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. Consoant� prometemos, estudaremos hoje em sua I ��nhar estas altern;:ttiv�s da gangorra piscatória. E nos I cnferru)�do mecc.tnist?0 administrativo. Escolheu-se o ter-

origem o encarecimento do pescado. uias de escass sz, a ponreza passa fome. I rcno: a borda do cais nos fundos de A Gazela e do Ho-
Em rigor, não se pó.íe afirmar que houve delinitivo I .

Mas, como remediar tudo isto? t il Metropol, mas a tiscaliz ação do Porto cie Floriano-
aumento de preço na venda do pese ido. O preço d : pei- Muito simples. Nos tem 1S o rcmidio legal no Dccre- polis jilgou-o prejudicial ao projeto de construção do
xe e do camal:ão, nas bancas do Me�cado Público, o�cila I to da Un.iãJ no. �3.348} de 14 dê novembro de 1933, que, l�ort�. A planta não foi ainda e�ecuta,da pela O:retoria do
conforme a maior cu menor abundancia do pescado, ainda] regula a instalação de entrepostos de pesca. I �)ervlço de Caça e Pesca, no RtO. E finalmente, o Governo

qie ultimamente, nos dias de escassez do peixe posto á ver- I Com o entreposto, exclue-se a intromissão intcres- do Estado, a quem cabe custear a construção do edifi
da, os seus preços têm subido a írnportancias nunca dantes

I
seira do intermediaria na venda do peixe. O pescador, LiO... Iurnando espera.

atingidas em Ftorianopolis. obrtgatoriamentc. ali leva o seu pescado, que é pesado e Conta-se, mesmo, que o sr. coro iel Aristiliano Ra-
Procurando ouvi. diversos pescadores sobre a cau - classificado conforme o valor comercial, 00 'decidas certas mos, então Interventor, deixou-se de tal fórma entusias

sa por que tem rareado o pescado nesses últimos tempos, regras. A venda é feita em leilão pela manhã e á tarde, filar pela grandiosidade do projeto, que decidíra ampliá
transrn.tirarn-nos êles detalhes interessantes sobre a pesca nada pagando o pescador p:210 trânsito e v enda do pes- lo para, alongando as alas do edifício, instalar frigoríficos
da tainha, da anchova, da corvina, do camarão do côrso e cado no entreposto. de frutas e carne.

do cação, que tentaremos reproduzir linhas adiante. I Pois essa útil iniciativaestà em mirclu em Florianopolis, ou Um verdadeiro «sonh : que vi /·':U.»
Sobre a falta, neste ano, da tainha, cuja época de I por outra, d -ixou se ricar presa a alguma enjrenagern do E o povo continua (tc':amparadJ.

pescaria é de maio a junho, disseram-nos que esse peixe I ----------

não acostou devido á calmaria e o calor, que então extern- li7"",'f',";;Çq
poranearnente reinaram aqui. #'JF1:::�'_:,

,
_ , • r-. ,I" Á�;�:'�WA corvina, por SUl Vf7, que é por exce'enc'a o, .::óo.' "'1""""'- -:7"-'�''fi_<: u:

.

d'
. ,

, L I'" .ç j.'�T-""I��
peixe ) poore, e c�lja �) �S' l"la <e prat.ca com m uta :i'. �",;;1;p;1 ;--1 ��

ab.mdancia d � juiho a outubro e a anchova, pescada de �"i2., •..,,,,, �

junho a setembro, primeiramente «de varejo « (anzol), jun
to aos cestões -anchovas marisqueiras, magras, e depois
com rêdes-anchovas do cõrso, gôrdas,-escassearam em

19""5'
.

ri p.�� r'"O�f'_�r�ietario ,�
.) porque o lnverno neste anl) velO atrazado e preju- • ,-

- ,-

clicou essa pescaria, com a temperatura baixa e os ventos

fortes, motivo portanto, completamente oposto ao da ta
inha.

Com o camarão do cõrso já se deu um anho
íãto: nem muito frio, nem calor excessivo; esse crustáceo.
que não aparecera em sua época (abril a junho), surgiu
providencialmente agora, em grande abundancia.

Por outro lado, o cação, que é o bacalhàu do nosso

matuto, fugiu a todos esses motivos, isto é, nem frio, nem
calor, nem atrazo: chcsou adiantado. Na verdade, sendo
pescado de dezembro �a fevereiro, 'l)or essar.: parag'ens n,10 -_.- ------- - .. - .. ----.- ° ---.-..,----._,,-- .. -.-----

v ��WWiD'fZ"t!ItCJ'"i"IM�����-'1�ii'k.iS.....�W�.,(:':;u:,'!:..�_;.;'_w:_�-r;

'apareceu em fins do ano passado) mas, desde agosto últi-

d
I

mo, vêm os nossos pesca.lores apanhando-os em abun- urna .)c.aque a i r"1a rn I te,daneis.
Aí está, em suas linh.is mestras, a justificação dos IIntegra· i ista �� e t�nossos pescadores. I ii �. I I

Entretanto, si ela vem testemunhar que Uíàra, o ,CO r�ai-u r-aDeus dos peixes, não fOI em 19'>5 muito clemente coui os I i i B "-
devotos de São Pedro, subvertendo os costumes da fauna �

rua.

RIO, 1 -Só agora se co- comemorava o aniversario rais Fo., os tres PI imeiros --;:----- ,

'

sob seu cétro, c até influindo nas condições climatéricas, nhece em seus pormenores da avenida 28 de setembro, desempregados e ° último
.

Usar ° SAB:\91NDIO quer
-essa causa natural não póde ter influido na oscilação o frustrado atentado contra o que fez convergir muita garçon, os quais estão seildo

I'
dizer, cc' �noml� sobre todos

contínua à) '[xc;,) dJ p.c:3cad:), que é, evidentem::;nte, resul- d
.

o� pontos de lsta. os integraiistas ern Vila lza- gente para a principal arté- processa os como ll1cur�;os;) 1° , V •

tado de U.:lJ. cspe oL(açào, pois doutra fé,rma na) entel1de- L S
------

l '
.

L d d d d' bel, no dia 28, quandJ se ria daqueie bairro, nó! ei de egmanç8. I A Prit:;cfe·ltu raremo:::; o CO:1SLanle �'ncareCil11ei1l0 o pesca o, e um Id - U d' d
�

t
.......,. mr; m - m os numeras o pro-

para ou ro, somente porque o peixe nas b:mcas é mais Prefil'am sempre o ine- grama tle festejos em uma C i ne I rr� ps r ioescasso, ou mais abunc.iJnte. Falam os humildes pescado- guaiavel SABÃO INDIO de parada do núcleo integralista -o-
res em mêses e m �se<;, em épocas inteiras de pescaria, r·u'rl'tl··na. d V'l b I Q'"' e 1 a iza e. llando os Ainda nesta semana a Em-
mas o preço do pescad:J constantemente sóbe e desce, nas .

b d ,.... testeJ:os corriam muito anima· preza (',I·lle'-'.' C()[·o'\ados 1"11. .1[[- Fnl rece'lte portar,'a a
aucas· o Mercado Pt'l;ilco. E' fàcii perceber-se que o i °oncUrrenCla d

.

I'
- -., �',

tá'
<di"" • os e os 1l1tegra Istas se aproo gural'a', no \/1'SI"I'1110 dl·srr.l·t·o nossa Prefci�ura Munl'c!'palpov.) es a m,;ice a CSp2C�lração, originada na maior ou

I
.

f
. L c.

xI:navam, em ar lEltura, do de João Pessôo, uma moder- determinou o horarlo de 22
menor quantidade d� pesr:ad,), trazido para as bancas. A L b' Q 1 d I I 'f'

O ;, 'd h' d
coa· se a erta, no uartel a oca, ven Icaratn-s� carrerías na ca�;a de di versões deno" ás 7 horas, para o abasteci-

P��1:�-, ,n e
..:.�a pobreza não póde =1;17a. B. I. A, c., nesta Capital, apitos e grand; tum:;]L). minada- CINE IMPERiO, que mento das bombas de gaza.

E t'
até o dia IOdo corrente, a con- Serenados os fi. :i i10�:;, 50J- será provida de um excelcn- lina da cid.:lde, e isso para

m/
-

ro as Ilcurrenc�a administrl':tiva,de todos bc-sI'.: que ,um grupo de ex- te apareiho cinematográfico, prevenir um passivei perigo
t trcrni<::tél", '.,):Jrtado.;: 1113 es- t�'

.

d
. .

d com a
- i •

'os
ar 19O5 llêCeSSarlOS a mC:Sill':\ v v J ,aI!! a, aeseJo a prospe- l. execuçao ao serviço

unidade durante o quarto trimes- quina da Cltada Avenida com ra Empreza, dentro em breve, em horas de movimento.
--------------

t'e do corrente ano." a rua Vise. Sta. lzabel, ar- inaugurar um amplu e com- Pois, essa medida, assás
mados de rClJó:vcres e mu- pIeto cinema na ciuac!e de 101lvaveJ, não vem sendo
nidu de bombas de dinamite Joinville, cumprida á risca. Ainda hoje,

I
c que yr:l:cndia �tacar a mi- Dr� i ;1 MBERT & elA

assistimos o abastecimento
Foran concedidos, 7S dias de llc;a uo ,::;l:;,nz, fora em tem- '-'A-" L, .

. '(l n
das bombas fóra desse ha-

f'
.

3'
' .

d T�· ., po prcsentido em seus sinis- lttelJde rapldamenL le.lha rario, pela manhã.enas ao escnturano o �SOl,"
, em toros

ro, sr. Tancredo da Costa Ar;;n- t,r� rPlano, tr�va!1�o.se ,l�ta 'PHONE 1.100
Não seria conveniente que

Ontem, dural1te toda santa noite, o rosario de lu- tes e ao guarda da mf.:sma r:Cp'li- eU'J� esses extre�lstas e 111- a Prefeitura fiscalizasse com

zes df.t portentosa, POAl1te Hercilio Luz permaneceu apaga- tição, sr. João Nilo Gélspd. I ve;,t1ga�ores auxlllados pelosI' g mais rigôr o cumprimento de

d t d I I I 'd I i ::1 tegrallstas. � Ia I. ' sua determinação?o, empres an o a(}ue,e oca um aSjJeto eso ador de tré- Bebidas Nacionais E Extrall Fora.n prêsos quatro extre- ",,,,,-- ;z;;----.-_,-.:.
vaso Enquanto isso, as ruas e o casario do Estreito, .

N Sala-O "Commer.c,·al"gelras o mistas-José Teixeira, 2du-apresentavam farta iluminação, muito mais íntensa e mais ,.....AFÉ. \VA HO"I'e, ás 20 horas, havera', Conselheiro lVlafl'a. 9 (Ed. Mercado
viva do que a da Capital.

"'"
.

...tIl ardo Soares de Almeida, -

Praça 1 S de Novembro 26 Amelio Fabio e Adriano Mo- na séde da Ação Integralista Barbeiro e Cabelleleiro
Entre os que tiveram ocasião de fazer o doloroso Antonio Pasc/lGal Brasileira, prédio Aldo Luz, Artende chamaJos a.,domiciHos pelo

confronto das trévas da Ponte e a luz viva do Estreito, NOVO hO rárI'õ sessão pÚblica de doutrina.
Phone n. 1.284.

-

foi o caso explicado em duas versões: Prisão preventiva Lauro Mendes
Diziam Ui1S que as trévas interpretavam um esta- decretada do comércio PEIXADA

do d'alma do concessionario dr. João Acacio Gomes, de- Entrou em vigor, ante-on-
DO

sesperançado de continuar a usufruir lucros com o capi- O de Juiz de Direito da 2a. tem, nesta Capital, o h')rario Aldo Luz
tal do estado. Outros, mais créduios em «lllJwl1lba», Vara da C(Jpital decretou, ontem, de verão para abertura das No plóxlmo domingo na
afirmavam que a luz da Ponte-coitadinhar-envergonha- a prisão preventiva de Oodofredo casas co!m�n.:iais de. fazendas I aprazível localidade lc Ca-
da com a intensidade de sua prima, gerada na Usina Fea, Marques da Cunha DTocessado e armarinhos iniciando-c < ! ("l(:>I·"OS o CIL'b Nalltl'cO J\ Ido F' j t· d DlhA

, •• '.c" 1'"
.' 1 f "...,ç I "i

L � " t 11. 01 nomCilf o mrector a ire-leCO 1 er::l-s.e a sua lnslgnl1lCanCla, enco nendo-se nas tré- lIor clime de roubo e desordem as ver',c!as '�s 7 horas da I' e 1" ir!' d f::' d Jd t
r

l
G LU.Z r âdzara uma CGH,OSa tona c r� -(m as (e Rodagem avas a no! e. Iv1. , pela Policia Civil deste Estado, manhã. pelxad' d H ld P da. $f. t. aro o c erneiras.
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A pobreza não póde cor��'tinuat�
oscilações no preço do pe ca�do,
contrário, seríamos obr=�f��3dos
as autoridacies se acumpnCiE�ram
ploradores do povo

,

a
(,-;;L;;'-êi,'j' "�j:-_.'�'
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Sem quaisquer ligações politicas.
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r
Apanhou uma

creança
Ontem, á tarde, o auto !1'

146, propriedade do sr. dr,
I D;aL:1a Moellrnann, condu

��, zido por Raul Stuart, apa
C� nhou, á Praça 15, o menor

Arno Schmidt, filho do sr.

Euclides Schmidt, no mo

menta em que este, corren

do, tencionava atravessar a

deve prov'denciar!

a Ponte Hercí
lio Luz

Diretor de Es
'tradas de
Rodagern

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis 2 -10- t�; 2

nossa IN ' ·'dR dI O Ia' e
historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 2 DE OUTUBRO-OS ANJOS DA GUARD,A
------���-----

1810--Nascimento de um historiador-Na povoação
de Cerrito, hoje jaguarão, Rio Grande do Sul, nasce o eminente

geographo e historiador Joaquim Caetano da Silva, autor do notavel
trabalho L'Oyapock ei l'Amazone que tanto contribuiu para firmar
os direitos do Brasil 110 territorio do Amapá, contestado pela França.
Falleceu em Nictheroy, a 2 de fevereiro de I 873.

I 858--!v!orre O marechal Soares de Andria-No Rio
Grande do Sul, lallece o marechal Francisco Jo�é de Souza Soares
de Andria, barão de Caçapava, que presidiu esta então Provincia e

foi o pacificador na guerra dos farrapos.
1859-- Visitas imperiaes ás Provincias-Afim de vi

fitarem as províncias do Nordeste, que ainda não conheciam, partem
do Rio, á bordo do vapor Apa, o Imperador d. Pedro II, e a im

peratriz d. Thereza Christina.
1888-Creação de municiphl--Pelo presidente da Pro

vincia, dr. Augusto Fausto de Souza, coronel, é sanccionada a lei
estadual n. J 21�, elevando o districto de Orleans do Sul, á catego
ria de municipio, independente do de Tubarão, a que pertencia Or
leans, actualmente é cidade e uma das melhores comarcas do Estado.
E' servida de boas estradas, além da Estação da E. de Ferro D.
Thereza Christina. Tem vida commercial e industrial. Ainda na mes

ma data, são elevadas á categoria de freguezias, os arraiaes de Gra
vará e Pedias Grandes, no municipio de Tubarão. A primeira cons

tituiu-se em simples districto em 13 de Novembro de 1880 e pela
l.::i de 1888, n. 1219, transformou-se, pelo seu progre s:o, em Fre
guezia, sob a invocação de S. E' ebastião, tendo por séde-Gravará,
e «por limite, naquella data, a E. o rio Capivary, até encontrar a

colonia Therezopolis; so N. a picada das teuas patrimoniaes de SS.

A.I tera,s lmperiaes, :té a serra; ao S. a partir do Pirit�ba! na po�-Ilena de João Corrêa, onde começa o actual segundo Districto PolI
cia], pela picada de Constantino MedeirQs, até a barra do Rio do
NOite; a Oeste, o rio do Braço do Norte.»

De cinema r��s�:*'�"_
�gadal Rellglao IIao RIO de Ruollen e r:����� �����

Conchlta

E' a mais eniusiastica a manei"
ra como as diversas associações
de classe e entidades representati
vas da sociedade carioca e da
colonia espanhola estão aderindo
à grande: r:omissão organizadora
da recepção e primeiras homena
gens que terão no Rio--Raul Rou'
iien e Conchita Montenegro, os

esposOS «ases}) da cinematografia
que chegarão ao Rio pelo «Ocea�
nia» amanhã.

O automoveI em que Roülien
e Conchita Montenegro atraves

sarão a Avenida, do' Caes Mauá
ao Palacio Hotel, vai ser orna

mentado pela r.asa A Roseiral, e

a C' >3 Flora oferecerá uma «cor'

bdle» notavd a Conchita e Rou
lien, «coibeille» composta com os

mais decorativos especimens da
flora brasileira.

Todas as instituições que pos
suem banda� de musicas compa�
recerão com as mesmas á chega'
da do nOceania", sendo que clu
bes de regatas, a lancha da Casa
dos Artistas e oulras embarcações
aauardarão o navio á entrada da
'0

barra para comboiá-!o.

Jean Harlow prati·
cou nove semanas

para dansar

-Quando Ms. Selznick me dis
se que eu precisava aprender a

dansar, principalmente a sapatear,
para interpretai algum;}s cênas in
tpressanteo de «Tentacão dos ou

hos», veriEq:lj que �hegára um

dos momentos mais decisivos de
'linha carreira. Naturalm:,nte, eu
abía d'"1s;;.r,.. mas damar de sa

Ião.

ADIS-ABEBA, 1 CG) - A impressão geral e agora
de que a abertura das hostilidades é apenas questão de
uma seilíaua ou mesmo talvez de dias.

_

MUitos etiopes que conhecem bem a situacão estão
convencidos de que a guerra estalará ainda antes du dia
IOde Outubro.

ROMA, 1 (O) - A partir de amanhã, as pensões biologia, Produtos Ofic;n�is, Rea.
dadas às mulheres dos militares chamados ás armas serão tÍvos para Exames dt; L1bora�o.
de 3 para 4 liras, por dia. rio, e Produtos Veterinarios.

BERLIM, 1 CG) - Nenhum pormenor transpirou a Tal é em tiaç-cs leves::l orga-
proposito da conferencia de ontem, do chanceler Hitler nísação dos L3.bOiatori:Js Raul
com o General Goemboes, presidente do Conselho de Mi- Leite qu�, ha jà cêrca de! quin
n1stros da Hungria. ze anos, bta n com e:iforç::>s tita-

O sr. von Neurath, ministro dos Negocias Estran- nicas por nClS emancipar de! U'TIl

geiros, não esteve presente. importação demais volum03a e des-
ROMA, 1 (O) - Confirma-se a noticia da apreen- necessana.

são de cêrca de três milhões de liras que as esposa3 dos
jogadores argentinos de futebol, Guaita e Scopellí, fugidos
da Italia, procuravam levar no Exterior.

A seguinte quantia contida numa bolsa, que as se ..

nhoras haviam escondido em um «plaid», era canstítuida
não sómenie das economias dos jog.ldores mas tambem Pelo sr. Governador do
das cobranças feitas por conta de casas comerciais. Estado, foram nomeados os

O fá to evidenciava a sitllação de efetuar um con- srs. Ernesto Baumann, Her-
trabando de moedas. mann Koepsel e Hermano

ROMA, I (G)- Noticias procedentes da Palestina Schlup para constituirem o

áto. As partIculares, devidamen- confirmam que a Inglaterra se está fortificando alí em vari- Conselho Consultivo e Ri·
te separad�s, serão restÍtuidas a as localidades violando abertamente os termos do man- cardo Marmeln para cxer ..

seus proprietarios. dado que lhe foi conferido pela Sociedade das Naçõ2s. ceI' (J cargo de juiz d� paz,
A's 17 horas realizar�se-á a .. I todos do mU1'Jicipio de Ha-

.

ã
., d C I AOOIS-ABEBA, 1 (G)- Nota-se uma atividade I mania

dProcAIss'lo qbued saIrad
a

a�eta anormal entre os comerciantes que se multiplicam em es-
.

o 510, o e ecen o o segum e
f I"d'

.

t tt" . S ld h M orças para Iqul ar raplOamen e os seus es oques com -------------
merano: ruas. a an o a· -

O 'REX' Pno.

h A t' t B'tt t V· grandes reduçoes de preços. � ..
nn

dr d OS
a

pI :ncou�, II] As bilheterias dos caminhos de ferro são vcrda-
L > ......

deon Ne
e

buro re o e raça deiramente assaltadas pelas pessôas que se esforçam para CESSADOe ovem roo
bIt d t f

.

O ter ogar nos rens e erça- eira.
E.ntre as personnlidades de categoría qüe deixam a

capital nesse dia, então o general SLleco Vergin, que resi
gnou as funções de conselheiro militar do Negus por
motivos de saúde.

Festa de Santa Te·
rezinha
�--�

Na Capeia do Asilo de O{-
fãs, tem sido rezadas novenas

em louvôr de Santa Terezinha do
Minino Jesus. A festividade em

louvor dessa santa será realizada
no proximo domingo. São juizes
e mordomos da festa a� seguintes
pessôas:

Ia. ijuiza: exma. sra: d. A
delaide Portela; 2a. juiza: exma.

sra. Beatriz Brito e I juiz: dr
Euripides Gonçalves Ferro e 2.
sr. Emanuel Fontes. Mordomas.
Sras. Julieta Sabino Vieira, Ro:
semira Carreirão, Santinha Ro
manos, Judite ��cio,. Tad B�i� Irão Alves, Mana CelIlla da Sil
va, Edesia Adur:i, Clotilde Coe
lho, Felipa Teixeira, Len! Rosa,
Demetria Peladino, Maria Con
ceição Costa, Irene Soares Car
valho, Ruth Müller, Maria Des
tri e Argentina Caldeira.

Modormos: desembargador Eri
co Torres, José Vaz, Haroldo
Caldeira, dr. :José Rosa, Mar
colino José Lima, José ICuperti.
no Medeiros, Virgolino�Macha
do, Raul Oscar Wendhausf'D,
Manoel Bom da Silva, Jaíme
Carreirão, Newton Brüggmann,
e Mario David Moura.

um
A

corvo,

um pássaro morto, de plumagem las, sr. Agenor? -

perguntou a

preta. noiva, aflita. vem lutando para a independcn-
D d I 1

.

d cia da industria farmacêutica na-
a o o a arme e impressiona- --O curvo, senhorita, ain a tem

.

do todos com a «macumba», re- outro "ent�do nessa h�storia: repre- ciona], r.:�c�r.�ndo fazer
cessar,�solveu-se pedir a interferencia no senta aqUI o seu noivo, A ando- caudal d, ia .. L o our.o que se e.

caso da autoridade policial. E Ia riuha que está morta e amarrada �ae para o extrangeiro atravez J:;

foram o pai, a noiva e o nOlVO ao seu pescoço, é, com perdão IImpo�tações :?lumosas.
• .: _ �

com o embrulho, parar na Dele- da palavra a senhorita. Al�almeme os Laborator lUS Ra ..

gacia de Costumes onde o pacote _t:') , ; ul Leite, já com seus produtosLU • •

1 I
' .

- 'bl'foi aberto verificando-se conter -Sim, a senhorita. Amarrada consag[a�os pe.a opimao pu .1-

um grande corvo morto. Tinha o pelos laços vermelhos do casarnen- ca'� medica nacional, n.ão só s�r�em
bico abei to. Ao seu pescoço es- to ao seu noivo, o corvo. plenamente o comercio brasileiro,
tava p.êsa uma andorinha, e nos -En, o corvo! Quem me de- corno procuram conquistar o ex

pés, amarradas com lima fita ver- ra pegar esse patife !-:an3eu o trangeiro, Assim já instalou ha
dois mezes uma filial em Por lumelha, seis velas. A noiva disse noivo.

.

d
.

E 'I "'oai e até o fim do corrente
que suspeitava e um seu ex-uoi- -

� quanto as ve as, são o

vo, inconlormado. simbolo do pranto, da desilusão. ano instalará filiais em Uruguai,
Foi quando se lembrou o de- -Que horror l-exclamou a Argentina, Paraguai e Chile.

legado de que, por acaso, se acha- Jovem.
A par deste desenvolvimento

I A F '1
.. comercial, jamais foi descuidada a

va preso um ta sr. genor a- -1\ as não se unpresuone.r+
b d d 'C d' A I

' parte técnica para onde conver-
rega, ano eum 'centro em a- rz o sr. genor.r+ sso nada tem

f J dr' I d 'olJiu a maior parte do esforco .daxingui e que ôra preso na ves- (e elinitivo: é um slmp es «nes- �

pera pela pratica de curandeiris- I pacho>, rrate de enconti ar o ho- organisação. Na direção geral dão
mo e feitiçaria. mern que fez essa feitiçaria e ele orientação os drs, Raul Leite e

Floriano de Azevedo, nomes bemE Agenor explicou: poderá torcer as coisas ...
conhecidos na classe medica. A0s-Todo corvo enviado a al- - -Ele vai é se «torcer» na ca-

guem, em materia de feitiço; quer deia ! arrematou o delegado. que
dizer: «[ámais a felicidade será prometeu aos noivos elucidar o

tua». E' o que a pessoa que rnan- caso, trancafiando, na primeira
dou esse corvo quer dizer á jo- ocasrão, os responsáveis pur tão

vem noiva. macabro presente.
-E a andorinha; e essas ve-

uma andorinha e seis velas:p
verde

I
•

No plOximo domingo. na Ca
f)ela do ASilo de Orfans, ás 9
h�ras, haverà missa solene com

assistencia de S. exa revma. o sr.

Arcebispo Metropoliiano, que fará
o sermão ao Evangelho.
Terminad'l a função religiosa,

realizar-se-á a Benção das Ro'
sas em honra de Santa Teresi
nha. As rosas a se distribuirem.
serão bentas na credencia. Pede
se aos devotos de Santa Teresi
nha a remessa de flore.; para o

num

S. PAULO, I CG) -- Uma
noiva, justamente no dia de seu

casamento recebeu um presente,
embrulhado em papel de ;êda ver

de. Rôto um pedaço do papel de
embrulho pela curiosa noiva, ve
rificou ela que o pacote continha

*••A nossa querida ilha,
tão decantada e ad nirada,
vê-se ás vezes com certas

inovações sui generis.
Ha tempos o concorrido

Café Republicano do Qui'
dóca, como um atestado de
falta de gôsto, inaugurou um

Íindissimo pombal, que, di
ga-se a verdade, se tornou

motivo de admiração dos
viajantes, tal a originalida
de, a fórma, e a «estética»
que se emprestava áquele
cantinho da rua Felipe Sch
midt.

Com a revolução de 30
essa que, segundo muitos,
Ioi uma sinfonia inacabada
de regeneração crvica, o

povo ci r.cso e na especta
tiva sempre de bôas noticias,
lá estacionava e esperava

que a «Capelinha da Ribei
ra,» como lôra apelidada.
désse um sinal de sua gra
ça.

Agora, talvez com gran
de sacrifício economico, con
tribuindo para o embe
lezamento da cidade de Dias
Velho, fi Soberana, depois
de um meticuloso estudo,
onde foram convidados' va-

----------------�,-----------------

Não ,

�o os casos politicos,

Em "Tentação dos oulros" Jean
Harlow estréia, assim, conio ar

tista de «musical de shows�. Dan�
sa, canta, faz coisas á la Mistin
guette. E ama, naturalmente. Ama
de verdade, com sinceridadt�
imensa, em cênas admiravel, Wil
liam Powel e Franchot Tone.

rios técnico�: engenheiros,
• • 1arqUitetos,' etc. Instalou no

ângulo principal de sua ca�

sa comercial,à Praça Quin
ze, um originalissimo chu-
veiro para o próximo ve

rão.

Ora! nada melhor para
05 que ali fazem o /00-
ting, pois, um duplo prazer
lhes assiste: o do passeIO e

a oportunidade de um re

confortante banho de chu-

AS HOSTILI DES

'. .

quer regionais, nacionaes ou mun-

diais, interessam o publico; mas,

tambern, o desenvolvimento das
industria6; dai a razão desta
nota,

Desde 1921; data em que foi
fundado, o Laboratorio Raul Lei-

pou:::os, Cíi:,da seções novas, [o-
r" .

ram estas entregues a prOlllsona,s
de , cornpctcncia indescutivel e

com amola l;bedô.d� d, acõ.:s
. �

dentro do setor scicntilico.
Assim reuniram-se dentro desta

.
� h i' 1 J ,orgau!saçao, c cnanco ou COla00�

rando nas varias sessões; os chirni
cos Profs. Paulo Ganns c Mili�a
nu Rocha; os blOlogitas drs.
Arnoldo Rocha e Ge:1cs;o Pa-
h

. l' l' P r

C eco; e os mlcroDlúlOgtsla> L íO'S.

Mario Mag'lihães e OiS. Maga.
lhães Pecego e Leonia Petersilie.
Prestam mais sua colabcração va

rias medicos e farmaceuticos g'le!
co;npletam u:n corpo technico Cé\"

paz de produzir cerca de trezerl'"
tos produtos sientJicH, destfibui
dos pehs seguintes secçõ,:s: Chi
mioterapi3., Produtos Chimic03,
Homoterapia, Soroterapia, Micro-

veiro, gratuitamente oferecido
pela Soberana, aos seus nu�

merosos freguêses.
E muito bom serà que,

mais tarde, enferrujados os

seus suportcs, não venha
aquela artistica moamba cair
sobre as cabeças da primei�
Ia rodinha que ali estacio-
nar.

A. D_

-

sarau

de uma

iniciadas
semana

Nomeações
para Hamonia

Novenasdo
Rosario

1·"r.õiiii.1I'-�......,r
...��r���,V"..g.....,r"''''T�-'' ........

���rz:,�;,n...'�-'��'''''$'''�··1rttJ��"'�"o.'!!t"'"""����"'�����L���������:"':�l
� Para a belleza e saude de seus dentes. �
H use sempre �

� Pasia S li L II I O L �
� (Formuía do DR. BACHlYIANN) �� A venda em todas as pharmac.ias e casas �
�������==::·=�"=7,�.����r��.. "��-.�"�,..,_",,,o':.,,,,>"ill::"'-"'-'�.,�.·Iià���E'!!I"�� ��� s.�""óL.��.c...-....s "'''I� ....-..ao1'''''''�''''� � ..........G....::�I..!'!P"....d

I

,I

A Empreza proprietaria
do CINE-TEATRO F<EX es.

tá sendo cit3 Ja para se vêr
processar c julgar, sob pena
de revelia, por infração 00
art. 12 § 4' do Codigo àe
Menores.

Iniciaram-se, ontem, na Cate
dral Metropolitana, as novenas á
N. S. do Rosario, com benção
do S. Sacramento.

Domingo, proximo, haverá, na
Catedral Metropolitana, comu�

nhão para congregados do Apos�
tolado da Oração, durante a mis
sa das 6 horas.

D�leg"-"''--'''a� � ....... � ..

de Carnpo Alegre
Para exerc,;r c cargo de dele

gado espêcial do municipio de
C!lmpo Alegre foi nome,Jdo o sr,

capitão João AlVeS Marinho.

I
,
:,
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l·fJitOI
rzalisado 9.000:000$000i"{eserVG9 mais de 36.000:000$000

�;zc:e�? �m 1933 17.76Z:703�361
r nn!!':.VeI9, . . 13.472:299$349
p:("",,,::,nGaL)�lIà(ji'Jes .c�s9umiélas em 1933 2.369.938:432$816
,c:o�9�a5 �re::J��msab!..!làaàrzs ref"rern·se sómente aos ramos àe
, .,.,0 .

li! �"f-l=?PÇJRTE5, que são 05 D0I5 UHlros Em queq ,ompanhlQ opera}j

�?entes. 5ub-Ag.,mtes e Regulatlores àe Avarias em todos os
.�",tnaos ôo 6.rasll, no Llruquc- (5uc:c:ursol) li! nas prtnctpces

praças extrangeiras
Agiwtes em fl,}l'lanopolis rarneos [.OBO & riA

Rua r. mafra n" 35 (aobruõo) ral'Xc postal 19
•

Telegr. flLLIAH�Fl Tzleph, 1.083
Esrrlptar:C5 em Laguna e ltalohy Sub-Agentes em

L__ 6lumrmau e �,Qge9
Jr.'�_���...�

Sociedade Immobi!iaria CaJflarinense Limitada

\/nla Ba�nearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

�IL�A �ALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escrtptorio e adquira UIvi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela. Prefeitura. Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.
Um conlraclo de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filho,.
Llnõu Vista Pcncrornlcc.

Eeplanõlõc praia de banhos.
Optima nascente ôe agua potcvet,

Terrenos completamente plcnoa,
A.�VILLA BALHEARlfl DISTA a:

1000 metros õc I?onte HercIllo Luz,
800 õo 6"anõe Quartel feàeral, em construc:çt1o.

r-':Jn .>", 6�upo Escolar 10srl Boiteux.
a s�ae ào Distrlc:ta 10ão PessOa.

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á Joio
.

Pessôa e Florianopolis -Biguassú.
Prestações mensaes desde 30$000

_
.

A 50c:i�aaae se encarrega aa c:onstruc:çlía ôe Pr�Olo9
{):, lotes aàqUlrjaos.meaiante o pagar,lenta àE uma er1íraOa Ó
unsta !Z o resta te em pagamentos menscres.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

per.

f&��.â.V������������V4V.d..�VÂ�m
��.� I I �
� �
;;,.,<, �

1191 ""�
.�

� I�
1� ���'�.".. �w:t. a��...". V':mpp;. E$MiiIIf_ :amGiilaa::IIUL ......� ifti::DCn'ã'mlSm,.."F'.�w:.v:wsaw--=_---= �

.. ,

�i �
.

� Matriz: FI.. I �
?,� C-1�'I·aes et"""V""'\.' Blumànã�·· .Joinville Sao Francisco Laguna Lages �
i-j

B I I I I Mostr\,Jario perrnarlet'ite er"r\ Cruzeiro do Sul �]� Secção de Secçao de Secção de··'� e��
fAZENDAS: �

�.� Paz�ndas nacionaes e extrangeíras !"ara ternos FERRAGENS: MACHINAS : ���� Morlns e Algodões
.

Machinas de beneficiar .madelra �J
�,JJ L�onas e Imp�rmeaveIs Material em gerai para construcções: Machinas para officinas mechanicas r�,
;"'1 1 apeies e, trilhos Círnento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ���v.;, 'I Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

.

lavoura: 'arados, �
r� Sêdas

-

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. n�
��\� Linha para coser e sergir Fogões e Camas; Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores t\;
f� Lã em novelios e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos �d I'

i\� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ���1h{4 Alco1choados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l�j
� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��
� Toalhas e �uarda-l1ap�'� Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORO Peças, acces- 1�,)J
h\� Sapatos, chinellos, melas Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço mcchanlco �tt4

�� Deposi!arios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER �1
F'� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e ex�rangeiras Material electrico em geral ��

!� Ernpreza Nacional de Nave�açào "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" *l
�� Fabrica de Pontas "Rita Maria' -" Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - .. Estaleir '�AI�atac.f:-1" �
�����������������I����_�_�� ������l����r��������l�������V2��f2�ty

--C o rn p a n h i a A I ! i a n ç a da B a h i a V d
as casas na rua Conselheiro

""""""""'"",,,_,..��., ""'"'" <*S�=...mmlA> _==_ ...-.-

C .L7! .a
. en

.

eESeMafra n. 126, 130, e 71a e

••• Funõcõc em 1870... DR iaei,aria Chiquinho rua Fel'nne Schrnidt 41. rua

5E6URO.5 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Fetippe Schrnidt com

IncontesTavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
conservas, vinhos finosetc,' Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CAHTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telepho�e 1.194

I!FW,'

Filomeno eia.

Nas grandes [uctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou cornmercial, o espirito mo- -

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

�m==cu:uw.......',..

Fabrica de Moveis Catharinense
D

DE

Paulo Schlempsl"
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

End. Tel. FILOMENO

FLORIANOPOLIS - s x o JOSE:
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

Cornmercio por crosso de Sal, Trivo FareIlo"" {:> , ,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

P;\SCHOAL SUt/iemi1Z S. A.

LIVRARIA N\ODEl-<NA

Professora norma ...

lista -- acceita alurnnos.
CURSO PRIT\1ARIO

E SECUNDARIa
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

[:un�aàC1 em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

raixa pastallZ9 TeI. auto 1004

� Codigo Ribeiro End. Telg.
I SIMONE

I Tvpoqr-uphlo, Este:l'lZotyp!
Enc:aàemcção. Pourcçdo, Tra
bolhas 12m Alto Relevo etc,

�

==m�

"��ê� A����()i�����"lf6V6'U'� ����t?���t)r
. �

: Constructora do Lar Ltd. �;.
-I�

�

�. Organ ização nacional de créd ito �
t

.

� �

t.;;�
para a cons rução ca casa propra �

� fi
,

I
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23 -5--1917,
SOB N. 12.475•••O � G••O••

Fabrica de Moveis I
DE •

Pedro Vitall j' oACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER •

'.

ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-.Telephone, .1
•••••••O.D.O� .

PARA ACQUISIÇAü DE UM BOM RADIO
São necessarios 3 qualidades

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

nos
Essas somente são encontradas

novos typos de radio

p H I�L I P S

peçAM CATALOGOS, iPREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

E' a unira que garante os seus associados e oí
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115 I

I
Inscreva-se hoje mesmo na COi1structora do Lar Udan «�
que obterás uma caderneta pela quantia (_le 10$000 com e

direito a um sorteio pago, é
Si a sorte lhe plotew�r no decorrer do sorteio adquirirá ��

uma casa pela insignificante quantia de 3$000. I

��referil� O Sabão IN IOde (Curit�ba) fabricado

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

tracção será realizada pela Loteria Federal do Bras:l

I ENTE E VERA QUE

QUALQUER iNFORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Maw;u�1 Nascimento, �
que se acha installado, com �
escriptorio, á PRAÇA 15 L;� �
NOVEMBRO N. 15. . ... �

C
11 DE AGOSTO 25 A (."1 .l.) S. Paulo �

O
.J••••��

.,

:I
I
ti MATRIZ: RUA

1••,....----

ülein�

é dar valar ao que é bom, é ecanomiCD e rendôsD

PE
p '�··"I_',�.�; \

...•

,".�:.�:,:
, ;�

É SUPERO
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A GAZETA

Ir,dica:

Advotados
Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

i�;SOO ---

1$300
3$000

SAL DE CABO Fruo MADEIRA DE !..EI - PI(I
MEIPA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia Residenc!t.:-R. Esteves [u-
15�%OOO 38$000' 8(") F)' 1 285

I
tuor, . .::: - hone, .

16�008 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 I
27�)OOO 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

A,ro!. sacco 44$000
r�crozene caixa 48�)OOO
Gazo!ina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
,

d IJ 'd
.

6J�,$OO'() T Dr I\/lANDIOCA::'OC a
-

yranu e caixa . - FARINHA Ir.:.. ;Vi. 1:-" i
Cebobs caixa 35$000

,_,

('Por '":" de 50 kil�.'i) IIVélas steanna caixas 45$000 lma com po 12$000 ,--

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa. sem pG !{)$OOO
IC' 5 5�tOOO ROUXO�dco sacco , NlERCADO�."

I IFarello liUCCO 6$500
Furellinho sueco 8$500 ARROZ IIra 'inha ds milho lVIarialina caix- (Por sacco de 60 leilos)

2/L�!J'JO Ag;Jlha Especial 42$000
Vélas di'! cêra kilo 7�r;500 J-V,·ll' B 39$000
C A 1 'I '1�600 1- é)U' ia Eom ,

1,,�r.ampo3 p. cera ,{J,Q 38(ij>000
• '(<o'SOC\ Inponez z.specia <ii'

€-:imento 1\'lav;\ sacco l,)!),' J B 30$000
." 1 rv- 1 ' . ?�"\ nn" ô;)('/;'('z lom

}'nosp lOTOS Cl'Hlt ,,() lata � i' ,,'!: H,c,. C(,�,;dé} 26�OOO
, d .

; 2 "c I '2 r· r r" fi
- - .J", 'ti'

i-\rame .arpa 0,1, ! - ro:o h_ .
.IU\,

I��l:TCADO FROUXO
Arame [arpado n. J 3 rôlo 36$)00

I�����������'«
�

.

. �

� Attentae bem , �
� . A Agencie Mo:erna I�� de Publicações, com séde

� em São Paulo, é autoizada e fis.. .

�'
.

.}1
calizada pelo Governo Fedeal e

Ir�1 possue a cata patente n. 112
K�
�� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes: por .

\t{� semana, todas as segundas, terças e sextas�feiras

�� EXTRACÇÃO com globos de crystal.
r� A MAXIMA lisura e honestidtlde, pois, os sor- I
"� teios são presenciados pelo povo I

'

.......iiiiiiiiiiiiiii �iiiiiiiiiiiiãiiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiíiiiiiiiiiiiSiiiiiliiiiii__iiiiãiiiiiiiiii__iiiiiiIIiiIíIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíliiiiiiiiii�···[!m�� =-,����G

lreçO$ eerrentes na pn�a {Se
Fivri�i1��i)1i9

���FARiNI=i:t\� DE'" TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42.$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média urna 30$000
Graxaim do malta uma 3$000
Gn�xaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes urna 3$000
Veados mateiros kilo 1 0$000

ASSUCAR
Extra 70$000

69$000
58$000
65:'DOOO
49$000

Diamante
Chris�al
Moido
Terceira

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
(!laido de 45 Elos
Enc�rados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Saeco de 60 kilos 15$000
3::1cco de 45 kilos 13$500
Mcido de 45 kilos 14$500

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

DiVEr�2:0S

Merc.ííi�o do mo
FEIjAO

(Por sacco de 60 leilos)
Prtto novo 18$000
Branco especial 18$200
Vermelho 23$00U
Mulatinho 238800

NtERC/\DO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 19�$OOO
Fm latas de 5 kilos 200$000
Em latas de 2 kilos 207$000 I

I
I

I'

'lINHO DO RIO CRf\I",�DE
Em qunitos I ,�)� 000

Ln dccimos :' >:000
(óÍé em grão arroba ,7.(1'-1,000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fios dz. L' ".CVO:'.J

''''arque corxões arroba 27$000
....

'/n'quc sorti.i« ;;,,;oba 25$000

MERCADO CALMO

(por I�tlo)

M9rD.ad{; ;:;0 2'ifi�<:,"º�� 1& Mc.ntas Gordas 1 $800

1_-
..

l I, ,'I :,'_ !iiJ' O Patos e Manta 1 $500
. eijão pre o S,l'-CO " v �

$ O
Feiião branco sacco 1 :: �'."OOO I

Sortida ret;l1!ar 1 40

I'
.: lL 1 :'

.. '.·,0.,fJ:(', MEf<Ci\DO FiRME
- ��::':�() w�rme nO saccn , .,

Milho "acco 14fCOO·
Batata S3CCO 12�WOO DIVEROSS

Am ,ndoim sacco 8�')(;OO (por kilo)

Arroz em casca f,acco 9$000 C:ra

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

rarinha de milho sacco \ 4�OOO Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Badw. k;lo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 ({ Hamburgo
Carne de porco kilo 2�;OOO {( halia
Toucinho kilo :2(�800 ({ Portugal
Cêra kilo 6$200 ({ Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 ({ Uruguay
2$000 « Hollanda

) COUHOS

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$930Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES iNO;RIO�DE JANEIRO
Entroõase 5ahiôos

6 a 14-55TorK em 38

F·o ( \
l)ão S2 CCOSJ

Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
X arque (fardo5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000

\'JJ

Das 3 horas em diante dia-

fAdvogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548
'

b ���==-==-=__� __

Dr. Casar Avila� Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
[(ua João Plnto, 18n'

Dr. Casar Sartori (sobrado)

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

riamemente á R. Trajano,51
Phone 1.618

érolloy� Iguassu
S.A.

F"echamen�o de r'l1slasl
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY,(Bl.UMENAU" JOINVILLE,ICURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANElro.1

Agência no

�dificio La Porta Hotel

Dr�. f\/iigt..Jel
f30abaid

Clínica Geral -. Vias urinarias
I-lemorrlwidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

•

re i ra tem seu escrip-

Expresas Nordeste "

séap Porto Algre
e.l,:\PREZA DE TRANSPORT""", EM AI "OMOVEIS,OMNI-

13US E ,tiMINHÕE
""

Devídarnen
I Registrada

tório de advocacia á ruaResid.:-Praça Pereira e Oli
vcira, 14-Tdeph. 1353

Visconde de Ouro Preto

Director Proprietar I,,) SANTIAGO BORBA

Linha Perto IA.�egre .. Florianopolls 9
vice-versa

SahJndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

aSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGt

Consuu .. --R 10ão Pinto, 13
Tekph. 1595

Consultas:
di1� 1 5 ás horas i 8

n. 70. - Phorv 1277.-

Caixa Postal, uO.

ORLEANS
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 Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pen5ão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

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

Refinação de assuear
-------------------_.

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

l\,
l�, Saude!! !

Fabrica Rua Bocayuva, 1 54

Deposito:'Mercado, 36
___r:&,,; _

FLORIANOPOLIS Est. de; St3. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e também os convalescentes de moléstias graves, a

dultos (lU crianças de ambos os sexos, otíerecerrros
ao respeita vel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effcitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

'"

arope tcde ..tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado. com grande proveito
pelas surnrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

� rDosl2s: Uma ralhei' ÔOS ÔI2 sopa ont125 aos rl2fl2lçÕI2S,

�harmaci'a Internacional
Phco. Luiz d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

..L
_V'

, .
"

r------------------ ,�=-� --

Caldas

Um

Parte desta Capita"
..

,

f,::o da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 1 b l[ horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

RS .. 15$000
. Par� informélçàes e reserva de p,assagensNo

cscnptono da Empreza, Rua ConselheIro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



����..&m:.a:"�;���;;;;:--��!r!I!!IréW r:mCi1G�M*Mt� #;;�� , ..

�_�

---" I � ���YV_oraçoes
fl(�,d���c.W.;!;,W��r���k�

�-"""F.r
... :<..

inteiramente /_,",:: :'r:�J ,:;��,
. • }"" " ,\ I' '!?"", tizacão, comnovas e muito {",/ í.: i� Ú 0j v h, Im <, .. " � r:;'� ilI! '" -'

inter santes A�N ,j,:'!:-tI::,,'i 'i.\ J,.,%�.",.,.�j,;:,.,.;.. :;;'"!,�1� ��.I;:I'l r&�Y:nHl��' reembolso

dln.v,�s�l("d !��.ifi.".:,;.1.\ �,.,\ ij V"., �V"":'" .... �." @)""�"'Wo�<Hll(;ll

mensal, ao l: A estaç:ioalemã DJA, onda
e titu os se I ,;'i f'�;l ,,' ,'i I] e:

"� � f -,,, ""'�:'<l � 3 J ,38ms., irradiará amanhã o

capitalização I'
\,,\ ',"""'�':�'.'. ,},�,�jl>l Q�Qt:;:" (� �,}::::��������D �.�� ffi_� numero SOf- DEVEIS CONTRIBUlR PARA MINORL�\R OS SOFRI-

GU�;e'r'Sd"le,--!�da�'sI' <"i,!_� .. ,_.:��,:,�:.�,.",,_.,-::'f Dteaudop LdoO' I..
'

programa abaixo, para a Ame-
; ú �

-

.'_"
.7 (Ü�·;F'>,�.;;1 3,<:: ,I" C,) r-'f'l ;r�C;f\:;.r�f c dr'l'

.

ME1'JTC;S DA COMPANHEIRA DE UM rica do Sul.
ct: ...c:' "('C,:,, d l [;;ON)õ1io POBRE OPERARIO

gamcel.on/.:tcOad"Afor",�a"C·�·'·"Y"I�'/"·d5,\�'Il"'"'
..

�.t'<'f-C':":': �I/;�:.,��,�r�.c,,:,�;,��,,:�),
,.

1Ú.·fI·'!.'.'U"·r'.(..:''lí:J&�Gç'0'...Joe/J.�I°�''''?J'/'�' d�"y,-;om/C,"i:.:��d1

I��.,�,.J.:
Augusto Silvano, o r obre e ínfe!iz operário que falbccu em

3, 1�'\s�3t;� 5 R�rrd;PJ:��ro à;
" consequcncia do horrivel dc:sa�tfc occorrido na chata Comandcn- 7 15' 11 15 I,n 1 '

'I
'

"d FO 1
. r , , as , 15.

le ,_"JOllZa oeixou sua ceso aon ccmpanneira .

.

ranceuna \; ieira
. 23.05 Anuncio DJA Calc-

.

c alguüs filhos cm completa pol» eu», solrendo as agrl,;ras do cL��ti-
mão, português). Canção popular,/'Jc.�- 'i",;e�.'/l.(J/!"" _L,.lltá.r�b,!i'!7 ,doG1 '!PZ4ZiJ/ /1/(14 [{.T

'f� no, que 1'les reservou dias de tris'e/a, de dôr e de tortura.
J

B J d
alemã .

. p' /i f) /: I � _/' /; /;�
" ií em compreenoen o c nc transe angusticso, porque está h 'I

�... //.';,; '. Ci'
../. " ,,'-, . .1.1 ,I.' l' f I' h

. l' I ' -'. 1 23.10 O Zupfgeigen ans
• -/1 .f'1.....Y" /'v"'/p/"','/",Irf/J I p ,/'/j"P/ {fi '/,/,"r,-:,r/:/I/'t' r; r-assando a ln eHZ comnannen a c,:" I onesto, aOOrlOSO e zeloso ope- K V

'

/"7::k v1/.Ili/i ___,(.,{_/i:,..;..-{1;,r ...ccuc s. ..v-'vl:...!·/-r./lAl.!A·[/�rvv""'/ �'. canta, ees eernng e outros so-

50 0]0 nos lucros a';a Sociedade, I:'.'
r«:'io Augusto Silvano, A Gazeta abre em SUi;S colunas, U'TIá S'.I- listas.
bscrição em favor daquela pauperrirna mulher.

rl C
'

'}" I 23,35 Noticias sobre a eCOl1O-
CO�!ST IU�Y� participação ....e _ .. orn esse gesto, ilSSlill pefiS;;!DOS, I.;oderemos ne mmo;-ar os : . , _

do Iinal do 10' anno em diante, lOgOS OS ANf�OS � sofrimentos.
mra arerna.

1'. 23.40 Entremeio.
MOn.T'ZAr> '\ n DE' T 17 \00 A 2e Df f' ;\;r."ente e [uncionarios do Lloyd 1 004,�JOO 4 IRFS'u'LTADO DO �)onl'·,T;::::jr.o DF.. AI L '.«,' I I/Av 1\ f\L..d....é . ..lU L � > 'Ir' ?� 5 UI'" n l'c' (In a

� , �L ,- - .., r- ,o, , 11\/1' /

'd
.,

20"'00
.•J. llmas Oilas,e c-

AGOSTO DE 1935 � \ Oi nana ce iviana [cnvra o anommamcnte] �;u I

)
11 Contribuição da Esteçi\O Telegraficil de Florianopolis. 27�/)OO mã24.00 Maximo Pavese: Novi-

N U �J! E R O S S O R T E A DOS ri Contribuição de hmcionarics dos Correios d outro� 46$000 a'"des da Alemanlla.ii � X X X 5$000
�

11.9 :::-;... � -- �
...�... ;_�,,, G'� ;:_""". �- �.C"'" c:. F; t::::;, -- n. :�� ,

R97 -- [3.064 �! .

I� 6 1 D J J '[\00
00.15 Cenas do Fausl I, de

I
i .:;:J..._,. -- .,;::_ &.'L -

- -- - -- "-'" � '-" '"
.. ,eonc! :.uze ia oe r aU.d �>�u i

!
R' d J

. � !JÍanOel RO<3 2�/}Oü
Goethe. Musica por Kurt Stiebi·

'II Dilia Acosta Almeida, menor, Capital Federal, t 10 e aceiro ·-con-
.

� !z. Arranjado e dirigido pelo dr.
R 1 ') OOOd' 000

" f!l,>l1·,ODI'O ('"v,r,r� �,,io 1 c· "00
tPITIplada com CAPITAL DUPLO ,s....: .:p

"

�.'
,_ I u_ ,,', '\V,rv1. Timmb.

I
-

1 d ' lv'hnoel Alldrade 2�;C;OO
Richald Vli/d, Capital Federal, Rio de Janeiro - contempla ° COr.1 � 1 15 Ultimas noticias (em po;:-

I CIAPI1� I\.,L D'\JPLn P.s.
.

12:000$000 ( }J;lo de Oliveira 1 $000 '''0'ue�C)° ,r' \,J

l' d r 8"[;1.0 Nascimen!0 11 '�;·'/'�"·.oO,2 '! ldO] ,3" O· 1'.)ca I: Rel·chsU)fhr. ADa. Alice Leal Clwras, Umbú, RioO. dJ Sul--contemp,aüa com \.. OIS � ., '"

< ',',t',tlos
� Rs. 12:000$000 � ;oãoF rancíscrJ P..ar os p' .,), d d <) Ih d N

..

l , � I ;!,·.".,,,)·,OC' ;)an a o ljata ão e otlCIaS

f\.1efon Gadelha. Fortaleza, Ceará, -contemplado com Rs. 6:000$000' � J��ã�aL�:]��ol'LL", t,"'ck 2$000 Pobdê.rn, sob a direção do Ober-
·Da. Vlilma Albuquerque, S. Paulo S. Paulo-contemp12c1a com Rs, 6:000$000 r. r.'

'- - ,J, >J�

2ci_.(w
.. ml1sikmeistcr Harmens.

José Aranha, Muriahé, Minas Gcrais- 'conte 11plado COlE �s, 6:000$000 � I ,�astanna, ,

� ',JV\/ 2.15 Atualidades.
� 'Freij'osé Maria Casanova, Recife, Pernambuco-,eontemplado com �s', 6:000$000 U João OVicllO 2$:)OU 2.30 Trio em sol·maior para

I�
1 ri t t � { , boj 2$DOO

�,'
Miguel Mirisofa, S. Pau'o, S. Paulo -- contempla .. lo com um I,UlO

6',000$1000
� �U· ,

7�n\)o"u(\ piano, viúlino e violoncelo, por
, liberado de Rs. � m amIgo , Rudolf Beilardi.

t 'Li t � 1 � í NN 20$000Elysell Leife, Natal, R. G. do Norte - con empla' o com um HU o �! 3 00 Ultimas noticias (em ale-

� liberado de R.s, 6:00.]$000 � Comprae para vos convcn- mão).

I
Romão Orasinso, Uruguaya'.1a, R. G. do Sul -- contemplado com � l, ..er 0_ fOl',t.11,i,d._. ?',-,vei e ecollomi- Dr. Ivo d'.4aulno 3.15 Leitura do programa

::
um titulo liberado de Hs. 6:000$000 � �:!:.!,;,.,q_��� Advogado' (alemÊ.o, porL). Despedida DJA

Corolfeno Dias de Caruailz0, Bahia, Bahia -contemp'ad) com u�: ti- fi (alemão, portugué:;).
tJJo lberado de hs, 6:0�\C$OOO � �

B d I� BLUfv'iENAU

� João r<odo!fo dos Santos' Filho, S. Fi'a;l'�isco d=. Assis, Elo C. do [,.�.::i �, a nco
'

e I' .

R� /

1-'1 1 l'b d
1 l' c ô,onn<t000 � r"+ IT

d
. A po Escriptono :-1 ,ua 15 d� L'NO'-' "'Eii Sul, confem.o,lado com um t:�lLO i era o oe -\�" ..... 'Jj;, U � � t .•

fi' e �." 1'0 r;a' �. ti;':l .1::-:)" uma pequer.a ca�
[j �

� ""'"D.... " Novernbro n. 50 �6.i R G I B'� J!, r- t' r�:� fi', � A.;.<j � ,,<1 fIa 1 U::l ·enera ltten-
� Inforrnações corn OS � 0ue5pOn(Jenles para () L::-.S G,ClO � .... � � pl��ç<);r' Q �,·7'� � (Eàifldo ('oiXl1 Agrircla)J tU

'7' d"' � �i �ij�. � II" �I &"" ii co�;rt n. 1);; malS uas p�.� S'" >ri +:� C '-:; th a"': n �<, 'j ., � II

�j 011 �'.� ,C-, 10 ! lo 1,_,

� • � I CO � a de San ou § _. ����:��:��!��_:�_. , qlDl��a��tpe ��� �hlEdé2;t5grande á lua

�
Cam!)OS L"obo & C;�a,� � � t"� C�tn� afl�;n"� � �

_.-

Di�-Renato=' � �A"t�a�;il��t. CÁFE' ES-�'�:;��r�l'�('�j�\�:1 (; ��.� .�:�,� I� ����� r�_l_R_E_'L_L_,_A_.
_

G
y., �J .

I Ir, .;:;E>:UI" .. Sl: a qumta casa! ULLli.uE { Ó{ � I . � oe. LOOp. Nesp. Llaa.) i�, fII la ,�� �B ,da, \t'iila Aj',fftOi, StO JM�- I A rllelllor lenha por igual �,' n!J"1 Tn!;no 11. 16 � � Rua Trajano, 2· (,;0t.,) � A V I ii1 de� �i}Blr;r�e·t cw)'e, 1'0 (JS nc o 0<:10 preço. �i' (L.'.a',;f,I·Cl'O pYopr1.'�) �,: � Fone I 325-Ate,nde. cha- �,.
!'li !li

iitifj) '>&:l, �"� '.�'IfI. "'-.....,
A T POIINr 1 • O"

c _.J

, � "I.llt II!!

Querendo recebei' este peSSGJ, r��+ar com o pro- , J c.. ,I �.J � � mados para o mtenor. t I�aJa!
precioso livrinho, sem qual- prietJrio P,d, Q Cardoso.

�f_:!r;lsa'�ê aiugar um ca- Capiial 136:700$000 � Dr:-Pedro-'de i\fourã-Fúrü
0lUêf despesa, mande cnde- ;'f:":@sacomrelativo conforto, I�.',:. f<eserva 56:424$498 � Advogado Recebemos a se0uinte�"""AP\,1'ar1�'''''laLi- ,}) � n 'T"

�

1 (b d�
b comum-

reço certo ao sr, Oliveira, ",-�� M, \1 \..lI 1.<,J l" C

para casal de tI atamento. RECEBE DEPOSITOS � h.ua .. ra]ano n. ,so ril O) cação: «Itajaí, 9 de! Setembro d�
para á CAIXA POSTAL n. n10USi ne é só discar G líataí no Largo General � � f

-==�

� 1935. mmo Sar. Diretor de fi
23, NICTHEF.OY -- E. DO 11 � � ti! c:;i':'J\> O unico Osorio 38. .�,

PA6ANDO 05 � II.· Dr Aderbal R. j'
(,azefa. De orckm do sr. Presi.

RIO. 'teppl;oi; das'Li�1JOusines' � SEGUINTES JUROS: � da Silva dente, tenho a honra de comu-
t"'"' "". «"" ""'" d>"" '". (� "''}i:, --- m �'f;, 'flf.J.'�"'� ",�:r@,f�i1$.!!Iã � !l., .

'1 •

d>".����'\����!��' . .:'�.;�',,'� ç�:�t�'·""·)." �·(?t;��l'.J�{:ir�1;�t?��� ij to" nl�ar vos a e �1
-

e��i�"b�)T'»'J:" ",wc••,;

m ,� i �ig�i�I�t���evio�·'[I·.:)�: i,�� RuaC()r:��d�l:��O (sob.)
di�et�ri� ô.nuall�"J:ore:er�o;:�des;�

• � ��� �.� Pr::1zo Fivo g.[. ala. � I;, F 1631 12"'0 I, lino] s desta Associação até 29 de
��

U �U··.·,;;..' .. �·U��'.
;

'.' r-.,·�
�.�" �"' � l'

ones e.'}'
J I d 193(. dT'� � '�'[fi • �. �

_. _ .

.� �
_ _ _ _

I; U .no e J, composta os se'

� � ,. . t1l ;�'{�����};,:��-;;.��\ ...'k gUl�;;sidJ:�r:�ro�: Placido Mafra;t II:;" d' ft � � r' � �1 � ��� VicMe.Predsiden1te-sManoel FerBrei-�� "W", \91g � � � a r� �� ra ece o; 0. ecretario- e�

I (1; O IL L O�UU\ IL S O R T tE I lO II Age ri 'e de Vapo re s I�'.' �a�1!t� _Z���:�nac:�aJ:' \;:e�::�
I Enc8rre"'''''sa J� ... ) .• ,.":f;._",..>:,, me.1l·ç;-l� e E:f,!fDj' IA. Rt\rUr. d� L"lo.TesoureHo-FranclscoaeSea'-

.A..
.t �t;l .. '- l.'V \. ,(;;.'11.," l .. 'J;(�\.I, 1.. Ll '. '/ .1.1 ,) -\ '-.t L ,-.; s

N� �I tod'lS as c\ 'c, " ,L n-,Jd .i;.. �,s sc:rradas, bcnefic;'ld�s, cm tó- I� r� Juni�r,' 20. Te'�:Jr j o;-Fran�

I�� O �� '�,' �>:.:� ��, L�'
ros, etr.; CCfl2êS e mercrtd'xias ern geral, [Jaia qU;JC;UCI I�

cnco Lampos S,l.mnho; t,O! se'h')
� 'ittt,; i:i�1" \�� �i,i· ,<f

porto do NORTE e SUL .� Fisc,al-,João Tv..,1encr�sjau Ricardo,
,.�. � � � � ��J �h

"

.

B':�rvlç!o garantido e rapido !� Jose Zlpf, PaUlo T. Laux e E;ni�
______________

----

Pf'C;;;QOS n',odicos I� lio S��ttcher'dSAO FlV\NClSCO ,sANTA CATARINA I� abo--me o momento pi1ia
i I� apresenfô.r a Va. Sa., os protestos
'1
_.-,-- --'--. . ... . 1 � do alta eS';m" e sul--'J·..la consl·d·".\"':::::·,'=--��'!l'7:.l:C':;:rp��:':"...if..:t...�:;,_�.1.,.��aJIAIIIt.'Int�&..� � v ',l]. "" o.J U. c'"'

�] V1&-.u.i.��:'Z"g"'M#���.;$1f§'h�.({W9�� I ����. (a) Benedito
_

Zimm�r·

[:.3] [�::�J

iH.•.·.;�.;..., D"'Ir-lt�. • ".
1 0. Stuetario»

��
�

��

-'Jr � SlPPEL E ARIMACHADO )s.�\� DESPEDUJA

:1J..:,..�i,..,.,•.�,'
NIOLE§TIAS

���"� �� Regres�ando hoje lJara o Rio

Oom
de Janeiro !lO pdquete "Carl Hoej -

DA... cke» , agradecendo as atençõ:.:s
HJl'I ,.A.:: jf'1 a

preços dis1'Jensadas !)e!os amigo, durante'!
l.," WI'f \iil}i'U.BIL �O> , especiais e
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Premios 8fT! mercadorias

Por 1$000
Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO [f�"UTUO F'��Erc:��AL!
A CREDI�q. MUTUO PRE-

O �AL, destaca-se das maIS senas e vantajosas sociedades porql.1e:-
a joia de entn:lda é accessivel ii todos-2 $�t1�

Exige apenas � con·tr"ibuica"-}
ria � r'" --+e·"1
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$000 parf3 ca�_<1 _.J'6 - o
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.;« Ga��1a
Desportiva

Redator CYPRIANO JOSE'

cura-se como as

pessôas
Um pinto vale pelo menos

300 reis; uma galinha, um

pato, um marreco, de 2 a 5
mil reis; nm peru, uma cabra, Tam a!""'ldaré e I ris e rn pa r-
um cão, de 5 a 20 mil reis; tida "9i'"npolgante
um carneiro e um porco) de - �
10 a 50; um cavalo, um ju- Continuando o cumprimento de I NUMAS PRONTO PARA A
mento, de 100 a 500 e uma tabela de campeonato de foot- LUTA
vaca, de 150 a 400 mil reis, ball da cidade. Iris' (. Tamanda
mais ou menos. ré se empenharão em luta, do-
Deixar morrer um animal é mingo próximo. O Tamandaré,

deitar fóra a irnportancia do já na tar?e d·� domingo ultimo,
Na presença do ministro da seu valõr e sómente os in- deu sobejas provas de valor do

Viação do Reich, barão Eltz von sensatos assim procedem. seu novo quadro de foot-ball.
Ruebenlch foi inaugurada solene- As doenças dos animais Empatou com o Avaí e só em

mente a grande obra de canalização estão estudadas e conheci- materia doe torneio é que foi ven
do Rio Neckar até a cidade das na sua maioria e para cido por comer. Possue o club de
Heilbronn, em Wuertemberg. elas a Seção de Veterinaria Sodí atualmente um keeper jovem
Num trabalhe tenaz, ..ue levou 1-4 dos "Laboratorios RAUL Vilain que, tendo sido perdoado
anos para chegar á sua finalidade, LEI I'E", dirigida por técni- pela Federação, assignará, ou

o curso extremamente irregular cos competentes, prepara pro- assinou, inscrição pelo alvi-ru
do rio Neckar foi canalizado de dutos químicos e biológicos, bro. Nezinho já està restabele
tal maneira que laora o importante cientificamente dosados, ca- cido e assim o Íris encontrará
distrito industrial e econômico da pazes de cural-as ou de pre- maia esses dois elementos que por

Suabia está ligado por Tia fluvial venil-as, Com a despesa mi- certo reforçarão muito o quadro
com a possante estrada fluvial do nima c'e 100 réis a 2$000, de Numas.
Rhe!lo e o territorio do Ruhr, pode-se evitar o aparecirnen- Na sua vanguarda nota-se mais
Esse fato é tanto mail importante, to das pestes no animal ou harmonia e maior controle do

porque a escassez de materiu curai-o. balão. Parece-nos que ainda con

primas na Suabia nos ultimos tem- O animal doente, mal cura- ta o Tarnandaré com outros de

pos se fazia sentir muito dl"salra� do, vai conservando e trans- mentes, que tambe n estrearão do-
davelmente, tornando-se um perigo mitindo a doença aos outros mingo contra 05 rubros-negros.
para o desenvolvimento econômico e aumentando os prejuizos. Ainda no treino de segunda-lei
do país do sul alemão. O novo Os animais representam ra; contra o combinado locel o

canal, dê I 13 km. de extensão, valor e sempre maior do Tamandaré apresentou um team

iarante o abastecimento abundan- que a irnportancia necessaria bom em campo; embora jogasse OS GAT03 E

te e barato da Suabia com tod•• para a sua cura ou imuniza- o combinado sem defesa, os goals BALL

aquelas meterias primas que apezar ção. conquistados podo Tamandaré fa-
de existirem na Alemanha, sa Deíxál-os morrer é esban- ram legitimas.
tornaram caras de mais por causa [ar um verdadeiro patrirno- O Iris é o que se está ven-

daa dificuldades de transporte, nio. do. Possue o melhor quadro da
As obras dão caminho aberto a Os produtos veterinarios Capital. Leva na !pugna quási
batelões rebocados, de uma capa� Raul Leite são encontrados á ceiteza da vitoria; mas jogo �
cidade de 1.200 toneladas, de venda em todas as bôas far- jogo. Pavão voltará aos nossos

maneira que tambem os maiores macias, drogarias, casas do gramados, bem como 36.
batelões do Rheno podem chegar gênero e nas filiais dos LABS.
até Heilbronn, evitando-se assim RAUL LEITE em todos os

a demora e as custas do transbor- Estados do Brasil e em seus

do de cargas para navios de me- escritorios á Praça 15 de No-
nor ca.l�do. �.s .. ��.s?�.z��" �o.�.,�. Y�.�R[o�n_�., 47-RiQ- de -J ao:
construção dessa importante obra I neiro. O QUE TODOS DEVEIV.. I

da engenharia alemã elevaram-se
O C. 'R. do Flamengo do

a 120 milhões de marcos. Me- Imposto de Rio, está tratando de reforçar o
SABER

diante um novo trecho, já inicia- renda
seu quadro, pois possúe o maior O que é dribling?-E' o acto ·do

do, a canalização do rio Neckar
numero de pontos, de acordo com jogador que impulsiona.a bola,

será extendida a mais 85 quilô-
a estatistica apresentada e apro- atirando-a, batendo-a, rebatendo-a,

b
.

d
. Para ciencla dos contribu- vada pela Liga Carioca. Carnie- I d dmetros, a nn o aSSim a parte cen� ro an o-a e tocan o-a nova 'llente

traI da industria da Suabia e a inte3 do Imposto de Henda re e Oto já treinaram no rubro antes que qualquer outro jogador
capital do paiz, Stuttgart, para a desta Capital, cuja importan- negro, sendo que o último deles

o faça. Quando começa ou ter

navegaç�o Auvial. cia está sendo paga em quo- já assinou contráto. Com esta aqui- mina o dTibling? Começa no ma

tas comunica-nos a chefía da siçâo, o Flamengo possue o me- menta em que a bola deixa a mão
me�ma repartição, neste Es-, lhoc centro-médio da. L,iga C.ario- d

.

d
.

O B
o J�ga or e termma no instante

tado, que, ás notificações ex- c., to; e arbosa na aS5.Im pa- em qu� a mesma pára numa ou

Pedidas aos contribuintes, Ta a medlO·esquerdo. Carmere to- bIam as as mãos ou as toca simu!-
avisando-os da importancia mará o ugar de Nelson, que taneamente.

do lançamento e o prazo para ocupará meia�esqu�rda da linha

O pagamento, devem ser fiel- dos amado.res. A Imha do Fla�

mente observadas. Caso o pa� m�ngo aSSIm se fonnarà: Sá, Cal

gamento seja efetuado fóra dOira, Alfredo, Carmere e Jar
do prazo estipulado na noti- bas.

ficação, o imposto será acres

cido da multa de 10010.
Os prazos constantes das

notificações expedidas aos

cont�ibuintes �esta cidade, O [JJangú ./ltletico Club,
termmam nos diaS 3, 5 e 6 do Rio de Janeiro, está atraves
do corrente. sando uma crise inexplicavel. O

Bangú saira da atual Liga, á
qual esta filiado e procurará o

Flamengo, Fluminense, America,
Bomsucesso e Portuguesa para
dar�lhe o abraç') de bôa vinda.

BRUXELAS, 1 (G)-No Alguns elementos des�e «team»

concurso internacional de belesa, estão no firme proposito de in- A maior montagem em
realizado ne.ta capital, foi proela- gressarem em cluhs da Liga Ca- serraria.
mada "Miss Universo", a srta. rioca, no caso do seu c1ub se DELAMBERT & CIA
Carlota Wasseff, do Egito. manter na Metropolitana.

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

A POVO

Os cégos, agora, já poderão
lêr qualquer impresso comum. As�
sim. pelo menos, pretende o sr. R.

:A{_aumburg, que inventou um

aparelho com aquele fim, e cujas
experiencias se fizera ham pouco
com êxito no Instituto Pebin«, de
Waterlow, nos Estados Unidos.
Consiste o invento, que tomou o

nome de " Visagraph", numa celu
la [clo-eletríca especial, que tem a

particularidade de aumenlar e

salientes as letras impressas do jornal e do
do Brasil gozarão dos beneficios de serne-

tornar ao mesmo tempo
livro. Quando os cégos
lhanie invenção?

==-�-----••---
FI�lVER5ARI05

'I
sar: Daniel Agostinho Faraco e

Passa hoje o aniversario natali- srta. Eugenia Do�i��ni, naturais

cio do sr. Armando Blum, repre- �este Estado, dor�llclhados e r��
sentante comercial e inspetor da SIdentes nesta. capital; .JoãO Sem��
Companhia de Seguros Sul-Ame- am e d. Mana Barbi, naturais

deste Estado e residentes nesta

capital.

! A �llll

� QUARTA-FEIRA

0, A', '.-

fica.

Festeja hoje a sua data aniver
saria o sr. Jugurta Nascimento,
funcionaria do Ministerio do Tra
balho.

Transcorre hoje o aniver-
sario natalicio da senhorinha Elsa
dp. Arruda Carvalho, filha do
sr. Luíz de Oliveira Carvalho, e

Funcionaria da Diretoria Regional
dos Correios e Telegrafas.

(
f

Regista-se hoje o aniversario na

talicio da veneranda sra. d. Aue
laide Konder. genitora dos srs.

Adolfo, Vitor, Marcos e Amo
Konder.

Aniversaria-se hoje a exma.

sra. Iolanda Filomeno Garcia,
viuvá do telegrafista Alcino Gar
cia.

r
aop"-". , :.

J..\ T.�""'"
- {' az 'no 'c_,v:; amanhã, o nosso

prezado conterraneo sr. João
Abraham, proprietario da concei
tuada «Alfaiataria Abraham» des
ta cidade.

fAZEm AHOs H01E:

a ex:na. sra. d. Alice Souza,
esposa do sr. José Faustino de
Souza;

a meOlna Aldair Washington
Lemos;

o sr. Eugenio Luís Beirão; .

a exma. sra. d. Sofia Eger
Riggenbach;

a srta. Alice Vieira Santaila;
a srta. Nelí Carioni, filha do

sr. Jonas Carioni;
a srta. Isaura Meireles, filha

do sr. João Meireles;
a exma. sra. VlUva

Schmidt Corrêa;
o sr. Enes Torres,

em Campos Novos.

Candida

residenfe

Abrindo novos

caminhos
A'Navegação
Fluvial Alemã

Mannheim, Outubro de 1935.
(por via aérea)

rHE6Am UH5 ...

Dr. Ivo d'Aquino
Vindo da cidade de Bbmenau

onde reside, encontra-se, entre

nÓ3, o sr. dr. Ivo de Aquino,
competente advogado nos auditc
rios do Estado.

João Medeiros

Encontra-se nesta cidade, che

gado de Blumenau, o nosso dis
tinto conterraneo, sr. João Medei
ros, Jo. diretor gerentedas Indus
trias Garcia e presidente da Rádio
Cultura Blumenau.

Carniere e Oto no

Flamengo
Do norte do Estado regrys�sU,

.�ntfw.\, á �;�ã �ap;tat�
�

� gentil
senhorinha Olga Lima, filha do
sr. Lidio Lima.

Encontra-se nesta cidade, ha

dias, o nosso prezado conterraneo

sr. Osni Gama d'Eça, tabelião
em Canoinhas.

OUTR05 PARTEm:
Para o norte do Estado, se-

guiu ôntem o sr. dr. José Gomes
de Oliveira, engenheiro inspetor
da DlretOlia de Estradas de Ro

dagem.

HOJE
CINE IMPERIAL

Viajou ôntem para Lages, o Continuará no cartaz, o e.pe-
sr. Reinaldo Moellmann, diretor t.cular film, A conquiJla de um

ja S. A. Casa Moellmann. imperio, ás 7,30 horal

de-
CINE ROYALml5sA

nmanhã, ás 7 horas, na Igreja
de São FrAncisco será celebrada
a missa de 7' dia do falecimen
tode d. Olivia Simões Lopes, ocor�

rido em Pelotas.

A's 7 e 8,30 horas, um ari.
tocratico e eleaante filme,-A ri�

vai da esposa, com Robert \1ont�
gomery e Myrna Loy

o Bangú em
bandada

CINE REX

HOIVADO

Com 'i SEnhorinha

ibirai, funcionaria
Fiscal neste Estado.

da

A's 7 e 8.30 horas, uma estu�

:i penda comedia com Zazu Pitts,
fi Canto chorado. A mais béla

CINE OOEON

HA5,r,ITA�f!1O
Estão habilitando-se para ca-

. l···- '

I

A's 7 e 8,30 horal\) magni
fico film! far�west, Desafiando o

perigo, com Ken Maynard e Tar-

Sergio Ern8lto Rolha.hl

23-9-35.

zan.

Pediu'oog, pessoalmente, oba
xeur Numas que publicássemos
as suas palavras abaixo:

Estou pronto para a luta com

Basilio, da Aviação Naval. An
tes pareceu áquele boxeur esti
vesse eu desanimado ou amedron
tado; entretanto, longe de fugir
de um combate com o meu va

lente adversaria, desaho o mesmo

por estas colunas para lutarmos
neste mês e quanto mais breve
melhor. Creio que Basilio respon
derá o meu d�,afio, leal e de
boxeur, afim de cumprirmos com

a promessa que fizemos ao nosso

público, que jà esta' cançado de
esperar. Abriremos assím a tem

porada de box em Floriilnopolis.
F. C. D.

Havere.' hoje reunião do Con
selho Técnico da Federação, a's
19.30 horas, e amanhã da dire
toria da mesma entidade.

FOOTO-

E' bem curioso ver-se um ani
mal se distinguir dentro do espor-
te. Trata· se dos gatos de Aldo
Fernandes, M. U. Secretario Ge�
ral da Federação, que, por êle trei
nados, jogam um Ioot-ball de elas- i
se, usando até de driblings. . Dié
putam uma pequena bola d� bor
racha, tipo bola "pig-pong" e fa
zem dos portaes de corredor de
trave de goal. Marcharemos para
uma era prodigiosa?

TREINOU BEM

Foi proveitoso o ensaio de segunda�
feira do combinado da cidade que
enfrentará a I 3 o Atletico de
Imbltuba. A linha do combinado
atuou magnificamente com a seguin
te constituição; Galego, Freed
Tião, Damata, e Calico. As duas
alas assombraram e Tião muito
opportunista. Não treinou o trio
nem o centro�medio, que foram
subtituidos poc meninos que ali se
achavam no momento. A linha
fez 9 tentos enquanto o Taman
daré, não encontrando defesa, fez
5 tentos.

PHONE 1.100

Lavando-se 'com o SabãO

"Virgem Es\pecialiàaàe"
de Wetzel & Cia. _. Jainville (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos•
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