Pasta 5 U L B I O L � PORTO ALEGRE, 27 CG) Por ser só de gente séria,Club Nautico Riachuelo vai ofe- cional pelicula A conquista .�

�I -Conforme jà foi divulgado, até A corrente rebentou.recer á sociedade f1orianopolitana. de um lmperio para a qual � (Formula do DR. BACHMANN) � ante-ôntem á noite, fhaviam vi�i- E o meu pobre dinheirinho,Nair Wcndhaúsen, a graciosa a 20 th Century inverteu um � A venda em tod�s as pharmacias e casas � tado a Exposição do CentE'nario Bateu aza e não voltou .

.. Rainha do veterano azul e branco capital de um milhão de dol- I� de perfumarIas.
, � j Farroupilha nada menos de .

e da Primavera, secundada pelo lars. iltz���oo��:*.lt.*..:���.oo��oo����� 134.434 pessôas,

--�--------------------------�

I FLôR PRETA

Quásl sempre de noite, a minha Avó Geralda,
Que o sofrer conhecia em toda a sua escala,

Com linguagem singela, humilde e abençoada;
Sem o rasgo da frase e o requintar da fala,

Contava-me, saudosa, a história já passada,
Em que ela como moça era o encantar da sala;

A deusa que se impunha, a única ado�ada
. Nos bailes da Fazenda, em meto da Senzala.

E para bem provar o que me relatava,'"

Contente como nunca, a bÔ(J da pretinha,
Sem receiar censura e, a requebrar, dançava

Que

"

Com o mesmo gosto e geito e a mesma sensação,
a [ez ser na Senzala, em tempos de mocinha,

. _

"-.4 fiõr de mais destaque em plena escravidão.

Trajano MARGARI DA
(Do livro "Remíníscencía").

fl�'HVER5AR105 grupo atraente das suas gentis au

xiliares, tudo tem feito,-talvez,
mesmo o impossível. - para que
a noitada riachuelina alcance o

Faz ancs hoje a graciosa se

nhorinha Helena Ana de SOUZJ,
aplicada aluna da Escola Normal
do Colegio S. Coração de Jesu". maior exito.

O programa dos festejos é tão

inédito como completo e interes-Passa hoje o aniversario nata

Íi,:io da senhorinha Mdria do Car
mo Mira Gomes, filha do sr � Al
fredo Gomes, funcionaria dos
Correios e Telegreíos. Rua ceI.Ger..

malloWen
dhausen

Faz anos hoje o jornalista Kchi
les Balsini, diretor da "Cidade
de F!orianopolis".

Em recente portaria ° sr. Pre
feito da Cidade, estabeleceu queFesteja hoje o St!U amversano

I'
.

t'j h' h Da- a futura rua aberta nos terrenosnata ICIO a gen 1 sen_ onn a

H
.

I d C
.

".. "' CI f'lh d J" F pertecentes ao osplta e an-
. Vllla avam, 1 a o sr. o,e

'1 BC"I d 'o de-ta pra- dad�, entre as ruas msque e
avam, o c')mercl �

"', II .. t da nossa soticdade Demetno RlbelTo, tera a argura�a, e e err,e. J

de doze metros.
rAZEm FINOs HOJE:

A firma Carlos Hoepcke
S. A. desta praça, comunicou
á Delegacia de Policia da
Capital, que João dos Pas
sos Xavier, seu empregado,
sofreu ontem, ás 12,20 horas,
um acidente de trabalho cau
sado por uma maçaneta.

a senhorinha Enóe Linhares,
.

,filha do ór. Antonio Linhaus;..

o f,r. Manoel Luis do Livra
Acidentes de

trabalhomenta;
o sr. José Fragas.:>;
a senhorinha Dorinha Livra-

mento;
o jovem Carlos Pierri, empre

gildo '(;a Farmácia cid Fé;
a ôe.1horínhi\ Di va, fiíha do sr.

J()�é Juvencio de Lima;
a rr.enina Hele Fani, filha do

sr. Carlos Kather;
a srta. Irene Cunha, filha do

sr. tte. Pedro Bernardino Cunha;
o rre"'Íno Edgar, filho do ·sr.

P�d.(J Pereira dos Santos,

�HE6r·im UNS ...

Dr. Celso Fausto

vista
De cinema

"E êles virão comer

na mão"

sua exma. esposa.
Em avião especial da Vari6,,,.

irá talVeZ hoje ou amanhã a

S. B .rja, para sabado ou domin
go, regressar ao Rio de Janeiro.

Gibraiar
eS�lanhGIri

comer na mão.

ARMA-SE A
ARGENTINA

BUENOS AI'RES, 26 (C)
-A Cílmara dos Deputados apro
vou os projétos que autorizam a

abertura dos creditas de 20 m;
Ihõ':!s de (Jesos para aquisição de
materia destinada à aviação mi
litar e de:: 22 milhões de pe,os

para a aviação naval.

Asfaçanhasde
Meneghetti

-0-

S. PAULO, 26 (G)-O fa
moso arrombador Meneghet
ti pôs em polvorósa na ma

drugada de hoje, a peniten
ciaria, á qual se acha reco

lhido.
Começando a gritar, os

guardds acudiram ao local,
encontrando em seu poder
um instrumento perfurante
com a fórma de um punhal,
obtido com o aproveitamento
<.lo cabo de úma escova.

Os guardas interv:cram
energicamente, contendo or,.
arrombador. � <

Caixa dos Em
pregados do
Ministerio da
Fàzenda

Comemorações
Farroupilhas

Por ser só de gente séria,
-Cumprindo rudes fadarias.

Eu tambem fui na corrente

Que pelos funcionarias,

'ir.
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