
Enquanto troarn os canhões em Afflo'8 e'cai
Adua, na Eur�opa inquiet se processam as

i. confabulações diplornatjcas, ql_Je �ie\cidil'�ão, ir
rer�nediavelrY1en�te, a sor·Jce do rY1LJtido.
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F)roprie·tario e
RiO, 6 (0)-1\ Seção de Ordem Social executou

uma diligencia na zona do 190 distrito, na rua Visconde
de Itabaiana n: 65, casa n: 2, onde foi descoberta, em ANO r.:n
consequencia da explosão de uma. bomba, uma fábrica de -------------

munições e apretrechos cornunlstas. Na exolosão ficaram
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BLUMENA'U, 6 (do nosso O a� �.-. � e � m ::.- - ramento do congresso.I . eOl. l.� � .;;'�-enviado especial) A cidade arre-

I senta um aspecto desusado estar.- n hã
I do as ruas ccnlracs repletas dé

, ==---===---
Filmando� -----

camisas-verdes, BLUfv'lENA'U, 7 (do n05�O

As f@lHl��a$ �ti��i#jIr;H����;1 lrnilJnj'i� ��lH�!:i>b� Os hoteis est�o super-Iodtados �nvjadol especial) Ama?hll, ás 10 BLdUMENAj'U, 7 (do nosso
"ir

i
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IZ .. -e, bem come granae número e

c;:;'-I
horas, haverá sessão do congres- enviado especial) Todos os as-

���erg;5<J1?l!'.:l"''''1& "'� ['"�-'<l!"'���"t.i"l".I;7Q�'lIi"""� ·nf:"����.' � dr' 1� L ..

��[!!lm�!.t �tillo; . �;:$j� �di1i1tfl��Íf;Í,�l:I �3:;�!LJ ;r,;.,,,:-;ej�t;l'�� � eas .e lamilias. so, ás ') Deras, provas esporti- pectos da concentração e congres-
A I
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O h d d---- sr. Y .. nno 03 gauo. qu.:' veio acom-t z oras, sé:s.:ãü s..Jkne o encer- ma os.

0$0---------- panhado do chde provincial e dos
C . .g.�---,-O-·-c--------,..----Alemanha, Polonia, Hungria e Austria srs. capitão aviador Ribeiro de 'fJHtiCe�v.�O uOr!1l�IO
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t�·· ra iI'",p !!!- �� � IH &III a.�..).. §t:;:'�=.o.)t.."'. v a� ';t'::� �� : putado Fallbanck, foi indiscriti- Damus abaixo o programa de
�

Tomada da Agarné vil sem o CÇ,41CW�0 da Fran- prensa tomaram parte salí-l �'el, f.lprecia�d{)3e U,!} e�p�lf.l.cuk, Concerto que será executado rl� Berlim
LONDRES 7 (G"\ Os ita- ça que está atualmente vaci- 'ente no bombardeio aéreo impressionante de entusiasmo e vi' pelas Bandas de musica reunidas,

lianos tomara'm Ag�lTlé, de- lante, embora inclinada a a- que antecedeu à
.

tomada de bração. do 40 Hegimente dL Ínlantcria e B;?dim, Setembro de 1935.
pois de uma lut. encarncada. polar a Grau-Bretanha. Adua. Lego depois do deshle das au 4) Bablhão de Caçadores, no (por via aérea)>

Parece, enfim, indubitável toridades in.egralistas. entre alas ,::iia í 2 de Outubro de 1935, O correio pneumalico na ci-

Avançando sempre que o Conselho ela Socieda- Ern 18 dias de atlétas, até a p aça d" espcrte na esplanada do Té:3.tr'J MU:1i- dade de Berlim complt>ta agora
LONDRES 7 (O) _ As de deliberará que a italia, na ADIS-ABEBA,6 _ A mo- dos CÍila:;ticos, realizou-se o des- ci�al, das 18,30 e 20,30 h'::;;<1s, ° seu 70' ano de funcionamenk.

t 't lO t guerra etío.0e, foi o agressor.o 'o.j'.II·zaca-o vaol-se pl·ocessando file de 10 mi! camisas"'verdes. sob a reg:cncia do 20 tcnc'"nte O l)rimciro ramal,· inauguradorapas I a ianz:s omaram as >
�

colinas de Sh;�;e. ativamente. Dentro de 18 dias .�' tarde de�uo�-se ; s�ssik mcstre .. demusic8; DANTE COR- em !865, de pequeno percurso,
Desde que o nlun- espera-se estar conciuída a �l�lca no campo d�� Gma,tlcoô, RADINI. desenvolveu-se para uma rede oe

P d J
• � (� ex' ste r'oncentração de forças em II fiitanodo nessa OCél.SSlao o Chdc

1""""
u:n total de 365 km. de exten-ar as e�lop'8S Ü " ,j '" �

N I :;;.: p�'·teLO:'\!DRr� 7 F 1 d Harrar, ao nürte de Dessir e ac:on'lo 0.." .� ",d Sã3 na gt'al em 1934 foram des"
LONDRES, 7 (O); -- As J, I c',_" - alal1 O

na rer;iã\_, ce;1tral. A'Js c&mi�as-verdes vicÍtantes'
I F ,� ,I HT'\.T,O Nl!\ pachadas 514 milhões d", cartas

pel'das dos etl°'üneS elT'l Gora- em uma manifestação em Ía- o °

,. 1 f
0_

• ,anoe -- i l-.;\.. l H·
!"'- • , °

I o� mtegra lstas ocaes o erece,am
CIOl\J."'L BD A,<:;'oLl:'I"O (_

e encomendas. O transporte Jen-
1 í ati ge a 200 vor ao governo naclOna, (1

h ri f
o,

rl ["'.-1. l\.P"."" L� r\ ,_om
d 1 d .L .. n '

.

;1 '"to T h ç:;o, do J � As nacões que au�
c, urrasCiLé1 e .eljoa"a. 8 d. 1" T . b' _ _ C ç_. ,; tro '3 rece e canos pneumahcosOs aviões italianos C(Jl1SC-

I1Ll10 10 Jo,.:1 :--1t110n ,'-c ,alou A's 20 horas, os chefes da, an ,1S a� a,n Q,eo e orruc,-
r I °d d d

G,uiram destruir a estaçJo del'lue
o Cor.T·se�no da S�cleda- xlHariarn a Ita!/a d reg -

r t a'" so a.'.., i'OS), 2o-G. Bizd-Se;mnda �e�!zka-se conhl
a veocl a e

de� cl d N
-

à el 'lçoes ap el'cn iH .u- �

":t L'ARl E"1C'NIN1S" o�)_ 0.1 m. por .ora, a entrega a
ràdio dali. r,C as açoes reumr-se- RO\llA, 7 - Anuncia-se Chefe Nacional, na séde do Nu- ,,\.I, e . \L.. ':)11_" , L. J

I
.

d· '1·Clp',ltro de poucas huras par"
° J:0 °o'

A n,� _ !:". ,'�O: sr
.... \) O· c' r.esponaenCla a omlCllO, ape·- . u nos meiOS ollClais que, eXls- I I lO I'\.LhSO ,"'1,· ... ,,3. JtJ

Idecidir sobre a mais grave d
CICO .jLegra 15tao CRoUL-'E' l'"t�,r\ DO" �U'·TL' (c,:� zar de mais dlmorada, não dim;-tíndo OS mesmos pontos e ,_0 -..., ,\.�re o , 1 •

b'IOdeiiberaçã0 internacional, JOá 't d t' . d «L
/

d 5·-
' nue essenCIalmente a pratIca 1,:"

VIS as entre os g,overnos a

O C
ema ,o \Jar () erra0)} lil-, 1 d

. ,� d d d
'

t O g� cr 2"C, t:: C r"� 1 1 LI' T·,T. 1
\ aa e ':less(; serv!ço rapldo quercg.slra a es e que eXls e Italia e os da Alemanha, Po- � li \.:::f � "'-.".....'_ '....;t terca :lUO com «r-!no i'lacwnal f.· ; 0d-O mundo. lonia, Austria e Hungria, es.. BLUMENA'U, 7 (d,> no,S(' Bra�ilciro»)o 4,)- A Boito- U\1c.o;"Ja com cxatl ao e seguran-

ses quatro países auxiliarão enviado eõjJc:ia') Realiza .. se ás Gw.ndc Fantasia da Opcra ME- ça.

á Italia, no caso em que a 15 hOféJS d; hoj,e a 'ses6ão pre· FISTOFELE.
C' ' '1 d ·N

-

J' oIS I...JOClec!acI2 as. açoes ap 1- par3ti1na C'..' congrcoso no ii fio

que as sanções econômicas. do Cinctnü Bu ·,eh t' ás 20 horas

A Jta!ia saria O

agressor
LONDRES, 7 (C) - Ao

mesmo tempo que o. guerra
estalou em Africa, a paz da
Europa parece, hoje mais do
que nunca, sériament..: amea
çada.
Quando, ha 6 semanas,

MussolIni disse numa entre
vista: «A ltalia realizará seu

objetivo com Genebra, sem

Genebra ou contra Genebra»,
o jornalista teve a impressão
de que o Duce era síncero,
Os fàtos, depois, vieram con

firmar esta asserção.
Por isso i1íesmo, liga-se

grande importancía ás proxi
mas resoluções dél Sociedad e

as Nações. A Inglatora,
cnforme declarou seu chal1�

�eler, (:siá oficiaimellte deci
dida a colabc,rar na ação
coletiva, Em apoio do pacto
da Sociedade e contra a (l

cres�ão não provocada.
fi Por outro lado, não se pó- ROMA, 7 - Os dois filhos I

gde conceber uma ação coleít-· do Duce e o ministro da Im· I

S. &.A quéda,de Adua
ROMf-\, 6 - As tropas ita

lianas tomaram Adua, depoís
ele rápido e fulminante ata
que.

O exército italiano neste
sector é cOmp0sto de 120
mil homens que avançam so
bre uma frente de 64 kims"
apoiada em tanques, artilha
ria e aviação.

'Dl. l\.Jarça! C. de Campos
Acb-se entre nó" vi:.do pejo

«Cornte. Ripei» o H. dr. Mnrçól
C. de Campos, Inspetor Regional
Chefe do 5.0.5'/\0 do Minisle-

·01 ,,.,,, �I·)"dl"·" alo ConNr""s"o f" ..

IF" t d U' I �. "d·"··
W '_:"..:,<.\

,_' � �r o., � 5é,-C. Gomes - ProlofoniaOs eS a os n 100S i:1;YO n.õ;sa ocaslao alem 00 dO, CU" nA'NI' 6
J C· r 1\1· I o

'\
'óI '- nela 'r\L\.'. 0.-

e o apa�o beie 1·..iCl<)ilê11 mUltos outros ora- R 'Vl' F t' 1 O
I

' y, ôgocr- 'ali aSla ua De-

!-\O;V1A, 7 (G)-Nos altos (ures,
ra TA�Ji-Il-\USER. 7o-C. Bi�

círculos italianos, ha gi3r1-.. o .

d :i Izet-- Grande Fantasia daOpe- r_��I!;n;�·ter;ode confiança de que os E3- r�nclOnano o gOAverno c e-
fa CARMEN. 8c- Morav-

�Yi ; a - iii. I

tados Unidos e Jap5.o s:} c:arou que,. de acord(-? com, Passo Dohle 56a. BRIGADA G uerramanterão absoll1ta'11el1t'� '1f'U U:l1 pJano aesde mUlto ela, (� B 1� d Tambo.,es ec . I \_1>\._ I., -J ." .\,..om ano;::s � RIO 4(0) O Itros negando-se a colaborar \ Doraao, nunca se teve sena C· ° , . \
- genera

3.200 mortos com a Sociedade das Nações intenção de defender-se tc-
orne[etfOS. João Gornes� ministro da

LONDRES, 6 -- NJticias no caso de aplicação da� nazmente a linha «Askum- Esse pwgrama será irradw.do fGe�"lteorrpae'lainfl�l'remfeariUTeoOdC)Predvidl.I�de fonte etíop. e informam que, 0- s Ac!ua». A verdadeira resis- �sanç e . em São Paulo, pelas Estações «F�E� r 't' faté ôntem, já se haviam veri· Referem-se tambem a uma tencia se efetivaria muito COH_D» e «DIFFllSORA».
SO leI anao que ossem desi-

flocado ') ?uí\Q nlOl·to� t
.

f lna:" ao S'I' gnados a1aP'uns oficiais d:)J.� '
.. L .... ;:, nas nn- longa con erencia entre Mus-

. I" li.

chel'ras de a'nbo" os c te b \
Exercito brasileiro, ora na, 11 u onl [1- solini e o em aixador ale-

dores. : mão von Hase! e que ele .. A rema b ra nc 2.� Dr. João Cleudio de Lima Europa} em comissão] para
'correu num ambiente «muito I assistin;111 as experiencias e

s.3.1isfatorlo». LONDRES, 7 (G'i-Afiail· \ Pelo «Cor:�k. RipIXf)} CÍ1égCG exames de pistolas Parabe-
ça-se que a tomadá d'e Adu::-l I hOj'3 á esta c.apital, � sr. d;, Joã;) tum, m:_;tr31hadoras e ca-

> �� 0.:-' i '3 a (J e �J! foi a arma .branca, �mOí!'.{�ll-1 Claudi('. de Lima, digi10 �ir�.:to)" nhões 2utomaticos, ,;ü:;ric3-

�.
' � .

�o 1270 chopes e/50 lLtl -I C [iiI ào 5,D.S.A. do MWbtê- dos por \Vaffen Fabílk, e
ADIS ALsEBA, 7 (O)-Um lJanos. 1110 da Agncultura. Zurich.

rio da Agricultura.

da

Os dois filhos do
Duce

..

.
. .,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POR MADAME MAFilE

OT
POR POSSUIREM AS MA

ç..s MUITO PHOSPHORO-
-São as melhores sobreme
sas para as pessõas debeis.

tes, o miolo e parte-se em bem juntinhas, deita-se por I papel branco e sobre este
fatias ou pedaços pequenos e cima. um rnôlho b:�l1 feito, ovos ligeirame;üe batidos;põem-se a ferver em agr ia. polvilha-se com queijo ralado em cima destes uma camada
Depois de bem cosida, pas- e vai ao fôrno, tirando-se de - de repolho e sobre esta ou.

sa-se a abobara numa penei- pois de uns dez minutos. tra de ovo�, ainda outra' de
ra e desmancha-se ou amas- Corta-se, então, ao meio, repolho, outra de ovos e as
sa-se com uma colner de pau. cada um dos rolinhos, feitos sim até encher a fôrma. Vai

Faz-se um refogado com pelas folhas recheadas, com ao fôrno brando tirando-se
todos os temperos no qual lima faca bem afiada para assim que os ovos estiverem'
se deita a abobora; faz-se que o recheio não saia. Un- .osidos. Tira-se da fôrma e
refogar juntando·se depois u- t l-se a fôrma com mantei- serve-se nu-n oato enfeita.
111a colher de caldo de carne ga, pondo-lhe no fundo um do com salsa tríta.
e deixa-se ferver um pouco. _r��������

Comprae para vos conven
cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

9a. carreira: Desencontra
da-2 direito, 2 avesso, 2 PAPEIS PINTADOS -

direito, 2 avesso, 2 direito, Quando ° papel das paredes
10 avesso, 2 direito, 2 a ves- está sujo, por apoiar-se nele

so, 2 direito,2 avesso, 2 di- a cabeça, limpa-se pondo
reito, 10 avesso. sobre a parte manchada um

10 avesso, 2 direito, 2 100. carreira: Igual á 2a. mata-borrão e passando por
avesso, 2 direito, 2 avesso, 11a. carreira: 2 direito, 2 cima um ferro de engomar
2 direito, 10 avesso, 2 direi- avesso, 2 direito, 2 avesso, bem quente.
to,2 avesso, 2 direito, 2 14 direito, 2 avesso, 2 direi- Também ° papel dos quar-
avesso, 2 direito. to, 2 avesso, 12 direito. tos se limpa muito bem es- BOLO DE REPOLHO -'

2a. carreira: Avesso onde 12a. carreira: Igual á 2a. fregando-o com um pedaço Depois de lavadas, cosinham-
é direito; direito onde é e assim por diante, sempre de flanela velha. se em agua a ferver, com sal

desencontrado. e cheiros, umas folhas de re F. C. D.avesso.

3a. carreira: 12 direito, 2 PARA A IRRITAÇAO polho. Estando cosidas, es- RC!alizar-se-á amanhã, ás 19
avesso, 2 direito, 2 avesso, POn to I indi n hO DOS OLHOS-Ha um reme- corre-se a agua e "estende-se horas, a reunião do Conselho
14 direito, 2 avesso, 2 direi- dio muito simples: lava-los cada folha por sua vez e no Técnico da F.C.D., cujo dia de
to, 2 avesso, 2 direito. la. carreira: 1 ponto aves- duas vezes por dia com in- centro põe-se um pouco de pi- sessão foi mudado de quarta para

4a. carreira: Igual á 2a. so, 1 laçada, 2 pontos jun- fusão de chá môrno. cadinho, enrolando-as de- terça-feira. Quarta-feira então, rea-
5a. carreira: Igual á ) a. tos até terminar a carreira. pois. Em um rtaboleiro derre- lizar-se ão as sessões fda direto-
tia.carrelra: Igual á 2a. 2a. carreira: Igual á Ia. QUIBEBE-Corta-se uma te-se uma colher de gordura I

r'a da Federação.
7a. carreira: Igual á 3a. carreira, deve acabar por 2 abobora em pedaços, descas- ou manteiga e nele se arru-I Pela8a. carreira: Igual á 2a. pontos juntos avessos. ca-se, tiram-se-lhe as semer.- mam as folhas recheadas, nossa 11istaria����������������������.---���������������������� iiiii--DB-- �__�m;� _llioça, Coqueiros, Tijucas, Es-

.J!!I' � � - llI&P' treito, Saco dos Limões e outros GALEGUINHO E O AVAl (Compilação de L. Nazareth)
� �a�� !!!a que desejem se interessar por tão

Impõe-se, desde já, a candida- DIA 6 DE OUTU3RO-S. BRUNO

D
· importante prélio, tura de Galeguinho, excelente pon- O.

esport Iva Uma taça de 1 metro e 30
ta do Avaí a este club, no con-

1537-As capitanias de outr'ora-Sfjo passados foraes
cts. e de altura será entregue ao

curso em que stão. a.MaItim Affo�so de �ouza, confirmando-lh, as dOJ_çõ�;l das capita-Redator CYPRIANO JOSE' lo colocado e uma bola inglêsa D J I d Ib P' mas de São Vicente e Santo Amaro._����"�-����1:lII1���������������� O d d'
ona u ia e A uquerque ln-.-:=

para o 20. vence or a sim" I ,,' ' 1676 O capitão mo'r do Para' M I d c
"

d II d
to ança um ape.o aos avaienses I '

-
-

-

-

anoc e oouz a

Cedeu últimos minutos pana tera uma me a la e .ouro para votarem em Galego, e acre- dEça tom� posse do cargo d� capitão-mór d.. Pará, substituindonos para o lo lugar do melhor Joga- dita mesmo que êle vencerá. Bento Maciel Parente, que seguru preso para Maranhão. por ter es-�G.iI$ dor e uma de prata para o 20 cravisado indios.
Realizou-se ontem, á tarde, no tamos mesmo esse seu gesto. An- colacado. Os premios da serie B O IRIS SE MOVIMENTA

.

1870--0 coronel Bonifocio Cafdeira-Faliece n.stad F C D t t d ." daremos ainda esta semana. Os t I t d I d denci I J B
'campo a . . ., o encon ro enor eve COrrigir o seu Jogo, capi a, o Vê erano a n epenc encia corone 03é onifacÍo Caldeirade futebol entre o lris e o Ta- afim de que seja mais completo coupons, serão contados aos

dO-,
Tambem o rubro-negro está Andrade, que, em largos annos e no meio politico-social d..l antigarnandaré, vencendo aquele por ainda. mingos nesta redação, às 9 horas, cogitando do seu candidato para provmcia, occupou logar de destaque.S x 1. Todos que assistiram o Cruz reapareceu otimo, en- na presença dos interessados e re- I iniciar a luta, bem como os de- Deputa?o provincial em diversas legislaturas, director deembate entre os rivais acima ci- tretanto, falta-lhe treino. cebidos durante a semana. mais c1ubs da Capital. No Es- Terras e ColonIzação, figurando no alto commercio com o prestigiotad'1"" devem ter em mente o O.; hllfs regulares; na dian- Pedimos aos nossos assiduos treito o lndependencia aparece que merecem os homens de acç ão, quando norteadas por um espiá-valor do Tamandaré frente o iu- teira estiveram melhores Nizeta, leitores que n05 enviem os cou- como concurrente serissimo da to nobre e elevado, o coronel Jo,:é BonÍfacio, chefe de numerosa labro negro, tendo horas em que se Damata e Secura; os pontas re- pons destacados de cada série e I série B. Todas" pois, a postos milia a que, pelo casamento, se e:ltrelaçaram outras de não menos

\

supunha sair vitorioso. Quando o gulares. de cada especie de pergunta, isto para alcançar o l ' logar na pri- valor, legou uma.trad�ção de honra e pltriotis:rl) que ll'b é de peque-resultado era I x 1 e ainda de 2 Foi juiz da lide principal o sr. é, reunir todos coupons «do me- meira apuração que se dará, ás no valor no patrimomo moral de Santa CatharÍna.
x }, Iavoravel ao lris, os rapl" Manoel Dantas Brasil, que atuou lhor jogador» em separado dos 9 horas. 1 890-1nstalfação de comarca-Com as form'l!idad,,-s
zes elo c!ub de Taranto ameaça- regular. O prelio secundario foi do "ciub mais simpático". Todos Uma senhorita trabalhará pelo do estylo é inaugurada, festivamente, a comarca no rico municioio
vam constantemente a cidadela vencido pelo Tarnandaré, por d evern estar devidamente assina- Tamandaré, é o que nos informa- do Araranguá. Sua extensão de Norte a 5\.11 {de 78 kilometros e
de Metralha. Duas ou tres opor- não ter o leis numero suficiente dos. ramo d� Leste a Oeste, de 65; dando uma área total superior a cinco mil
tunidadc I foram esperdiçadas pe- de jogadores; e durante o treino kilometros quadrados, sendo desta, a quinta parte mais 01 menos
los diandeiros do Tamandaré, que match que deram o Iris conquis-

I I cultivada. Transposta a praia do mar grosso, começa o terreno a ser
foram �e;;ijidamente inferiores. Só tou dois tentos contra um do Ta-

I-e _

_

§§�&-F.
_ � coberto de pastagens d-::nominadas Campos, encontrando-se ahi mui.

no fud do 20. meio tempo é que mandaré.
.

'Jif'F NL �m;, tas lagôas, mattas, capões e alguns banhados. Ac;sim estende-se essa
o lris elevou a contagem para Terminou. assim, o lris a sua

j�� Qu,r 'n:�J('Jf(4t� 1 J��l)r planice inter�inavd e bella, de SJI a Nort� c em direcção a Oe:ite.
5:d, finalizando assim a sua rois- atuação no campeonato, ficando Qual .f; Cllt�;:�\ :futl.� i de. -futeb J 1.\;;"

•
No hUoral a; �ulturas princi?.les são: m.:indioca e camn de

���r:�ec����onato de futebol do
����;�: br��:�" rod::p:!:d:�:;: "':�.�. Slmp�,tI,�_O i'i ��.:_.�.�.;,��, � (

;t:_,! �dP 1): d::{� I d::ucci:: �.�r�,a���t�.:c�de�t�.�IIlo, :lt.e.jjt:�:e:��:r!���5A�a��g�:0:�np��;:' -

.•.�
.1 T1(Jme ,o lpga orJd.; d dNaturalmt:nte o rubro negro vice-campeões. (nome docl(rb�)' ;.,9� �I {f�t �', .. 1,;1:3 ',1\ em quanh a e, fannha. mIlho, feijão, assur.ar, aguardente, blnha e

possue uma equipe que todos já
, i ;. ',' ),S i�' i '1>"

.• ,- outros productos. O seu solo é fertilíssimo, produzindo toda a sorte
conhecem e seda uma injustiça Qual o melhor joga-

I tt-
.

,,,,"-} cl�lw\f.1,jqrJ�per�e-n$ejo!()tdor de cereaes e muitas outras plantas de inconteôtavel utilidClde. Em suas
caÍr em citações criticas, mas o dO r de futebo I? (no�,� vpjarii�fi !.t�� IL:",;. _

, :jlY1" extensas mattas ha excellentes madeiras, como sejam: cedro, louro;Tamandaré foi-lhe um sério ad- -- �k.;---:-" . ",-.::;.�h, " peroba, sobragy, tajuba, canellas, ipé. coutrilho, carvalho tarumã be-
versario, ameaçador e quási lJeri� Qual o c I u b de fute- cuiva, cambarã, cabriuna, sa5safraz, guarapary, caDeIla�fi5tula, �Ieo,
goso... boi mais simpatico? I

etc.

Wiilaim produziu sensacionais

1- 1901-Fafferimento de um medico notavef-FalIece
defesas; está em ótima fórma o Damos inicio hoje a publica- SE'R-I-§ EI nesta capi�al o. dr. Duarte Paranhos Schutel, uma das figuras de
consagrado arqueiro. ção dos coupons do formidavel

" ". grande eVidenCia do nosso Estado, quer o consideremos como medi-
Nezinho seguro, bom mesmo. concurso deste jornal, que mais aum Qual o clube· d.e. futebol co, jornalista, administrador e politico.
Na gdianteira se destacaram a vez vem demonstrar aos nossos � mais simpatico Um dós chefe� do partido liberal, occupando, em consecuti-

ala direita e Sabas. Com mais desportistas a sua luta pelo en- vas legislaturas, cargo proemin�nte na mesa directora, presidente da
treino em conjunto o Tamandaré grandecimento de esPdorte barrigAa- (nome do clube}.11.:..�.' e�iIidade'dno redgimen passado, director de hygiene e da instrucção,
será dificil de ser vencido. verde. Os coupons a serie . vlce-presi ente a provincia, redactor-chefe da Regeneração, deputa-

Piégas atuou bem, bem como sio exclusivamente para os chbs

I
do geral em 1 �85, em todas essas posi"ões, que occupou com brilho

Numas e Parafuso. Avaí, Atlético, Figueirense, fris,

I
(nome do votante), para o seu nome e vantagem para a cama publica, o dr. Duarte

Metralha esteve firme. e Tamandaré e os da serie B dos Schutel continua sendo lembrad;:, como a personificação da bondade
Antenor abusou muito e lamen- clubs da cidade São José, Pa- e do desinteresse.

Ponto de
xadrez

40 pontos

Pn&i�au8fJ alugar uma ca
sa com relativo conforto,
para casal de tratamentoI

Tratar no Largo Genera.
Osorio Sê,

PARA chamar uma Li
mousine é só discar o
n. 1.222.. O unico
tejaphone das Limousines.

�

COR?
� u-

RESFRIACOS?

-R I N-
o CEPRI E

(I/!IIJtJ

CORAÇAO·
lO
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Al l l an ç
a da Bahia

• _l��!..L;:'_"":'a:!'.!.._�.�.!:::!',�����:e=-��_��_��.__"'�""''''{C''''', ,>

••• f'unôuôu em 1870 •••

Se ainda não km um LO'TE de terreno na

VII L \ n � r '>TC A')' \ t '

� 1 LhLI'n::l\ldf- procure nojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:", ou MAtS lótes, Amanhã
valem mais.

[!il. ��..
as casas na rua Conselheiro

�

t\l�,.<� [4i!lj"1i � 'r"t.. ,;.}."i;.. -

f 1 6 71��� "" ;1 t .. '1 "::I':<_..:.:._ ;<.��� ''../t 0:1 4 •

f>.�;:;. C' •• tHl�".;�'>·::".,'w,la 11, 2, 130, e a e
"lfi$l' 1', � ít·t;1J "ii;'", "'-J>:' �V' -, r: c' I idt 41rua Fellppe L'C 11111 , rua

Pedro Ivo n. 3, e um ti rreno na rua Fclippe Schmidt com

duas casinhas, e a Iabrca de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para inlorrnações com o proprietário Paulo Schlem
per.

Dl • J •.

1 "d I
1 tanta o e Ui t,'Hl[H3mO rnoc erno devi arncnte apprcvaca

1 P f', 1\ fj
"

1 1 (.'- J'
' " 1

pe a n:,l:l: \::'1 rv UTIIClpa ce ::Jé\O ose, Cup C;:lpw. acne-se

archivarla ZlG mesma PrdeitLlrâ.

Um cc n'racio de ccmpm de terreno da Villa Balneária é
o melhor ;'i'c::ente c Nata! que V. S. oode btlnoar seus jill,()s.
Llnõn Vista ('cncrGí11ka.

EGpienàiào praia ce borihca.
Optimo nnsren!e óe agua pc}tauel.

Terr'2nl..;:; compl etcmcnte p lcnos,

A VILLA Bf-lr.,t--IEARld [lISTA a;
1000 metros ao Po;:tz l-lerdlia' Luz,

SOO [lo 6".(1"oe Ql1orte! feàeral, em construeção,
. '.-.

.

upa E;;co!or José ESoileux.
a s�:ce 00 Districto João Pl2ssôa.

��rvida pelas Linhas de Ornnibus de Florianopolis
Pessôa e Fíorianopdis -.Biguassú.

á João

Prestações mensaes desde 30$000

Especialidades em caramellos, bonbons,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades
s irncntos, baptisados e bailes.

empadas,

para ca-
--_ .._-_._--------

.. � ,'.r ,A 5CJ(i�àaàe se encarrega ao ccnetrucçõo ae Práôloa
'r' r o" lotes adquiriDOs, rnz àlo ntz o p oqur.izrito àe uma eritrcõn á

,�)"
\. unsta e o reate te em pcqornentos rneneaes.

In/armações completas, á Rua Conselheiro !vlafra, 82
PHONE., 1521

ou C0111 O corrector EDUARDO NICOLICH

Nas gyand,::s luctas que desde-��.�S�;&i�Al S�?4�nNE S" i\a �

bram no campo da actividade se-

cia] ou ccmmercial, o espirito mo

demo c bem equilibrado utilisa o
E'unàaàn em 1S86

< I 1 '.,

R F r S h 'd' 8 teiepnone como a mais mprescin-ua e ippe uC ,mi (I�'
� clivd rJn;: r;::c'essidades!

� Professora norma

� lista ..� acceita a 'umnos,
I CURSO PRIN!AR10

Tvpoqrnphlo, E'lterza1YlJl � E sr�CUNDARIOEncaDernação, rcutaç'ic, T' a � ::: t:

bulhes em Alto Relevo ele, ª TI�ATAR á Rua Saldanha
-=..,"'=.,"",.,..="""==,,==� Marinho t<j 10

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Pauk:> Schlemper
orrosn O E ESCRIPTOrÜO

Rua Conselheiro lv:afra, 126 - Esquina Pedro
TelelJhone n. 1632

LIVRARIA MODERNA

?referir I

faixa postallZ9 Tz}, auto 1004-

Codigo Ribeiro End. Tele.
SIMONE

E' a urnca que g::lr�t:ítc os seus associados e oí-
íerece " "1' ir .".• j. ".. '

• ._, .�\� éL II a,vr ,J:1tagelll CO!ll garantia em
beneficio do Lar

CARTA PATENTE N. 115

Ínscreva-sa b
.

t')l.�·-il�{ � ..e l L d
,

'C'Fõ mesmo na Y1:Jf.�;nat:�or� uí.l ar t s"
que obterás uma caderneta pela quantia (Je 10$000 com

direito a um sorteio pago,
Si a SGr.'.� ll-·� PI otccer -1- d corr

1
t

.

J.
, ,I_ .. ,� • '�":(.', 1 �, ,;_ rer ao sor ero a qumra

uma OLa pela insignificante quantia de 3$000.

RcaIi::a-se ,todo� os mczes, um sorteio, cuja ex
tracção sera realizada pela Loteria Federal do Brasil

PARA ACQUISIÇÃO DE lJ:\1 BOPvl íV·\DIO

São n �::c ssir.os 3 qualidades
SELECTIViDADE-S0\! E A'i;\"j ERli\ PRil.,lA

Essas somente são encontradas
nos 110VOS typos de radio

e.,J=l,j��,���==L�

�NFOI'iM·!\CÃO:- Dirijam-se ao Repre
scntante, nesta Capital, sr.
JM�o MsmH�! r�asCiimel1io

1
' ,

que se acna ínstallado, com
escriptorí», á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.PEÇAM CAT,\'J/J ''', PREÇOS, ETC.

COSTA &. C'I :;i.--·-;�i J}' cr)�E' �.;I A. PR A '-i"'" -."� \_ , ..•). U .. !-,,, n .),.

fi

e

VERÁ
·,1

I '
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A GAZETA

Commercio, lndustrla A Gazela

Agricultura Médicos
rcç 09 correntes na praça de Limpos leves kilo

Florlanopolll Limpos refugos kilo
�FARiNHÂ-'bE�TRlGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G d 4$000C

.

5 2 kil 5$500 atos o matto uma
ruzeiro e lOS

Lontras média uma 30$000ndiana 34$000 Graxaim do matto uma 3$000ASSUCAR
5$00070$000 Graxaim do campo uma

69$000 Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma �$OOO
65$000 Largatos grandes uma ..:$000

49$000 Veados mateiros kilo 10$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !..EI - PRI-
1 MEIRA QUALIDADE

16$'500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$008 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz, 28$000 ;:__---------

Fôrro de pinho 16�000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 I 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � •

1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500 _

Mercado do Rio
FEIJAO

(POT secco de 60 k.i/os)
Preto novo 18$000

DIVEflSOS Branco especial 18$200
Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 lei/os)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pt, 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 lei/os)

.

24$1..,1)0· Ih E
.

I 42$000
$500 Agu a speciaVélas de cêr� kil? ! Agulha Bom 39$000

Grampos p. cera kilo 1 $600 I Japonez EspecÍaJ 38$000
Cimento Mau� s�cco �6�500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros PmheIro lata 2i.0:;:,000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500

MJ::RrADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500 Lo �

BANHA

1$800
1$300
3$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

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

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

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 ki/os) i

Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$0001Vassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. 2v$vvv __

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xarque sortidos arroba 25$000 (por kt1o)

Marcado de Florlsl1opolls Mantas Gordas 1 $800
1 7 $000 Patos e Manta 1$500- Feijão preto sacco

1 5$000

I
Sortida regular 1 $400Feijão branco sacco

R EFeijãO vermelho sacco 15$000 MERCADO Fl M

M'lh cco 16$000·1 o sa

20$000 DIVEROSSBatata sacco

(p I. 1 )Amendoim sacco 8$000 ot rs;.i o

Arroz em casca sacco 12$000 ara

Farinha Barreiros sacco 1 7$000 Cebo
. 11 $000 Carne de porcoFarmha commum sacco

T' hFarinha de milho sacco 16$000 oucm o

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo !2$800 « Portugal
ara kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 1 7$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

Refugos pesados kilo 3$000« Uruguay
Limpos pesados kilo' '2$000« Hollanda

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

9) $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

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

MOVIMENTO DE CEREAES lNOIRIOIDE JANEIRO
5TOCK ern 3-8 EntradaS2 5ahlOas

e a 14·5

66.257
75.515
45.113
10.487

Fijão (saccos)
Arrol ( » )
Farinha ( » )
+il (caixas)

'ZO: :'
, v _-

•. 11'

Indica:

Dr. Cesar Avi la; Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, TJ' 18

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás

Clínica cirurgica-operações l7 horas

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

Phone 1.618

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

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

[Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

·� • >�t __

Acc��o MoJ
\
�

re i ra tem seu

escriP-1tório de advocacia á rua

I
Visconde de Ouro Preto i
n. 70. - Phone: 1277. - �

Caixa Postal, 110. I
�

======�=========-

A SaudeI!!

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

dultos LJU crianças de ambos os sexos, offereccmo,s
ao respeitavel publico, sem ex.agerar o� �eus be�efl
cos eííeitos e sendo já conhecida por dístinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope fodc-tannlcc
especialmente preparado no laboratorio da Phar�a
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas n,os. casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moles tias graves, etc. etc.

� �D0525: Uma rolher Das de sopa antes 005 refeições.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção

Caldas da
Irnpera��::�r'íz

Todos as damingos=
Um passeio ldeal+-Optlma estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel .ías Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperraut
de 2·�, ou 40 gráos

-�= m� ;':'._'.--<'�"'i'''
Parte desta Capital) .• '-50 da Alfandega, ás 9 e

regressando ás Ib '1- horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

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

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

Aérolloyd
SR

Iguassu

Fecharn(�n·to de rnalasl
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY,�BLl'tv1ENAU" JOINVILLE,�CURYTlBA,
I

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.I
Agência no

C::díficio La Porta HoteJ I

Expresos Nordeste "

séep Porto Algre
e.MPREZA DE TRANSPORT ...·.._, EM AL -, OMOVEIS,OMNI

BUS E Jl MINHÕE,
o;r

Devidamefl
r Registrada

Director Proprietar I,; S.L\NTIAGO BORBA

Linha Porto [Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG,lORLEANS
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, ENCOlv1ENDAS E VALORES

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

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIrvlõES-Hote! La Porta

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

Refinação de assuear
___.-----------------

=da=

João SeBva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Depcsito:·Mercado, 313
----r*-1

-

FLORIANOPOLIS Est, de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

.���������:

Attentae bem'
.

�.
•

�������- .�
A Agencia Moderna I

de Publica�?ões., com sé�e I&tem São Paulo, e autoizada e fls-
!r�.calizada pelo Governo Fedeal e t!�

possue a cata patente n. 112 I. g:
FORMIDAVEIS sorteios proprios, ires vezes' por'1��.
semana, todas as segundas, terças e scxtas-feíras' g
EXTRACÇÃO com globos de crystal. I ��;
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sori g�l� Iteios são presenciados pelo povo ����������I�
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... A GAZETA

1'}4'OM?'CC'1I:5r;�""'--f?'ffl"'.�

I". P. "'

carrtativos í
-----------.--- DOM RETIRO, 4 (0)-..__�!WI<.....,.,..,��__=_�........

""':::= A estação alemã DJA, onda O Prefeito Alfredo Monte-
DEVEIS; CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS SOrRI-131 �Q'1'S 1'1·,·,,·l'or·� amanliã• ,jIJ., "

, .��"., U ,>o,.

"'-AO<
o
negro assinou ontem uma No, do Reg». 1464MEl"'>JTOS DA COMPANHEIRA DE UM programa alJé1IXG, pê.ia a me- resolução dando á alameda Data 22-6-935POBRE OPERÁRIO rica do Sul. em construção, em frente á

.

(Soe. Coop, Resp. Lida.) Augusto Silvano, o I obre e infeliz operaria que fallcceu em t\'s 23,15 corresponde às Prefeitura, o nome do di. De Virgilio José Godmho e

� consequencia do horrivel desastre oecorrido na chata Comandem-13 15 l». no f(iG de Janeiro e Ncrêu Ramos. em homena-I,L\rnoldo Heidrich, brasileiros, co-
le Souza deixou sua desolada compaoheira d. Francelm<l Vieii a l 7,15 às 11,15 hs. ,'. A •

'd id 1
gem ao pnmerro governo merciantes, rcsi entes na CI. acee alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti- 23.05 Anuncio DJA (ale- constitucional do Estado. de Lages, contratam uma socieda-

no, que l'leS reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. Inda, português). Cancâ� popula: de comercial para a exploraçãoB d
' . .

�

em cornpreen endo esse transe angustioso, porque está alemã. ----- do comercio (1<: calé, restaurante,
passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope� I 23.10 Radio feminino: Conver- I pada: ia e confeit�ria, com o capi-

� rari� Augusto .Si!van�, A Gazeta a�re em l�uas colunas, U'11ã 5'1-1 S:l com a presidente dd5, Ia vrado- I �\1 ec"1!!Pa9a e tal de 12:800$000, dividido em

I bscrição em favor daquela paupernma rnumer.

1
ra-: Apresentamos a grmalda de D. � partes iguJis. por 5 anosv sob a

:,j Cem esse gesto, assim pensa:nos, poderemcs ihe minorar os colheita "O Fl'iI1',',o" I. n �5��� f!l
'

I d fiH'd' h & G� �

I
- U
-. razão SOCla e el fIC o�

�

I ,:.rrimentosi
. «. 1 u d 1 nndt()(\.'\ II ��.2� MU5Cicil de piaDi1� ·�i\tuo·1 - dinho" na Faça d� Lages.

i. Agente e runcionunos co �!oy U\Jj!h. vv SQ. 1'<0 piano: ertraud lfilgl. !13,"rLm. Sdemb:o. de 1935.
8 POI alma de JVh'.iia (enviado anouimamcnte] 20$000 23.35 Noticias sobre a econo- No. do 1{egs. 1469

� COi1!r�bu�ç�o da Esta�ào �elegrafic� de ,Florianopolis. �7$OOO I
mia alemã.. I ipor via aérea] Data 31-8-935

_� Contribuição de hmcionarios dos Correios e oulr os 46$000

I
23.40 EntremcIO.

.

== -- ."",_um...,� X Y X 5<;//000 13 41" UI ;,_ .,. , ;; c: .1 -II
Parte da Imprensa estranjeir a De Vitor BU5Ch, solteiro, bra-

.I '" �9 ._-. J Itimcs notrcras em are
"r . sileiro e Manoel Galdino Vieira,Leonel Euzebio de Paula 1 $000 mão). C�l\tmuil a I ornecer notlclélS. em

Dr. SVLVIO B. �\'�.!nat.nOollel'ol 2o:'1:do 1����lccr:o�,OaOc.,I:��rr;doh, 3gor� come- :����v�o,�lll::��ta,l��::;�:�i::�: �::id���e:a�:�t:nC���:�lir��s:lv��,�-
F ER R /\ �O

1-' .:Ia1J.� v ( ) ...1.

d
.

d d"""\1""\ Manoel Andrade 2$000 I 1.00 Elltr\?rm�io musica]. d� bze.:, (rê� ao mundo que,o po- contratar uma socie a e comer-

] d "I"
'

1$0001 .<j 1)1"' U!t·;""�C"!·,-;.,oíD-'(1DO'- voalem:osoDogoVtTI10Ilaclo;nl- cial,para a exploração do comer-

Cl" d' C' 1\,1 I oão <� U rvetra . " ..-._0 .1,),L,�o ; -.1,. t' . , '1 d d
.

I
•

• imca e nanças-v-tvio- B N' J $000 ,u.-.n'\) socu.Lta esta anan onan o em cio ae representações e consIgna-
I 'd! V· I ento 1 tascimeoto l .... <:::5 ,

1 1" 1
• ••

destias e S( 010!3S - las
.

F
.

R 1 c!fnoo I

.

1 30 Concerto __ -ativo

I
brp,u escara a rengrão d03 S':U·· çõ�s com -rcrais, aSSIm como e

U"�' d C Iloão"f5lD.CI�CO .-\a'1103 iP� • '-' 'J l l'.:.Cf<:"«..
•

-

�, '
• •

dnnauas-s-Lroeucas o 0- d r t p .opna e p.
� "C

. 1 $"nr 2 1 5 /\' l' 1 ,.l J,nle Dassa os, r:.. mkr,:>.s:;ank es- "egoclOs p:::r con a I �

P 1 �·fr 0. arrelrão . '- J J •

• �nal1Qaue:". 1. �

ração e u,mÕ'=S-....,l' iS
João Lobo Habeibeck 2$000 2 "O D,' c ,I n.) '"

r
.. bdar wb cite ronio de vish o outros que crmvenham, com o ca-

,.. 2� <f,OOO 1,·J r 't'''d'o"
I.I<.� !J,aD�mJ. c '-V

,01-

relatório anual ela So:iedd.d� 2í i nital de 50:000$000, divididoEledroteraplD - Raies Castanna 'V i nClllS. \..-an n ,os nelO uew 0- !
,.

3 bUiiraoVi!J!etas J\jào Ovídio 2<ftOOO 1.,11
. b!í::a Prussiana, o qual amliLi;l cal partes Iguais, por anos, so

!P c [(Oer.
. I I 'I 'IlV' B h li

Lp',oJ' 2.$'000 I � 00 UI" nr
:. ( ], _ qu'::, só essa instituição úu:a:l!c (', a razão socla de ltor usc cC

_(J

I
� . ,llnas 1 • .JtlCI3S em a e I r' n

I Um amigo 7<1:nOO -) ano de 1934 vc:ndéu nad'l m::ii03' ,-,la. , nesta praça,
.

l.i1\.J rnao .

,.., ("\00 t 1° •

II NN 20$.000 i 3.15 Leitura do programé\
do

ques
1 5.); \) B:bl:das de cs, L-

No. do Regs. 1258
I (al'''''''a-'' p,�

•• ) Dôp�,li"la DJA tUfas agiá.daS, qllantl a e essa
8 995_'C". '"o �ll., ,�_l L

,'1 c:O Data 31- - .J
� . l/�icm;;o DOlt'lr:ue'-) que sup�ra em maIs do que) 1,

� ti'h'j\..TDE""S:-. !l GUlnta ca'7;3 \".Lo. .u. ,� l{:J �.
, ••

'Y,\ fi L.n'i '- l� C. l' :' a venda de laB eSCrituras no ano De Paulo T. Püsito, d,� acordJ'ij�, da Vil! a Affouso Ml- dê! 1933. Esse número é t \Dto
com o diS:losto na cláusula II do\&;

clll)let, 1-;0 districto Jíoão J
<li � fr� J'l')frJ ,

l,J2SsÕa. Tr'.'lt(�r CO:11 O pro-
. U �ZV"O a ;JZ� ai if�'!lI mais impor!ante porque cOi;vh" contráto de arrr:ndamento cdebré\-

conúderilr que a Sociedr,de Bí- do com os concessionarios do Bar
Prietai'!O PI dro Cardoso. �"

� f!t��E)l I" 1"J' '" 1A tratar no CAFi2' ES-
!I!Wil n lliiii.J )11Ca ruSSlil08 não e a umca (as IVkamar, subloca a Gerd Slhc�

sociedades do mesmo gênero qu:.'! pefS, por 2 ano�. 5 mêses e 9

I
O Govêrno do Estado no- estão funcivnar;do na Alt.maflha, dias, a cnntôr de l' de agosto d�

�" S
.

� , B'L l' p' .

f;".&�'lI��,;;r��-�'1ii��;��.. meoLl OS srs. Llruno !::izpoga- e que a OCleé_;,(:::: - :ünca )f'- ln'135, devendo tó.'!,minar a 9 d:� 'gEscriptorio :-Rua 15 eb U � ni[z e João Abraham para t�nica, apez".r do ��rr;tor:o less.en 1 j�,,1eiro de 19.,�8. O aluguel mer.-
Novembro n. 50

I
� I_])RS. � exercerem,

I rc1spcct2ivamernte, clalmente
rDfétl5 �asfo, n0 qi.lal e��e:; I sal é de 600$000.

(Eàificio ('eixo Agr�[ola) � " OS canjos (e . e . S�lp en- ce a' suas uficoes, apenas poae; .

TELErHOt-lE, 53 � C1DDt'L E _ARI MA·CH� � no f� tí'S do L)uiz de Direito da 2a. h.zer circubr ;m tobl de 37.400 I No. do Regs. 1490
fi I.) _: 1. i fJ u ! -j 1111 iIl'l

I D t 14 8 935- --= _._-_".",.,,_ .;

I Vara da comarca da Capitéd. I bíblias. a a --
-

Dr Adcrba! Fi. 'Iii I ft@L1lllST.U.1Sl !ll '��'�-I�I
De �rê MU1;nebach,e Mano�1

da S dV:1 I � � li
- "'" � de Freitas Caraoso JUnior, brasl-

A,I'VOC'<:lr!o i: � j) ...tl. Com � I IJ.h� a������ �;��mLl.'''' �l�/�l--' 1�lkiros, casados, re�idcntes nesta
<.l t::'�''-. !i f:� 1)" I

,,' ,�f��� •..".:\'Ji t'-"'f-;.rn�·� é"1'f.l8 �
'd cl

.

R C . ]\/f, f_, ; O (o .\) 1\
\

;:� preços � I, ";' '" �.S \�,,� <�' �� t!J .,..,,'" :';; 'mi �! Cl L� e, contratam entre SI, uma i�·

� uFon::o'16'3":"'�'129;�' lil� ��@UA horase����'���a: hl:� I� p...geri�e de VapC)r'E�s ii���odaJ:;�:.�e:�j:l!:r:F:ber�:�old'.e.-:i \� � " �

Encarrega se de dassificação, mediçiio c EMBARQUE d"!
Raios X 1

�

I l�' '1 (., d '

louas as c:�p(,Cles CC mac ell a� serradas, [)enellClil ao, em to-
Diatermia ros, etc.; ccreaes e mercadorias em geral, pra qualquel

i __ B ·ti : .. ' ',:""'';:;'.-- i'�: \
Raios Violeta

II porto do NOF,TE e SUL
�
sor:ial del!Cmdo.;o Junior & Cian•

I
fi T'.' ',\ ;

" �\ () � r. � �

II
.U -Iv". "j' � � ,"'''', Serviço garantido e ra�"",ido II':

R 'r' 2 / !) � � �\.. S ·d °8 r,.....).�,.,:;�ç-,_(-,q ,�··.o·d�·; '"'"0"::- I CAFE' BOM 50' t-.lO
! ua rai�'!(', \ N). � �

, ..
, Rua Felipe· chlnl t, u " "-� /"-'�-- ,;,

. �(..-'" '�
..J A V A

'I: Fone 1325-Até?\do: cha- � ���������Mi§iiS!I!ã, díl ;g SÃO F!?ANCISCO SANTA CATARINA Iii pra.Jlçanl'olnS[,() dep/1NseOhVOe�:/bromados para o inLr;or.
.. I �

.,,_;c-'="'""""==
��������:.w,l;;..;mrep.peb"C!CK!fl

Banco de
Crédito Po�
pular e Agrim
cola de San
ta Catharina

Ru� Ti'<:.jsm.9 n, H3

(Edifício propric]

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEFOSlTOS

rASANDO 05

SEGUINTES junos
ele Limitada S'!. ala.
ele. Aviso Prevíoôj. aja.
Prazo Fixo 9'[. ara.

-

r'_'. -

���l,oraçOes Junta Cornev
cial do Estado

Ramos]

w

�rra(lliaçã�
[&1a 1-\ � �j iltijl,� ...

de Setembro

CO;"olSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr. Ivo d'Aquino -I
Advogado

,�:fi;��_._-----

BLUMENAU

CONTRATOS

II �"IDE '"'r�

� @ Li \i l � ::)1:' Ilma pequena ca-

I (�t15� na Rua Gen::ral Bilttwfá.JI L � • 1COllrt n. O I; mais ovas pe-
ouena5 c um cn:det R"ra:de � I ur.
, ,

Dt!art.� Schut��l. 25.

,(

liança da
mIFUNDADA EM &670

Seguros Terrestres e Maritimos
Incontestavelmente a PRiMEIRA>..

eAPITAL REALIZADO
RESERVAS �lAIS DE
HECEITA EM 1934
PR.OPRIEDADES 1I\10VEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934

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

2.435.044:063$157
4.183:406$606

do Brasil IA. Ag(t��1ci� Moder�rma de Pu-
m !li::"" F � S- P I�11[1�caçOes� corri sece em ao au o,
é autorizada e fjscanzada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

Agentes, SlJboAg®�tes e Reguladores do Avarias em
do Brasil, no UriHguaí e rms pt;" iJ'ipais praças estrar.geEras.

Agentes ern, Florianopolis: ��� $-1'!�

C
��,�

= ampos Lobo & Cía. =:
'G Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 �$ íf;$

"Ii·!.' TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAi'lCO ALLIANÇA �� [�\1'lVD � l-,J
• Escritórios ern La2una e ItaJ"aí � �
.

�

.�
_j,' � SL�bmAger'1tf��3 eí""';f'�� BILJmenaU e Lage�.;;, ffi\!��]� -- iel:$' � <;:-;J

'U_ r�fi
.

i!�GtI$�O�3�-------------$ .-------·fI��(�� �\&�����.��tl��---·- _

iodes os Estados.

si)r�ei:i)§ prDprics, tres v®I-:--1
pm" !HiHnan8, tndas as §lGgUr.
das, terçtt� e i6xtc:s·f�lf'iiS,

For'mida\/eis

A

L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�éia L�giS�ativa �o !Estado, :il
II zaguela no momento pelos trâmites regimentais

um projeto essencialmente simpático, declaran

�I do instituto oficial a nossa Faculdade de Direi

�I to-última concepção, esplendente no seu êxito,
� vingando o espirita tenaz e o infatigado amôr

� ai) céspede, através o crisol dos desenganos, de
b: quem, entre nós, foi o excelso «semeador de
ri monumentos».
li Renato Barbosa, uma forte expressão inte

.'lllectual naquele cenáculo político, ofereceu pare-
cer favorável ao reconhecimento em nlclto. E o

..

nobre dcputadu+para usarmos do' tratamento

II pa�lame_ntar-a folhas t�ntas, feriu as rígidas
7 exigencras com que aqui, em redor do curso

j' jurídico, avisadarnente se cavou profundo e es-

carpado fôsso defensivo, intransponivel obstácu
l
lo ao assalto das massas ignaras.

� Na verdade, facilitar, á burguesia tacanha e

t nécia, o acesso aos bancos acadêmicos, seria in

� juriar os obreiros pertinazes da própria cultura,
9 muita vez amalgamada a não poucas privações I$ e a acendradas renuncias.

I· Entretanto, esse rigôr tem apenas o poder
� repulsivo contra os pobres de espírito.
� Jamais terá o condão de estimular, decidir,
.� atrair o estudante talentoso, cuja bolsa seja de

�i masiado pequenina para atender ás grandes exi

� gencias pecuniarias do curso.

� Aí tem o ilustre representante do povo o

!I ponto nevrálgico da questão: o curso é assaz

� dispendioso, arrancando com írequencía aos mo-

I··
ços pobres' a juvenil esperança de um futuro
brilhante: um futuro compensador de tanta can

seira e tanto sacrifício.
Fecha-se: e com razão, a porta á cara do

� estudante parvo, suficientemente rico para nega
I ciar, no bazar do inescrúpulo, um mérito fictício.

II Quão diversamente. injusta e clandicante,
�I xirérn, é a obstinação em conservá-la avara

�I mente fechada ao estudante que bate, confiante
� II e esperançado, sedento de saber, anelante de

II lauréis I

lb__;;;;..,UF;;;;.;;;;;_a;;;;m;;;;;.;;;;;;.;..;;;e;;;..J__:;;;;;S:_'.....�
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o que são as Con
gregações Marianas

Delegados- I
Eleitores

A secretaria do Tribunlll Re-

A voz DO POVO

*
**Bem longe de meu

espirita a ideia de apos
tolizar sobre moral! Não
sou apostolo e tão pou
co moralista.
Interessante que toda

gente se julga no direi
to de discretar sobre este
ou aquele assunto. POLI"
co se lhe dá que do as

sunto entenda.
Ha poucos dias sen

tado em uma mesa de
café, ouvi claramente de
um bloco de moços o

seguinte:-"Hei de ITIê

ter o páu pelo jornal.
Ah! isso não me escapai"
Olhei atentamente o

interlecutor e - que SUf

preza para mimt=- era
um desses que de gra
matica nada entendia.
E' mania velha de todo

o brasileiro, escrever um
pouquinho.
Afinal, certo de que

o nosso amigo iria s �

manifestar na pena, an
dei uns quatro a cinco
dias comprando os jor
nais, e nada de arttgost
Creio que o interes

sado, se perdeu em lou
cas divagações como o

espirita percucíente de
Descartes, ou então ado
tou a sabedoria do rei
de Israel, cansado das
ilusões da terra:
"Vaidade das vaidades,
tudo é vaidade!"

O meu amigo ainda
não compreendeu a cou

sa. E' assim mesmo: Tal
qual! Todos os ramos

precisam de propagan
-da o comercio, a in
dustria, a lavoura etc. O
jornalismo tambem, e

os profiteurs da impren
sa esperam os jornais do
dia para vêr qual a pro
paganda que poderão fa
zer e qual o método a

adotar.

A. D.
-----------

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

A elemeride d� hoje regista o

aniversario natalicio da virtuosa
dama d. Jurací Fausto Ramos,
esposa do nosso distinto c mterra

neo sr. major Hujo Rlm::>" p.)_\l ôEHfe: H:JU.llitico de relevo e n()5S0 talentoso l E->
'

f J d
I de i

Ola em estas o ar. o nosso
co ega e Imprensa. .

destima o conteaanco sr. José da
C03ta Vaz, fazendeiro e de sua

exma. esposa d. Aladia Philippí
Vaz, pelo nascimento ontem de
uma interessante pcimogenita.

t'AZEm At--Ios H01E: Sra. Artur Galeii

� geatiI, ,"".horinh. Alba Noli I
.
Pdo. <Comte. Álcidio s

, regres'
Gnzard. f,lna dê) sr. Edm'J(h:1.., sou, ontem, de Curitiba, a exrna.

Gr!z�Hd fiscal de estradas; sra. d. Rt!gina Gilleti, esposa do
a exma, sra, Jurací Gonçalv-:s sr. Artur Galeti, escrivão d� or-

\1arconde,; lãos da conarca di capital.
o sr, Antonio Joaquim Coelho;

a senhorinha Nrlma M :10, filha
do sr. Francisco Melo comerciante:

o sr. Julio Goulart;
o sr. Alfredo Campos;
o sr. Bruno José Ventura;
a senhorinha uéa Cunha, filha

da exma, viuva d. Guilher:nina
Cunha.

PUilVER5ARI05

Sra. Hugo Ramos

Prof. Odilon Fernandes

Festeja hoje o seu aiivcrsario
natalício o nosso intelig�nte con

terraneo sr. professor Odilon Fer
nandes, lente do Ginàsio Catari
nense e figura de destaque no nos

�J meio intelectual.

Aniversaria-se hoje o jovem
acadernico Virgilio GClalb,�rto. fun
cio.iario da Diretoria de Terras.

f'IZERAm ANH05 OHTEm

Dr. Durval Valladares

o senhorinha Mdria d'Avila;
a exma. sra, d. Nair Nunes

Taulois, esposa do sr. Alcides
Tauloís;

o sr. Oscar Dutrô:
o sr. Antonio Melo.

Festejou ôntem o seu aniversa
rio natalicio o Si. dr. O. B. V'tilla
dares, competente medrco veterina
rio do S.D. S. A. do Ministerio
de Agricultura.
O distinto aniversariante que

apezar de residir entre nós ha
bem pouco tempo, soube grange
ar um Tasto circulo de amizades,
ofereceu aos seus limigos uma su�

culenta feijoada regada a bom
vinho catarinense'.
.fi vaze/a, cumprimenta-o

e"
(MARCA REGISTRADA

Assim as define o artigo primei
ro d:t suas Regras Comum:

"As Congregações Marianas,
instituidas pela Companhia de Jesus
e aprovadas pela Santa Sé, são

.

_ l' .

"

associaçoes reugtosas que tem em

vista fomentar nos seus fmembro3
uma ardentissima devoção, reve

rencia e amor filial para com â

B. Virgem Maria, e por esta de

voção e pelo patrocínio !de lã)

bôa Mãe tornar os fieis, em nome

dela reunidos, bons cristãos. que
sinceramente se esforcem por san-

I ti ficar-se no seu estado. e s e deern
deveras, quanto a posição social
lhes permitir, a salvar e santificar
os outros e a d�fender a Igreja
de JesU5 ;Crísto dos ataques da

impiedade. �
O primeiro fim das Congrega

ções Marianas é, pois, a santifica

ção pessoal de seus membros.
Esse fim, entretanto, não é o

único, mas está intimamente liga
do com o cuidado pela santifica

ção do proximo e com a defesa
da Igreja Catolica.

Por toda a parte e em todos 03

tempo têm sido, as Congregações,
viveiro de pessôas insignes por sua

virtude, seu espinlo apostólico e

sua dedicação incondicional á Igre
ja de Deus.

Fundades em 1563 por um

jesuta belga, o Pe. Leunis, já
em 1584 eram distinguidas pelo
papa Gregorio xrn que lhes deu
existencia canonica pela Bula 0:\1-
NIPOTES, chamando-as «esco

ias de virtudes».
Dêsde então, os Sumos Ponti

[ices não têm cessado de mani
festar o apreço que lhes merece

oSodalicio Mariano, ao qual têm
concedido inúmeros favores.

No Brasil, as Congregações se

DrOCeSSD têm desenvolvido, mara;ilhollamen-IifJ te, em todos os Estada,. De um

modo especial, porem, no Estado
de São Paulo, onde, só na Ca-.

giOnJi d:: .In ',içô Eleitoral està COn t ra O "Rex" pita!, existiam em 1934, sessenta

pi.lólic3udo editai (m que faz pu- p. quatro Congregações com mais
blico que, pelo prazo de 72 horas, Na audiencia de sabado do de tres mil membros.
pílld::rão ser examinados, os segui- Juizo de Menores, pelo dr. Recentemente, uma concentra
fites proceSS05: Curador Promotor foi acu- ção geral de todo o Estado logrou
Sin&:alo d03 Trabalhadores sada a citação e proposta reunir, na capital bandeirante,

em Tra;Jiches Marítimos e Fluviais, ação contra a «Empreza Ci - rmis de 15.000 Filhas de Maria.
de S. Francisco deleglldo eleitor ne-Teatro Rex Limitada» Pará, Pernambuco, Baía, Rio
o sr. Pedro Tome do Nascimento. desta Capital por infração d� d\� Janeiro, Santa Catarina e Rio

Sindicato d?s Operarios Cha- artigo 128 § 4, do Codigo Grande do Sul se distinguem, tam-
ruteiros de Blumfnau, delegado de ME:nores. bem, por sua fervorosa vida Ma- RA'D IOeleitor o s. João Demetrio de Oli- A requerimento do advo- nana.

a exma. sra. d. Corina Capela
veua. gado da ré, o julgamento foi de Souza, viuva do saudoso con-

Sindicatos dos Trabalhadores adiado para aproxima aüdi- .. b I
' • Hoje, ás 21,30 horas, a terraneo Raul Tolentino dt� Sou-

em Paióes e Trapiches, de La- enCÍa ordinaria di) Juizo, que "ssem e.8 estação 2RO-Roma irradia- za;

guna, delegado eleitor o sr. João I se realizará no próximo sa� LeCil Isla tiva \ rá o segu.inte pr�gr�ma: a exma. sra. d. Maria Pereira

José Eleodoro, bado dia 12 do corrente. .

U AnuncIO em Italiano, es-I de Souza, esposa do sr. Adolfo
Bebidas Nacionais E Extran- PreSidentes d� panhól e português; Blanc Silveira de Souza;

Despojos geiras No comissões Oiovinezza; Conversação de a exma. sra. d. Clotilde de

A Irmandade do Senhor S. E. Marcelo Piacentini, Souza Saibro, esposa do sr. Her- E o Regis calmo responde,
Jesus dos Passos e Hospital CAFÉ ..J AVA Foram eleitos presidentes das Academico da Italia, sobre: ,nogenes Saibro; Sem ironia e sem males:

de Caridade vai proceder á Praça IS de Novembro 26 'comissõt>s da Assembléia Legisla- O Brasit e a nova arquitetura. o senhorinha Maria Francisca - «Muito facil, isto em francês,
rdirada, pua o Ossaria da Antonio 'Paschoa! tiva os srs. deputados: ceI. Se- Transmissão da opera: La Fonseca; -E' Demetrio Garofalis.»

Irmandade, de todos os des-
,

ver;ano Maia, da comissão de Monacella delia Fontana de a senhorinha Nadir Goulart: T. M.

pojas sepultados no seu ce- Promotoria de �inélS, Terra� Pú.blicas e E<;tan� Giuseppe Mulé, dirigida peJo 1��.x����������:=�OO�;1l1mitério e cujos prazos de ar-

S
-

J
.. cla� Hldro-MmeraIs; ceI. Gallott autor. � Para a belleza e saude de se s d t �

rendamento estejam vencidos. ao oaq U Im Jor., da c.omissão Permanente; Noticiaria em hespanhól e k use sempre
u en es,

rw
Os interessados que o de- Para exercer o cargo de Fran:isco de Almeida, da co� português. Cantos em duas � Pasta SUL B I O L �

sejaremJ poderão se entender promotor público da Comar� missão de Vidção, Obras Públi- vozes pela soprano Gualda � �
com a provedoria, até 31 de ca de São Joaquim dd Costa cas, Agricultura, Comercio e ln- Caputo e meia soprano Luis- �� (Formula do DR. BACHMANN) �
Outubro corrente, para a re- da �erra, foi nomeado, pelo dustria; .major Domin�o;; Rocha. setta S:�st�llazzi: . � A .vedda er tod�s as pharmacias e casas �
forma �os a:re�damentos dos Governo do Estado,. o sr. da coml�s?o?e NegoclOs e Con-

. �oÍlSiano em Italtano. Puc- ij"", "
e pe���las. � I

respectIvos JazIgos. dr. Alvaro de Abreu Hlg0. tas MumclpaIs. C1l11: HInO a Roma. II ����::#�����T.z����?u�oo��� I
fiE _. '7"% e,ifJEII.Jt61E� -

-_

1'HE6Am UN5 ..•

des. Marinho Lobo

Desde sábado, acha-se ne.ra

c apita], procedente de joinville o

n03SO ilustre conterraneo Si. de
sembargador Mllrinho Lobo.

_ilHDI�i1�fjlM3Se "�enlpo� dinheiro e abormi:\ecime�'1tos.
rWtwwq:mrcmna'__7'S $' __

.

r

Neri Moura
Regressou sàbado d � sua via

gem ao norte e serra d.:sL� Esia
d::> o nosso dedicado auxiliar sr.

Nerl Moura.
-Está nesta capital, vindo de
Lages, o tenente da Força Públi�
ca sr, Americo Ávila, gUe se

fez acompanhar ele sua exma,

familia.
- Chegou Sábado proc ;dente de
Lages o sr. tenente Moacir Cor
rêa, oficial 2' do B. E.

OUTROS PARTEm:

dr. Oscar Ramos
Pdra Porto Alegre, viajou on�

tem o sr. dr. Oscar Ra:nos. fun
cionari" da Diretoria

.

de Obras
Publicas

Três por dia
Seu Rogtrio Deputado,
Ao seu Regis Comandante,

Depois de muitas perguntas,
Feitas de instante a instante,

Baixinho sae-se com esta,
Que entre as outras tem

vangloria:
'

-Em francês como Se diz,
Estes nomes-IICafé Gloria".

e mt

Lavando-se com o Sabão

"V· E
\ ·

I·à à. Irgem' s;peclo I a
de Weizel & Cia.·· Joínville
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