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r a
rava ...se <-ie maneira prof'undamente inquie

t nw'te a situação italo-etiópica, sendo certoque
a cjef� gração da guerra será urna nova heca

tombe, de proporções imprevisiveis
/"J... E�st,a hor-�'3 nav(�gam no Mediterraneo cru.zadores ingleses, en, pé (je guerra, ao

FJaE.�so qu�::; os �9xercitos da Italia e da Abissinia fazem os seus últimos �=>rer.:>arati
vos para a luta

MALTA, 24 (G)-Segundo rinformações aqui di

vuigadas vão tomar parte no segundo cruzeiro de verão

da frota naval britanica os segaintes navios: Revenge, Va
liant, London, Devonshire, Shropshire � Resource, que
estão estacionados em Alexandria; Resolute, Despatch,
ancorados em Port Said; e Aretusa, Delhi, Durban e Co

drington, e.n Haiía.
O cruzeiro referido terá inicio a 2 de setembro

próximo, durante 18 dias.
Observa-se que essas naVES

des stocks de munições.

A voz DO povo

e Diretor

Sem quaisquer ligações politicas.
CA.LLADO,Responsavel .JAIRO

I NUMERO 30,
estão recebendo gran- Proprietario

" I

Instruindo a população abexlrn

ADDIS ABEBA; 24 (G)-O imperador Haile Salas
sié II dirigiu instruções á população da Etiópia, fornecen
do ponnenorísados esclarecimentos a respeito da conduta

que deverá ter durante passiveis raids aéreas, declaran
do que serão disparados três tiros de canhão para que o

povo evacue as casas e procure abrigo nas florestas. A
nartida dos aviões atacantes será assinalada com 7 tiros
;Je canhões, informando ao povo que regresse ás suas ca-

sas.

«Se os aeroplanos inimlgos--diz a proclamação du

imperador-chegarem á aldeia ou á cidade para destrui
rern-n'a e queimarern-n'a além dos tiros de canhão, repi
carão todos os sinos das igrejas. A população, quando
abriaadas nas florestas ou nos espaços li vres, deverá ob-

, servar os aviões, afim de salvar-se das bombas que ve

nham a caír nas imediações.
CINClNATI, 24 (G)-Soube-se que a companhia

italiana de automóveis Fiat, encomendou á Leblond Ma-
)chine Tool Cornpany 28 grandes tornos, capazes de pre
pararem cartuchos de cl)' e para ��r<ln?das e obuzes. cal
culando-se que o preço d� cada tôrno ficará entre 30.000
a 50.000' doares, prontos para embarque,

.... Trata-se da primeira encomenda' de guerra vulto-
""" -..,I-- -

sa, recebida Dela industr!a ,deiS Estados Unidos, depois
que se torno-i a::údo o conü.to da Aírica Oriental.

instrução á populacão civil
MALTA, 24 (G)---i\s autoridades estão distribuin

do gratuitamente entre a popuiação civil folhetes de ins

truções reco:TI','nc13l;do diversas medidas de segurança,
inciusive a conveniencia de preparar quartos á prova de

gazes.

Graves acontecimen
'10s na capital mineira

em Bela Ho.rizonle
vismta do presidente
da Republica

BELO HORIZONTE, 25 (G) Hoje estava inscrito para
falar na sessão da Assembléa o deputado Paulo Pinheiro Chagas,
mas logo que s. s. imciou a sua oração, começaram os apartes da
maioria. Alguns correlígionarios dos m. Getulio Vargas e Benedi
to Valadare", perdendo a Ecrenidade chegaram a insultar os seus.

colegas adversa�io5, provocando a intervenção das galeria�. Houve
tumulto e o recinto foi invadido pelo povo, que carregou em triunfo·
os representantes da oposiçãO, 'vindo para a rua, onde falaram va

nios deputados, todos aconselhando a que a populaçãe/se mantives-
se em calma e evitassE' desordens durante a visita do Chefe da
Nnção. Como protesto silensíoso contra a visita, poderia o povo co

locar uma fita negra no braço, como se estivesse. de luto.
A poECla compareCtU ao local, mas não chegou a agredir

03 pOpJb.;C), :lU� se rltô,O {�rz(n' -sál perfeita ordem, �)roteg;dos pe
los deputados do P. R. M.

luto
pela

(

i i
Florianopolis,Segunda-feira, 26 de Agosto de1935ANO

Composicão:,

"_'4

Comprimidos: lacto-fenol-
haleina. " ,

A . fOlma de granulado
contém ainda sais alcalinos
extraidos de frutas, de efeito
laxativo e agradabilissimo de
tomar, superior em gosto e

em feito aos sais de frutas.

Modo de usar:

ou 2 c�mprimidos ou

uma a duas medidas do gm
nuJado de uma só vez; o

granuladQ dis�olver nagua.

Em nossa capital
o. ministro Marques dos

Coalorme estava sendo espera- homenagear o ilustre visitante. Ramos, governador do Estado,
do chegou, ontem, li esta Capital, Dirigindo-se para o Palacio do oferecendo a homenagem e sau-
o ;r. dr. Marques dos Reis, mi- Governo saudou s. ex., em nome dando o destacado visitante.
lustro da Viação. que se acha em do povo barriga-verde, em linda Respondeu em formoso e ma-

visita de estudos ao nosso Esta- oração, o dr. lvens de Araujo, gistral discurso o ministro �vlar-
do. deputado estadual. ques dos Reis. O FRANCES NA

S. ex. que se encontrava.. ha Em seguida de uma das saca- Tambem usou d� palavra o sr.
ASSEMBLE'A

dias, inspecionando as obras fe- dos agradeceu o ministro Mar- Altamiro Guimarães, presidente O cel, Marcos Konder bateu. on-

deraislno norte catarinense, aqui ques dos Reis, em entusiastico, da Assernbléa Constituinte Esta- tem. um record absoluto de perma
chegou acompanhado do governa- profundo e vibrante discurso. dual, brindando em I:>ela oração nencia na tribuna, lendo. ainda. um

dor dr. Nerêu Ramos, que Iôra Prc'stiiram as continencias de 3. excia
".
0 sr. dr. Getulio, Var-I �iYr.� inid::o.,

.

inclusive o ��efado, o

encontrar-se com aquele ttular em estilo uma companhia do Exer- gas, PresIdente da Republica. Ilfld1l..e e a errata, de Pandíá Calége-

J' '1 d
. . ,

d d I E H"· 20 "O I d I
res,

oinvi e, e gran e comitiva com- Cito coman a a pe o cap, ma- 0Je, a noite, ,;J IS. o sr,
.

r. Por contra peso, acrescentou umas

posta de autoridhdes civis e m:ti- nuel e outra' da Força Pública, Marques dos ReiS será recepcio- citaçôes em francês, que a matoría
tares que o esperava em Biguas- pêlo cap. Romeu Delaite. nado na Faculdade de Direito, dos nobres colegas ouviu sem com-

sú. A' noite, em Palacio realizou- pelo corpo discente e alunos, sen- preender•.
Nesta cidade o sr. dr. Mar- se o banquete oficial com 100 do aí saudado pelo des. Hel'acHto Mas fOl uma.

. pe,;a brHh�Ilte de

Ribei I d cultura, e que, atirou mais de um
ques dos Reis foi recepcionado talheres. 1 Ciro, ente aquele estabeleci- ouvinte aos braços de Morfeu, e tam-
pela população de Florianapolis Nesse ato falou eloquentemente mente. bem servir para mostrar a sua excía,

S;o'n;f:CptlvO /que,
numerosa se apresentou para o consagrado tribuno dr. Nereu o sr, Ministro que temos gente de

MALTA., ��:1 �J)�-Ôf·átc; de" ;e' enco,ntrarem atra ����������_���������������� O governo do Estado oferece- talento. tanto na maioria como na

h I T
'

d rá, hoje, ás 21 horas, ao sr. dr. minoria da Assembléa.
cadas aos n�\l os de gcll;r;a surto n� p�rto mun�eras c a- ra In O O Durante o discurso do sr, Marcos o

tas com ban'c -13 vermelhas hasteada, l!1diCOU a popula- . MarqUes dos Reis, digno minis- seu colega Ritzmann, entretanto.
cão que (.l; .ne mos estão recebendo grandes «stocks» de trJ da Viação, nos salões do Lí- mostrava-se mal humorado, e.�inter-

munições, .n C\c: rinha de trigo suticiente para 8 mê-
�andato

ra Tenis Club um chá dansante. rogado a respeito, desabawu" num
.

I I I
Para esta reunião estão C0n- ímpeto:

ses.
1 1 u lt

� vidados além dos associados do --Qual! O Marcos não sabe manejar
A despeito d03 rumores, a população c e ma a nao com perfeição a língua' francesa. E a

se mostra alarmada. Lha, os so�ios do Clu,b Doze e pronuncia não me agrada.Santa Catharina, com a promulgação, ontem, da d G O ' do ermama. traje sera e O sr. Domingos Rocha também se
segunda Carta constitucional, entrou, definitivamente, na ., do convi t b idpasseio, não naven o

conVItes. eS-j
mos rava a orreel o" reclamando con-

posse da ordem legal, na supremacia da Lei. peciais. tra O uso de idiomas extrangeiros,
Como parte integrante da federação brasileira e cum- Acompanham o iluôtre titular qae �odem prestar-se a desaforos que

prindo a Constituição da Republica, ela, dever-se-ia es- d V'
ele nao entenda.

a pasta da Iação os srs. dr. Em compensa'"ão o sr J' �

G 1-truturar juridica e administrativamente, por si sós, atravez V·' d M I f" I d b'
'1-' • oao ua

leua e e o, o ICla e ga 1- berto Bittencourt, que fala e entendede uma assembléa popular-representando as opiniões po- nete d� sua excia,; deputado Ruí perfeitamente qualquer ldioma (até o
liticas do ambito estadual-que organizaria, a seu talante, dos mundos) gosÍou imensamente do
o seu corpo de leis fundamentaes. V. S. sa be o francês. E estava tra.duzindo as cita-

Esse é o conceito verdadeiro e judicioso dos trata- que é oPu r- ções para o seu colega Heriberto Hü!se.
distas de materia d� Direito público, o unico a ser segui- I

.

t
Como este duvidasse, porém. em

d I go "31 e certa altura, dos conhecimentos poli-
o pe os membros daquela c-gregia a�sembléa de eleitores, glotícos do amigo e correligioIlarl·o. o.

b I d d 'd Comprimidos e granulado r

qUto tIvessem ca a compreensão os everes assumi os. sr. Gualberlo argumentou convencido:
Porem, si essa é a lição dos mestres e traça os de- efervescente ·-E' isto �im. E:;tá no Francês tal

veres de que são investidos os delegados do povo, ela Purgativo ou laxante para
qual se cala!

foi, em no�so Estado, profundamente relegada pelo grupo adultos e crianças, não pro-de deputados do sr. Aristiliano Ramos que, por motivos vocando colicas e não habi-
pessoais, não quiz teimosamente subscrever ás leis por tuando o organis�o.
ele elaboradas..

Mais uma, vez evid(nc'él'�se que o quarteto intitula
do abusivamente dissidência liberal age pedida e maldo
samente, faltando constantemente as "atribuições ineren
tes de representantes do povo.

Perante essa descon&ideração para com a gente
harriga:-verde compete, sem mais delongas, que o Parti
do Liberal, expressão lidima' das conquistas populares.
expurgue, definitivamente, da sua agremiação esses per
niciosos elementos politicos, que traíram os mandatos de
que lhes conferiu o eleitorado liberal.

TaI atitude merece repulsa e indignação, quando
mais que ela é orientada pelo personalismo vêsgo e con

traria aos ans.eios coletivos.
Ao qualteto' malfadado' ° eleitorado barriga-verde,

lamentando a má escolha feita, formúla os seus votos de
condo lencias,

Carneiro e os vibrantes e talento
sos jornalistas cariocas Fernande3
Melo e Carvalho e Silva.

O sr. ministro Marques dos
Reis regressará amanhã, pelo aviãO
da Condor, para a Capital da
Republica.

"

I

Politica &
Politicas

I

• I

!
•

Abraços de ministros

Será hoje recepcionado condigna
mente pelo ministro lYIarques dos Reis
o unico ministro que se manteve n�
cargo, mesmo depois da arrancada ou
tubrina. o sr. Pedro Zomer, ministro
da ordem 3a.

Afirma-se. com certo fundo de ver

dade, que o sr. o Tiago de Castro não
assinou a Constituição porque não qui
zeramleval-a no Chiquinho.

.

Mesmo assim, assinou em espi
rita ..•

Comentavam dois politicos:
--Tinha graça que o ministro Mar

ques dos Reis. não pronuncIasse primo
rosa oração. sendo professor de Direib.
--Isso não é vantagem, nem creden-

cial. porque o Gd Campos tamocm t
profe.:,sor deDirdtQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POR MADAIVIE:

,

-íenso que o ar não o penetra, 'I que
formam pratos nutritivos e su

ou 110 maximo �eixa a des- f:�lentemente digestivos com a con

coberto um peCtaço pequeno cição que o lruto seja bem mas

da membrana, pôde-se adqui- tigado.
rir a péle sem hesitação. Pf.RAS llllIA - Descascar

I urna duzia de pequenas peras, ti-

Quantas vezes achamos-nos PONTO DE COLM ElA

O
'

It
� ,;' A P E R A I rar o centro. Cosinhar numa t::alcla

em dificuldades para reproduzir- SUlmos perfumada, deixar esfriar e escor-
Do dircitoi-s-; de tricot, tira

mos um desenho, maxime se não A PERA, que existe em mui- rer, En:.:her o vasio C0m creme
I sem fazer, laçada 1 lricot, tira

temos muito geito pa!'â isso. Ha tas qualidades, é uma Luta fresca de amendoas. Molhar numa mas-
1 sem fazer, laçada 1 tricot, ter-

um modo facilpara resolvermos o

mOd los
e geralmente S5! digere bem, quan- sa ligeira e fritélr.�Uma v=z fritas

minando a carreira por 1 tricot.
o roo ,I ma Bas a um bom pedaço do está madura. «Partida em qua- escorrer e salpicar com assucar de

'J Do avesso:-) tricot, 2 jun-
\. e v.dro da melhor qualidade e 1 2 I 2 tro e cosida com pouco .de vinho baunilha. Arrumar sobre pratos e

tos, tricot, juntos, tricot,
de forma retangular e alguns li- e assucar» , é, conforme disse Ra- s .rvir quente,juntos, etc. _

vros grossos e pesados. Coloque- Do, direito:-Igual á ta. car- Selais, «carne muito saudavel, tau- PUDI�v'I DE COCO-1 qui-
mos o vidro em sentido perpen- Lindos efeitos são produzidos nos últimos rnode- to aos doentes como aos �adio,i».

reira. Divisivel por 2. lo de assucar em ponto de fio,dicular a uma mesa. De um lado los parisienses pelos graciosos tecidos estampados e Ires- A pera constitue urna sobremesa 10 ovos bem batidos, 1 côco
e de outro do vidro coloquemos PONTO DE BOU NHAS tados, que chegam agora de Paris. saborosa. SêU emprego convem so- ralado, 10 colheres de fari-
os livros de modo que ,: o suste- As frestas, especialmente, são interessantes e, apa- oretudo aos J'ovens; os estomazos 1 d tri 3 d d

'

� n la L e ngo, ítas e quel'nha em sentido vertical. Coloque- Do avesso-4 pontos na mes- recendo, como aparecem, em todos os típos de vestido, pouco robustos não devem fazer io rr la i" e 1 de manteig:d I d d d IL ( do Ltri 1
.

d d
..

I t d
.

té
.

I dI'
,"

d, LU ál . a,
mos, agora, o a o esquer o o ma �na na sen. o t�ICOt, mela, es e o ma�s simp es C?S, ume e praia,. a e o ma�s. com- uso e � mutto comum e pr�ClSO Bate-se tudo bem e vae ao
vidro o desenho que queremos t tncot, I mela) 4 Juntos, � pon- plicado vestido de «s0l!ee», formam lll1�as .dehclOsas, ter o cuidado sempre de mastigai- fôrno em fôrma untada de
reproduzir e do lado direito o pa- tos na mesma. malha. 4 Junto", além de revelarem porçoes encantadoras o.a epiderme ela- a be:n e m!stU?f CO")l uine pequc- manteiva

I d h I ti,. .__,,, da "' da le '" .. ,. 'rI ,.I, .l.� r: '"I"t,·;·" I LO,. II 'o .

pC em que vamos esen ar. n- e c. , ra 0.1 mo. dlc, II; n�au n . "d g,.,HhLd.J., (L f'dü, ! �,. ",{1 V"I t' i

,limndo a cabeça para a esquer- D? direito:-Carreira toda!' Os �estidos .de. -soírée- e as. capas têm. el'eitos'iaxatlva, a, pera é boa s,):nente'l· CANJA-Dê preferençia
(ia, veremos aparentemente repto- de tncot.

. novos., graciosos e .1.nsll1uant.esj e rmut�s dos vestidos d.e gua,ndo esta en: ponto: qumto não uma gallinha bem gorda; de
duzido o d-senho sobre o papel Do=r-: Juntos, 4 po�- passeIo. tambern utlh.zam a lde�, especlal�1ente nos efei- c�:3�"l . �::m ma�uré'., ela t�m um pois dela bem limpa, reta
da direita. Ao mesmo tempo e tos na mesma malha (sendo I tn- tos obtidos, por mel) da amplitude da sala, na frente. pnn:iplO ad'itnngé!:1te, mao p&ra iha-se em D2da"03. Faz-se
peja transparencia do vidro, ve- cot, ) meia, 1 tricot, I meia) 4 Os tecidos estampad?s predominam e são muit.o ) estomago, muito madura, fica LL11 refogado' ele

'r

temperos e

le�os, através d'�s.te, a mão di- juntos, =. . . populares,. t�nto para uso diurno, como noturn.o. � v,e�tl- com gosto dê fermenta,da; D,versas nele se põe a galinha; a pa
reua, que, sem dificuldade algu· D.o dlreltO:-Carreua toda do de «soiree-, p�r Mol�I1eLlx, usa?o no. RiO e t.lplCO gual.l&ld�s �e pera 50 cevem ser nela deve ser tampada, tendo,
ma, poderá seguir o desenho cuja de tncot. da nova moda. E em crepe da China flondo, cornbinan- comidas COSIdas ou em compota. uorérn O cuidado de mcxel-a

m�gem se formou sobre o pa-
.

Do ��e�so:-Igual á 1 a. car-I do .a noya saia pregueada, com uma capa fI'estada, em PJr conseguinte deverr:% aCOilse- ;l: ve; em quando par;:1 ela
e:._ feIra. Dlvlslvel por 8. «chlffon».__ _

lhar as marmeladas ���_ cornp)tó's ser refogada por igual. Quan-
�. -

,.... _'_ 'OM _.

'-,--
---, ·"'P"".....!'-M'''''........

-,.-�"iIiiiilii�Prefi��sell1�pl.e()' j:"""""'11,e-1 do. e.sta estinr bem refogada,"_�""'9.rr_.\� .....��·�_"'V.�lf4li:...�'r��'1Ir�r.ii>....,r_-..1Y�����-:---."'�..,......,� ........,r.s...�

c::;;/!I. GLI{.._
__."d,.,_"._• .,,;...i.'5j..,....'--..""""'""""'"""""'�����.._"""'�.,..,..��.,..,••

''''''� ..."..."... � g,ua��ve. 1 SABÃO ['-JDIO de �91ciona�s"e o �írOZ, ,��1 por-
� Para a belleza e saude de seus dentes, �� ��� l!1 @iif:}

,

u1l'lÍlba. çao relali va a guandQ3de de

J'%J use sempre �. caldo q!1e se qmzer fazer, de

I� Pasta SUL. B I I) L O Desporfitiva Funcionarias fÓ��11a qllc.a cfanja��o fi;lue� (Formula do DR. BACHMANN) � feLa pJpas, rr,og:::t-",c.., enLao,
� A venda em todas as pharmacias e casas �I Redator CYPRIANO �JOSE' federais o arroz juntamente com a

I �� de perfumarias. � _,_••_ ZA __20= _......_....."_,,._� galinha, mexendo-se rara que
�M�iY""�����::\t;:�:.:::_�5�������_J,C1imª'-��;��J���;��1 Cí;lisnl'o ---i�:c�onal-7- A�ericano 2; a ?onfagern ��;�p���esen� r�l��� �l�/:e I
Pela nossa ta isloria i Força e Luz 1 -Porto Alegre 1, ae C�::?:!"""f'1 pc:) julgar suficiente para a quan- 1� ,,·..,.._""''''''''''''''''_' '''.....n TO Crece . o entusiasmo

em,.
- I .. . , I tldac[e que se desejar, sendo

(Compilação de L. Nazareth) torno ela grande prova cíclis- SANTOS, 25 (G)-A pe-I A.1t!glUid�da ê'Absamta 'índispensaveis a cebola e o
ta III Circuito da Cidade do leja realizada aqui entre o . . , bouquet de cheir')s. Tcrmi-

DIA 25 DE AGOSTO,--S. LUIZ E GEl\JESIO Rio de janeiro que sob o pa- Santos e o Boto(oO'o, cio Rio, ° mInIstro da Fazenda, re�o.l- Dando estt: primeiro preparo,
---E��K trocinio da A Noite e direção venceu o club local pela con-

vendo Ur.'13 condta da DelegaCIa tampa-se a panela. deixandn-
I [)03-Nascimento do Duque de Caxias-No porto técnica da :Uga Carioca de tagem de 2 x 1.

do Imposto Sabre
1

a Renda. d.e se ferver a fogi) brando,'
da Estrel!a, na antiga província do Rio de Janeiw, nasce Luiz AI- Cíclismo será realizada no c1a.rou, cm dcspacno, que o cn-

para cosinhar bem o arroz e
ves de Lima e Silva, o grande militar e estadista DU<:jue de Caxias, dia I de Setembro proximo. teno p�,3 a contagem de te.mp? a galinha. Quando o caldo
Pacificador do Maranhão, de S. Paulo, Minas Geraes e Rio Gran- Depois dos primeiros ins- ilR L

de serviço deve ser o da antlgm-I estiver bem grosso, a canja
de do Sul, generalíssill10 do exercito brasileiro, contra o Paraguay. cri tos, �4mais inscrições fo- �1iYllaI10iUraS I dade, ab::�luta., , .. I está pro:�ta. Queren.do desfi-

1825-Independencia do Uruguay-A lISala dos repre- ram en'viadas á séde da en- . 1 _

E dl",'la de �pJa.uso esta du- ar a gallllha, l epols que a

5enta�tes da Pr�vincia ?rie.ntal do Urug�ay� procl�m.a, na. Cid.adel tidade organizadora. da esquadra brasl- çao, qu_e vem auohr a �elb pra- canja estiver pront8, aconse.

�e FK)nda, a mdepenneoCla d� ex-povmCla brasll�lra CIspl�tlna, Entre os ultimas concoí'- lei ra' xe d� ��souro segun?o a qual lhamas, p�ra isso, retirar-se
ueclarando nullo o acto de sua m�o�poração ao Impeno do Brasil.

i rentes inscritos, estão Joa-' a a�tJgUlaade, para efe:to de piO a galinha, limpélí-se dos os.

. 1830-Nasce. nesta capItal o a!amadé> constructor naval, quim Peixoto e José Marques, RIO, 26 (C) - Devem re- maçao, era conta?a slmplesmnn- sos, d�sfia-s(� a carne 2 tor
capitão de corveta Trajano Augusto de Carvalho. os vencedores de 1935 e 1934 gressar na proxima quinta-felra as te dentro do penado de cada na-se a pol-a dentro da can

1832-D. Pedro em S. PaulO-Chega a São Paulo o que novamente lutarão pela unidades da esquadra de coman- classe, com postergação do tem-
Ja.

príncipe re�ente, d. Pedro� �ue é recebido com gra�des �emonstra- conquista da vitória, porém do do contra-almirante �aul Ta,· po geral de serviço d1lldo lo

ções de estima e respeito. SClente da natureza dos dlsturblOs de 23 ha a considerar que n,) decur- vares, e que desde o dia I G do gar ás mais clamorosas preteri- �""""'_"__W",","'

de Maio e 19 de Julho, dissolve o governo provisorio e bane os so da realização do ultimo corrente tem esta.do em aguas d.a ções de velhos e bons servido

principaes promotores daquelles motins. Circuito muitos corredores se Ilha Grande, realizando os exercI- res. Ellcaniada
.1872-lVIorre O v.iscond? �e Itaúna-Sen�o ministro revelaram e p'oderà a vitória cios que lhe fora;n determinados Não bastava, aos empistola-

da Agncultura, fallece no RIO de JancHo, o dr. Candldo Borges sorrir a um corredor novo. pelo Estado MaIOr da Armada. dos, a porta larga ,do m�reci-

Monteiro, visconde de Itauna, notavel medico e operador, presidente Recomeçarã::l amanhã as ulti- mente, arranjado de acordo com

da provincia de São Paulo, senador do imperio, etc. Futeból mas provas de tiro e de adestrà- as preferencias pessoaes, contra

Seu último acto como ministro, foi a assignatura do decreto mento das mesmas guarnições. legitimo5 valores; o falso cri te-

de 16 de agosto desse anno, autorizando o barão de Mauá a esta-! AVAI X TAMANDARE' A esquadra regressará no dia rio da chamada antigutdade de
belecer um cabo telegraphico, submarino, entre Portugal e o Brasil.. lO de setembro, ';010 destino á classes entrava tambem como um

Era natural do Rio de Janeiro, onde nasceu a 12 de outubro de I RealIzou-se ontem, no gra- Ilha Grande, onde realizará a se- meio disfarçe-do aos acessos indã-
1813. I mad� da F. C. D., à rua gunda parte das manobras. bitos.

1893-0 Vice-presidente segue para o Rio de Ja- BocalLlva;. o esperado ellco�-
---------------

neiro-Embarca para o Rio o vice-presidente do Estado. coronel tro ent�e.�s valorosas, eqUl- O ;nte r'ven torElyseu Guilherme da Silva, passando a administração ao segundo pes prmcl�aes d? AvaI e do fi

vice-presidente Christovão Nunes Pires Tamandare. Apos uma luta
,

-0-
.

titanica e interessante ven··

DIA 26 DE AGOSTO-S. ZEFERINO ceu galhardamente o deste
mido onze Avaj, pelo expn�s
sivo score de 6 xl.
Em nossa proxima edição

publicaremos relato circuns
tanciado dessa lide ..
Lamentavelmente não pe

lejaram as el:ens secunda
rias do Avai e Tamandaré,
em virtude da ausencia de
diversos players.

Para reprodu ... Segunda lição
zir um de- deTrlcot"

senho

PARA SABER SE UMA
PE'LE E' BOA-E' preciso
examinar o comprimento e a

densidade do pêlo que tem
raiz sobre a membrana, o

que se determina sobre o

pêlo. Se este se abrir facil
mente e deixar a descoberto
a membrana, a péle não é

bôa; mas se '. o pêlo é tão

'-..:

com ta "l�i.
,Jade Mara

vilhosa"

RESULTADOS DOS jO
GOS DE ONTE.M

PORTO ALEGRE, 25 CG)
São José 2 gremio 4; Inter-

matogrossensc

SANTOS, 26 (G) - A
atriz Lupe Vel�z, na sua passa
gem pelo nosso porto, a bordo..r
do TYestern Prince, rumo da ca- t
pital argentina, falou, cheia de
encanto, das belezas do Rio, ten-
do afirmado qUl': inehrírá no seu re

pertorio a canção Cidade JlvfaTa�
vilhosa, em homenagem á capital
do Brasil.

1640-Fallece O general Sanfelice-- Na cidade da Ba
hia fallece e é sepultado na igreja do convento do Carmo o general
Giovanni Vícenzo Sanfelice, conde de Bagnuolo, que prestou rele
vantes serviços aos brasileiros, na guerra contra os hoIlandezes.

1888-A «Imprensa Catharinense» -E' distribuido nes

ta Capital o numero especial e único da Imprensa Catharinense,
folha de grande formato e finamente coIlaborada, para festejar o rf'

gresso de D. Pedro lI, á Patria.
1932-Angariando donativos para os soldados-Em

Curityba realisa-se uma grande reunião das damas cLritybanas, para
a angariação de donativos para obsequiarem os soldados paranaen�
ses que se batiam, l'\a Revolução paulista. No mesmo dia o Inter
ventor Manoel Ribas commissioná os officiaes do quarto Regimento
de Reserva da Força Pública, com séde em Clevelandia e Palmas.

arma jagunços para sitiar S· d· ta capital ln Ica os re ...

.

conhecidos
GUIABA', 24 (G)-Causou grande irritação popular a

noticia do adiamento da instalação da Co"stituinte concedida por
solicitação do interventor e;n nome de alguns deputados seus cor

religionario5, informando falsamente o Superior Tribunal Eleitoral
de que varios deputados não podiam estar presentes nesta capital
amanhã, quando a verdade é qUê aqui estão todos desde ontem.

O interesse do adiamento visa dar tempo para o interven
tor aproximar desta capital 0S j 19unços que mandou armar nos

ganrr poso

RIO, 25, (G) - Foram re'

conhecidos os seguintes sindicato,:
Sindicato Rural de Lages, Sindi
cato do Invernadores de Gado
de Curitibanos e Sindicato d05
criadores de Gado de Curitiba
nos, todos do Estado de Santa
Catarina.

't .. ,..... , . .I':."',.t;
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Limpos leves Ido
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
3$000

Extra

M8r�ado do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 18$000

DIVEHSOS 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$OCO
Soda Pyramide caixa 6j$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 1 2$000
Zéa lVIays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 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 kilos)

24$0UO A Ih E 'I 42$000
"'e'las de cêra kilo 7$500 gu a speCla
v

.• Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1 $600 J E' I $
Cimento Mi:luá sacco 16$,500 ,aponez Bspecla

38. 000

Pl h Pi 1 •

I no "000 aponez om 30$000
DOSpl oros mneiro ata - l:v

_

00
'Bica Corrida 2ô$000

Arame .arpado n. 12 rôlo 32$')
Arame iarpado n. 13 rôlo 36$500

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

MERCADO FROUXO

BANHA

. J.

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
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$000 IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. t..v$vvv __

Xarque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xal que sortidos arroba 25$000 (por kdo)

Mcrcaclo de Floriallopo!ls Mantas Gordas 1 $800
F�ijâO preto sacco 1 7 $000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco 15$000 I

Sortida regular 1 $400
Feiião vermelho sacco 1 5$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000 .

Batata sacco J 2$000
Amendoim sacco 8$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

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

DIVEROSS
(por �ilo)

CAMBIO

COUROS

Praças
5{ Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« 8elgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

90 dlv á vista
91 $000 93$500

1$260
7$650
1$565
$853

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

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

3$000
2$000

MOVIMENTO DE CEREAES INO�RIO DE JANEIRO
5TOCK IZm 3.8 EntraôaslZ Sahlôas

(5 a 14-5

Fij&o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
X'1n,ue (�ard.)s

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

Galeta

Médicos

Dr. Cesar Avila

Fecharnc.:)rito de malas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás �19,30 horas

PARA:-ITAJAHY,� BLUM.ENAU, ]OINViUP, '.:CuRY'rJBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANr:mo.

Agência no

"::dificio La Porta Hotel I
Rua Trajano, Il" 1 80brado.

-

..-'-.--rr;;;;"_....."""""""''''''..,.',:;-;...,.:.">.,'"••.,.'.''".,;''-=••Sl••'.;.,..,,.,'.._�..U�

Telephone n' 1548 I

�
�

I
�i
ii

-- �!
.

�'

Fulvio Aducci �:
,

Advogado
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica clrurglca-operações

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

Phone 1.618

CommerCEo, Industria A

Agricultura
11"�(1��! t�r'.·r� ntes lia praça de

F!�ri�i1oplilii8i�
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500 PELES

Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Gatos do ��tto uma 4$000
l' 34$000 Lontras meoia uma 30$000

noiana

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000

70$000 Graxaim do campo uma 5$.000

Diamante 69$000 Catetos médios uma 6$000

Christal 58$000 Porco do matto uma 5$000

Moido 65$000 Largatos grandes uma 3$000

Terceira 49$000 Veados mateiros kilo 10$000

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

Sacco de aÚ kilos 16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
Sacco de 45 kilos 15$000 38$000
Moido de 45 kilos 16$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 IEnopados 2 kilos 27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ----------

o c ,
Fôrro de pinho 16$000

SAL DE MO;:,;JORO Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos l 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

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

Indica:

Advogados

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid,:-Praça Pereira € Oli
veira, 14-Teleph, 1 353

Consult,:··R. João Pinto, t 3
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Dr.

rr 18Rua João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

. - � II
Dr. Pedro de Moura Ferril

Advogado

Accacio MoJ
reira tem seu escriP-1
tório de advocacia á rua I
Visconde de Ouro Preto I

n. 70. - Pho»>: 1277,-1Caixa Postal, 110. II .

� ==':r::t:O�

A Saude!!!

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de moléstias graves, a-

-dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope lede-tannlcc
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas surnmidades medicas 110S casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

DoslZs: Uma c:olher ôos àe sopa antes àos refeIções.

Pharmacia Internacional

.

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO ST,A. CATHARINA

Ler com attenção

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingos: (iKi4��1������������
Um �a:�:l;�n��c:�-fei��i�� ��;:f�a�e���aa�em I ttentae bem' �Salutares Banhos Thermaes na temperatura

�����,.-..�""�....",.,.,.,,�... ....�l"".���.� ��de 24 ou 40 gráos � = l�
Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

A Agencia Moderna �
regressando ás 16 112 horas, um confortavel de Publicaç6es, com séde f�

Omnibus da Empreza Santo Amaro f� em São Paulo, é autorizada e fis- �'t�."
P

l\� calizada pelo Governo Federal e ��j

reço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço I possue a carta patente n. 112 ��
no restaurant do Hotel e direito a um BA- ifi; f5f.:JNHO THERMAL, por pessôa, �l� FORMIDAVEIS sorteios proprios, ires vezesj por .��

RS. 15$000 semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras t:fj

'EXTRACÇÃO com globos de crystal. �,,�l,Para informações e reserva de passagens: No �4,�
cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82 çt A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- rç\,l

_iiiiiii::iiiiiiMiiiiiiiiiiiiOiiiiiiura��H�o�t�él�o�u�p�el�o�T�t..�'L�E�P�H�O�N�E�l�.5�2�1����!1 L��;;;�;;�������!
,

i��.•�.
:...

"',!,\"
I

"

1

Expreso$ r\10Ei'a�eSr�e"
séap Porto Algre

'��·-3
�MPREZA DE TRANSPOkT

BUS E

Devidamer

EM AL 'OMüVEIS,OMNI-
/'M.íNHÕE

Registrada
Director Proprietar V! SANTIAGO BORBA

Linha Porto A.�egre - Plortancpolls e

vice-versa
Sahh:dc de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CI"{ESCIUMA

URUSSANG�ORLEANS
.

TUBARÃO
BRAÇO DO NORTE

ANNITAPOLIS
THER.EZOPOLIS

FLORIANOPOLlSaté

Viagens sernanaes em 3ô horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CAROf\S, ENCOf...1ENDAS F: VALORES

Informações em Porto Alegre: �éde RUA A. NEVES, J 59--227
em F!orianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pênsão Mach"do, Rua João Pinto N' 29

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

Mais informações: Pensão JV1é.cbdo, Rua João Pinto n. 29

Refinação de assuesr
.._.--------------------------------

=de=1

João Selwa==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua SGcayuva, 154

ll�pl}slto: Merc�do, 36
,

-- ---�:----
FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

COrvlPRA-SE BAGAS DE NOZES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I roital r,zali3aào g.OOO:OOO�OOO IReservas mais ôe ae.oon.oooscoo
Receita em ]933 ]7.76Z:703$361
Jmmoveis 13.47Z:Z99$3í;t:)
Re5ponsablliÔQÕe� .(:55umiàos em ]933

.
Z.3l'J9.93S:432$8�6 I(Estos re5pDnS�!u!lIOGàes r�:erenl";" somente aos rurnos Õ;;>

�E'OBO e TRAt--l5PORT'ES, quz são 05 DOiS UH!r05 ztu qUE �a Comp(lnhia opé ru) i
Agenh!s, Sub'Agentes e R"gu!auores

õ

e f-'bnt"Í'15 II.m loóos L"i ;'

Estados do Brasil, no Llruquc: (5urruc�,1ll) e nas pr ínctpcce !
p ruçus extrangeiras �

Agent25 em f.lorianopll1i;] cnrneoa LOCO e. rIA.

"
.

Rua r. marra TJ' 35 \SOUI'OÔO) faixn pos1ul 19

Telegr. ALlIAHçri T"i�ph. 1.083

,_..
"_Gi·�''''��"'_'''.-

Escrlpíol'ÍQS em- LO)Urlll e Itol·Jny
_

5ub·Agente9 em .I----;��.-.-----
'

&.. C."_ .. ���=��_<?�� �- �- t_oCle-=-____ __ I/ � � � ��"..� �1 n�" ii �
= ��-'=""·�f<--""'.H,""��"'·"'�"'--..,�" {f ��Viifi��· \J J>i. 'I�II

Sociedade Im!liG�;!�.,--;·" ��u/��!rineI1Se Limitada
--

I
. '4

·End. Tel."" F I LOMENO

�

A GAZETA

Se ainda não í::'líl um LO'TE de terreno na

VILLA E/\LNEAf.:iA procure bojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U ,,-,: ou lvlA1S lotes. Amanhã
valem mais.

PJan�;: .·l� url.anismo moderno devidamente: approvada
pela Pi r. ;:i:::1 Mlll,i'<p;:d de 550 José, cuja cópia acha-se

archiv<;.,.1:.! :iél m .' ;:r,a Prdeitura.

Um conir ... cic de c m!JTG d� terreno da Villa Balnaaria é

f) melhor presente e Natal que V. S. »ode brindar seus filhos.
Linaa Vista Poncrllmlr.a.

Esplenalôa pt o ic à.! banhos.
Optima nnsr crile ue agua potouel,

TlZrrent�5 completcmenle planas.

A 'VILLA BALHEARIA [)J'--3TA a:
-

1000 metros àa Ponte í--l 121' .tlio Luz
800 ào ô"o"àe Queri.:! feàeral, em construcção.
60" J_' n· upo Esco lur José Boiieux.

a séàe ào Di5trirto "1030 Pessóa.

Servida pelas Li!lbas de Ornnibus de Florianopolis á JoJo
Pessôa e Florianopolis Biguas,ú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieôaõe se encarrega na construcção ôe Préi)ios

03 lótes llàquiriàas.meôlanh� o pagar.1enta
ô

e uma cntrcõu ó

unsta e o resta te em pagamentos mensuee,

lnformacões completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
•

PHONE, 1521
ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro IvojTeteohone n. 1632 I

FLORIANOPOLIS - S A O J O SE'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

PARA ACQUlSIÇÁO DE UM BOM RADIO

São necessários 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIl\1A

Essas somente são encontradas
novos typos de radio

p H I�L I P S
_tHH a.::w 9!

-

...

nos

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

.1

PASCHOAL SIMONE S. A.
Nas grandes luctas que desdo

bram no campo da actividade 'EO�

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephonc como a mais inprescin
divel das necessidades!

Profeseora norma-
I: sta

"
,

l '-.;l �- acceíta alumnos.
CURSO PRIMARIO

E c·ECUNJ"\ArHO·.._.. LJ 1\1--

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N; io

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

Tvp o qr-o ahlu, EstrórC:Dfvpi
Enccõer-noçõc, Pc.lUtriçÕn. 'Tro
bolhas em Alio P;c e 'o e+c,

, i-
I

LIVRARIA MODERNA

Preferir o Sabão IN

I EeX'".. ' .'-J

��--' .......�---..,"

E VERA QUE

.-_:._.

-,./

funàaàn em 1886

Rua Felippe Schrnidt rr 8
l'aixa postal129 Tal, auto 2004

Codigo Ribeiro End. Tcig.
SIMONE

AUTORIZADA E rISCi\LlZADA PELO C OVÊRNO FE
DERAL, CONFOI�ME O DECRETO DE 23-5--1917

SOB N. 12.475
'

E'
'

a unica que garante os seus associados e of-
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 1 JS

Inscreva-se hoje mesmo na Conlltruct!lra üa L�r Ltd�
que obterás uma caderneta pela quantia (.le 10$000 cc;

.

direito a um sorteio pago,
SI a sorte lhe plOtt'�er. "? decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insignificante quantia de
_
3$000.

Reali�a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex
tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER Ir�fORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre-
- sentante, nesta Capital, sr.
João ManO�1 Nastirmmto, ��i
que se acha installado, com
escrtptorío, á PRAÇA IS DE
NOVEMBRO N. IS.

G
�
i
I:
• MATRIZ: RUA 11 DE

•
�OOOOOG---------

�����)
é',�;�

:
AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo t�

,�
--------•••_��

É SUPERIOR

.. _. _. ---�..
- '",.

,.

r;'.'. "r"_'��0 ..

r,;;'
'

". '

��
,(

.�:s. .�: '-
••. : •. � .. '�

r"
AoJ. .....

.
. ':1"' '.�:('

"
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A GAZETA 5

� -

ClJor-açoev
......���

caritativos I
LU IMIII

Banco de
CréditoPo- ITALO-ETiOPE
Pular e Agri- - OG---

S LONDRES, 24 (<J)-Não cendiarern casas anele resí- A estação alemã DJA, ondaCO I a de an- ha exagero em afirmar que a dem elementos italianos. 31,38ms., irradiará amanhã o
:!. Catharina reunião de hoje do gabinete O decreto diz tarnbern que programa abaixo, para a Ame-DEVEIS' CONTRIBUIR PARA MINORt\R OS SOFFRl- ta a .

pode transformar-se num aos etíopes que insultarem ou rica do Sul.MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
(Soe. Coop. Resp, Ltda.) ponto decisivo de nossa his- matarem pessoas italianas A's 23, JS corresponde àsPOBRE OPERARiO

toria nacional. serão aplicadas penas se- 3, J 5 hs. no Río de Janeiro e�eG� Rua Trajano n. 16 O desafio lançado pelo sr. veras. 7,15 às I I, J 5 hs.Augusto Silvano, ° � obre e infe!iz operario que falleceu em (Edifício proprio] Mussolini aos nossos inferes- 23.05 Anuncio DJA (ale-consequencia do horrível desastre occorndo, na chata Comman�a�- I ses e direitos na !Abíssinia é C,',O" I' te i f'I mão, portuguez}, Canção popularte Souza deixou sua desolsdn companheira el. Francellma Vlelr.a Capital 136:700$000 calculado propositadamente '<.!iW ,,' l� " alemã.e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do dcsh-, Reserva 56:424$498 como desafio á Grã-Bretanha. 23.10 Radio feminino: Do me-no, que llies reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

t' I RECEBE DEPOSlTOS Si toleramos docilmente a Ape
Iaça-o vimento nacionalsocialista,Bem comprehendendo esse transe ang�stlOso, porque es

ai' humilhação, não se vá supôr '

'

a 23.25 Noticias sobre atualida-passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope- PA6AHDO 05
que é possível tentar "contra des.rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em,;uofi columnas, U'Ili1 su- � SEGUINTES JUROS: nós qualquer coisa de mais 23.35 Noticias sobre a econo-f d II mulher �
b t

.

I " I'lmal's Julgamentos da ses- .

I
bscripção em avor aque.a p:JUFer�'lma.

.
'

I
C C L'

.

d r.:: su s anciai, um pouco ti mia alemã.Com esse gesto, assim pensarnos, *"oderemos lhe mmorar os I imita a o], ala. tarde. são de sexta-te 1 ra 23.40 Entremeio.soffrimentos. CIC. Aviso Previoôr. ala. .

Aparentemente está sendo 23.45 Ultimas noticias (emIdI 00$000 Prazo Fixo . g·l· ala.
d

Agente e funccionarios do L oy cultivada no estrangeiro a Hab�as-corpus da comarca e alemão).Por alma de Maria (enviado anonymamente) 20$000 ,

idéa de que o Imperio Brita- Mafra, impetrante e paciente An- 24.00 Concerto sinlonico. Di-A Gazeta 10$000
.

I m ca nico espera apenas a ocasião tonio Barneck. Relator o sr. rigénte: Wa�ner Richkr-Reichelmd E T I
l'

I FI'
.

pr
scrsa-se a usar U -

.

h d
'

(
Contribuição a

� stação e egraprnca c e ona- '"

lat O conforto para ser trinc a o pelas ou- des. Presidente. 1.15 Ultimas noticias \ em por-nopolis.
" . 24��$�OOOOOO sa com reI 11Vt tarnento. tras raças. [O tempo ha de Concedida a ordem imp-tra- tuguez).b d f

. .

d l tros v para casa. üe fa,
.

t d" , .

1 "'10 r II I d d
Contri uição e unccionanos os orrcios e ou.

.

Genera! .

dem o�strar c:a;�m e"" ,e que o
a:, "'''0 l' ter ° �",e_�'e. cem- I .,) r; nos "::; lrala os

..
,

oX X X 5$000ITrat�( ,.�o Largo
l!'.nper'0 nem esta 'O "enáactOnCí,) a pf"113 CjU� me [;'l li1!,vs··l.1,I�a musical. r euoi : \It',;wr;

-----Q-.---�-----,
.. "'---'--.. ,,- -----,

'1
03",'0 ,"o

'���ej:S ordens de quem o I �a A:�aç�: :'���"�. ':;êi65, da ,;�íb,,,t 0, .hest: a. V/ai'ar Knm.
UEREIS fazer do vosso temo velho ou cha-

LONDRES,24 (G)--Anun- comarca de Caçador. apeh:1tc 2. i 5 Quem sempre trabalhapéu, um novo, mandai hoje 1�1esn:a a TINTURARIA E

pJ'.'>'� i�n ftZveel'tntedre-sewuI:n� ela-se que, depois de uma a Justiça e apelado J0sé Luiz La z- com ambição ... Um operurio falaCHAPEtARIA CATHARINENSE SIta a rua l'�.t\JI\NO! 12
i P U interrupção de quinze dias, zari. Relator o sr. des, Silveira sobre os seus estudos.-PHONE, 1.418. kelman, novo. recomeçaram ontem, as ex- Nunes. 2.30 Para o seu divertimento.Tratar nesta redacção. pcdições de combustíveis de Dado, provimento, a apelaçào 3.00 Atuahd?tcb:.Por preço de occasião, New Castle com destino á para que o apelado sej:; nova- 3. J O Leitura do programaItália. menle julgado, por ser a dcci- (alem., port.], Despedich DJAFoi embarcado um carre- são absolutoria contrária a prova (alemão, portugucz ).igual zamento de 9.000 toneladas, dos autos.

• /'�ujopagamentoseràefetuado Apelação cnme n. 5.158, da Afas"�ar·��e··a
na Grã Bretanha. comarca de São José, apelnnte ] .a r,".)(.)ht.lca
NE\V-YORK,24 (O)-As Ari;t;c1e--I' Pnfonio da V",ig,l • -

informações procedentes de outros e apelada a Justiç.a. f(e- RIO, 23 (G) --., Respondeu-
"Washington confirmam que [ator o sr. des. Silveira Nunes. do aos apelos dos paraibanos r:�.
O governo dos Estados U111- Reflllmada, em parle, a sen- sidentcs em São Paulo, o sr, Epi
dos não cogita de consultm' tenç:l, afírn de ser ?t péll3. npli-, tacio Pec,so.:! dp,darou que aras'
ui2nhuma rotencia quanto ás (',:..dd nc, W,\u médio ,lr; r.:riig", I t"r"se-;� ddi!ljtiYJm�ntr da poli,
cl)n",�quencias de uma gu;�rra 156 de imo:;, 7 me71�� e nJultn. tÍcJ.. pJo Llo. d"Ddn, r:1,,: fôrma <.iI
eventual. Apelação crime 11. 5.1 í�J, guma ac:eiíar a cld,�íra de 5ena

ADIS-ABEBA, 24 (0)-0 eh comarca de Coritil.HIl1L'S, ap\'" dGr qU(; lh:� ft)\ ufet(.'c.ida por
governo ílbexim iniciou inque- lantf' a Justiça e apebdo:', A!tino: eléS.
rito afim de apurar todos os de Melo Cezar e outro. Rebtoí i
fátos ligados ao a.cid�nte o sr. des. Erico Torres. \ ------------

"-'NDE SE - sofrido pelo consul ItalIano Confirmada a s� L4nça ab,;olu I a.. ...... '_ ,r-.o .."JoV
t.:1 "

- uma pequena ca
.

F I
.

,

1';:::1 i n '-'
'

• ..]1R G I I3'tt Muz!;a C0nl. tona, uma vez que ::.,; coaounasa na

u6a7 en�ra
d

J en-

ADIS-ABEBA, 24 (0)-0 com a prova dos autos e o direi. Braei Icourt n
.

111alS uas pe- d
.

d
.

i I d' impera ar ass1l10u um e- to.�'
. q�nas

e

S�
c

lt �5gran e a lua

creta" creando a pena de mar· Agravo n. 792, da romarca RIO, 23 CG) _ Acaba deuarte Cllutf".
CAFE' ES te p,cidra aqueles que depr�n- de Joinvile, agravante Conrado I ge� nomead_o o sr. Alb�rto T�i-A tratar no �

darem, sequestrarem ou 111- h.uhne e agravado Otto Colin. I
xelra .Boavlsta, para diretor daTRELLA.

T �'
, �

L Relator o sr. des. Medelro:; ; C<:lrt�ll'a Camblal ,d� Banco do
I Dr. Pedro de Moura Ferro DELAMBER I � C�'\.. .. Filho. I BrasIl, e� substitUIção ao 5r.Faz entrega cOln cc..mmhao,

F' d- d r ._ Souza Mello. atualmente presl-lenha setrada. OI i o, em parte, r·rOVl
dente do D N C.PHONE 1100 mento ao agravo _'ma que se " .

----------- peimila o exame da escrita de DELAMBERT & CIA.Pernambuco acôrdo com o Codigo Come-cl- [;Attende rapidamente lenhaa!.
em toros.se prepara C�mpra�'p;ra vos conven� PHONE 1.100

P·�' f' rar no Cen- cer o formidavel e ecol1omi-
A Carlos Hoepckear a

.
fgU

. SABÃO INDIO. .

tenano Farroupilha S I A agente da Con-
Ano de dor nesta praça re-RECIFE, 25 (O) - A As-

louc08111a ce�eu do Rio o se-sembléa Le?islativ.a aP2°vou, on-

gu I nte telegrama.'):;' "

. !em, em �ltlma dlsc�sao. o pro- RIO, 25 (0)-'-0 ano de _VENDE-S ..... em Capl el éto de leI que autonza o gover- 93 I
'

d "
.

,',P'S l11ul1icipio de C:ãl) J
d' d é ,. t

. 1 4 sup antou to os os Hidra 7 ornado d!reçaou, v 'no a lopen er at a Impor ancla c t· ..
'

I 1 C' c: "B '1 E 'h
.Joc:é lima pruprlec1ade cum d d' 'I t d ,ano" an e, lOres e 1 0,,0,) ras! - uropa executou oJebA: 'c sa dr.> tijohs e uma

e OIS In: c�toppara b
en er a) de loucura, tendo entra-) sexta-feira 100a travessia é.1é •aroeaa dae terr"C'llo co�; ,

2855'\ IErep!es�n�açado Ce ema:rJ uF;o
na

do no Pavilhão de Obs�rva-I rea atIantico serviço regularc . ,

xpcslçao o entenano arrou- �

d f C d L rf hmetrús quadrados, quem pie- ilha. çoes,. a cargo o pro essor on �r uJ! ansa.
t' , I' 'lforme-se c( >111 Ma- p

- b Hennque Roxo, nada menos Jublleu no genera 10 mun ..

eLl er, ]f �. A representaçao pemam ucana
d 2 O 18 r d D t d' I bt" .

I Cardo"0 Caca Hoepcke C F 'lI:: ,e. a.!ena' os. es es, la o llJO cumpnndo mat('-noel vi J •

ao amPdnatf Oarro�pl la, sdra eram viuvos 200, casados603 maticamente horarios semcomposta e da at etas,o os
e solteiros 1.147! De 69 igno- perda pessoal material oudiversos r��os e esporte: go- ra-se O est.Jdo civil. qualquer mala aérea.vernado: ......Ima .Cavalcantl freto.u Vê-se, pOT aí, que não é Facto comprova exelentesum navIO eSPTJaI tara .

condum
propriamente o casamento pcrfomance tripulações alta.;a dele�aç�o. ram

em mtegrarão
que leva á loucura. qualidades material tudo co-esta, I loma Istas. Ao contrario... laborando exito grande obra- 7 -'3 Im,$I" intensificar intercambio inte-

lectual material dois conti
nentes por meio de serviç!)
aéreo regular Condor LUf!
hansa 2 dias Alemanha Ame
rica do Sul ou vice-versa,
Nota interessante: Tor

nado cruzou Atlantico com
Passat que direção para

I �rasil executou 10 I a traves
sIa.

I DELABERT & CIA. :

'I A melhor lenha por
preço.

-,
-_

I PHONE 1.100

__*RWWF'Mj�:��������il' '\ �,�a��g;a�n�?e��u�iV1,aCIll1�na��mas; n10ttmel nus
I Fe1lo

Hygiene absoluta . "iii Dulc�osta
�- �"...... d'� ��.,,,.,-,I';),"� qu�hdao.p iII' _rarnjil,:::�S 1:., I'�I q" ...... j Q ".;<c', ,',_

�\ AC,cri/17m OÍflfllWiS

p,nra
(JS

GarantEHn os pioductos da '; cusos preliminar,· wmple-

II mentar e sec:1lZdor/o
.

RUA UR.:OUAY N' 22
Tratar das 14 ás 16 horas

WP
c

AGUE_
�--..

-_._- -

:
RA Irr�diação

""

� tr?> �, � 4"Jt.\ ",,;J!'>A!lI" _U� Qt,l fJ� � � li ti:!II

Ilha

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqueçais J ri. do Telephone 1.418

P 'J� t;= Ç.,-c., r',damarca ,,_.t_.o<'

Moritz &. eia.
Conselheiro Mafra, 56

Pholle., LISO

Advogado
Rua T!ôjanü n. I (sobIado)

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso MI
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar COI11 o pro
prietario Pedro Cardoso.

__--=rr

_.�_._._-.- __ ._----,-

.,.",...r; •••�s=m""'{I! ,-m

A�erta illll d ,pe�Jla a ..

_,

O teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás colleções nos albulls da afamada bala HOL-
LANDEZA.

d
.

O posto CHIe, o preferido pela garota a 1I1-

telligcntc distribue cubiçosos premlOs e de real va
lor c utilidade.

Além de valiosos brindes receberás garot.o
amip'o, desde que apresentes 100 coupons, uma Cai

xa �om 100 balas.
Que momento de satisfacção.

.

Dê preferencia em comprar suas caIxas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premias es-

pIendidos.
.

Não é fanfarronada, já para maIS de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

pARA chamar uma Li
mousine é só discar °
n. 1.222. O unico

telephone das Limousines.

Cartas para o dr. Buchmann.
Caixa Postal, 2658 -

Rio de Janeiro - Brasil

I I Dr. EpilepticosIvo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Brasil
Uruguai

I
RIO, (25) - Foi sanciona-

da a resolução legislativa, apro
vando (j tratado de conciliação e

arbitragem obrigatoria, celebrado

Ientre o Brasil e o Uruguai.

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalível para
a cura da EPILEPSIA.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Edificio] raixa Agric:oIa)]

TELEPHOHE, 58

..

, I!)
'.: c '�, ,,'.. ' " r I

•

,I, I
." ',' ,1 ;;�'.

L_ ----'- �.,' __:_ ------.....
.
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Nua
DA 5a. Fi .. f\;{s ..

•"iI ._.......,- • _lf_

----�=-I CURITIBA, 25 (G)-Assu-
A V o Z o o p o v o miu o comando da 5a. Rf!gião

I Militar o general Paes de Andrade.

,.r.:r.oro.."�P.4-;;.�ti_,."..ci3'.I""�-�TSõ'f
.. :..�r.;;;..�"3:,r*"W!'s:::.:�����!.$'1:r..����\,�, I

I.���.h....���1Iro!:�6r.....���41�..�_���� �

��"it

���sa ,*,..���J _

ro u' a�
E n C a ��t r �� rda c @ M1� � � t� �aa1
111 e IIte �I� 'ri� �� � �I $� �.1j Ct�l r�'g .� g';� V8e."

� � �T.J� � '7� 6� �.f�� � 1l\1 Wi: � ,�,� ri � ,}�� m ;ãSU� �� {i.� \'��} �:J. � ��1J r� �j,� Qf»tl;1

;�iCURITIBA, 25 (G)--Onlem- e g;le, por IS<,), vive agora ao léo

por volta das 21 horas, os tcan, da sorte.
------------------------nt m,

CHEBAm uns ...

Dep, Carlos Comes

AliIVER,5ARI05

Dr. Renato Barbosa
seuntes que atravessa 'Iam certo tre

cho da avenida Solivar não po
diam deixar dê ol.szrvar, entre cu

riosos e surpresos, um quadro de
verás singular:o

De cinema
Está nesta capital o deputado

federal sr. dr. Carlos G0!1L3 de
Oliveira.

Aniversaria-se hoje o nosso dis
tinto e talentoso conterraneo sr.

dr. Renato de Medeiros Barbo
sa, deputado á Assembléa do
Estado e membro da comtssão

constitucional.

REX

Hoje)",ís 5, 7 e 8,30 horac o

Rex, apresentará TIm Mc em Lei
de Terr o.

COMPLETAMENTA NU'AEstudantes baianos
Procedente da capital gaucha,

em retorno a Baía, encontra-se

de passagem nesta cidade a Cara
vana de estudantes baianos, que
ha dias nos visitou.

Indiferente a impressão que pu
desse causar aos olhos da opinião
pública, uma mulher, jovem ain
da, exíbi� todo o seu corpo de fi- .f!ssoó:ando no escuro é o no

lha de Eva sem uma folha de

I
me dã suoer comedia que será

parreira. si,quer a lhe cobrir 05 eu- exib. ida [J:lo lrnperia] ás 5, 7 e
EHfERmQ

Encontra-se enferma no I-Ios- Conforme noticiamos rea- O talentoso causídico e
cantos Ilhrnos.., 8,30.

pita] de Caridade, onde foi sub- lízou-se ontem, ás 15 horas, vibrante parlamentar conter- .

Por 9ue estaria assim, como seI '--
. . _.,

. . ... isto aqUi devesse transformar-se, Cl N E ROYA Lmetido a uma intervenção cnurgica, na Assernbléa Constituinte, raneo fOI ao fínalizar farta- . '_ "

'

,

i -

•

d J L k hl I
-

d C t M t I did na sua oplmao em autentico cam-Ia exma. sra. . eny em un a promu gaçao a ar a a- men e ap au I o. '

) O' d d) C
'

1 ,..... J

C
..

d R t
.

D d 1 J po natunsta . n c, o seu pu or, .ontin.ia no cartaz OI) .'(oyal
OrSInI, esposa o sr. eng. emo gna ca annense. a a a pa avra ao ce.

O - t' I· marev.Íhosa revista ."J1d'of':,..'dade
Corsini, A sessão, foi aberta com Marcos Konder, líder de u nao

.

ln 1�, mais, ��m?
mesmo a c c/Ol.� - •

a presença do srs. drs. Mar- uma das alas da minoria, para salva� as aparencias .

.

e musica.

ques dos Reis, ministro da pronunciou s.s. um magniíi- Mas! �aoh' �uaJquert cOIsda dde :::; d f- t i 'c (), c.a í'Y;-
Viação; Nerêu Ramos, go- co e esplendido discurso, anorma ln a (e se es ar an o

SÃO PAULO, 25 (Gj-São vernador do Estado; des. causando excelente impres- ccrnsigo. �:H�� a::,.') de ('-{'):3-

Caetano 2-Jardim America 1. Toledo Piza, presidente da cão
Do contrario não estaria dêi- ri «3 to i") '�"

Defrontaram-se ontem aqui Côrte de Apelação; des. Ta-
U

Ponderada serena análise, I t�da .

a
.

corpo comprido. em co�·
O Palestra, local e os hes- vares Sobrinho, presidente profunda e s�perior como o

I t?to mhm� e direto com a lnr:U-!1 HOlLY\Y/OOD'"A�osto ,-,
panhóes, que ora nos visitam. do Tribunal Eleitoral; dr. são as orações do Ilustre e

dade do solo. Poucos sabem que \.....arhlo roi,

Após empolgante luta tri- Manoel Pedro da Sílveira, culto parlamentar, a de on- A POLICIA
I nos seus tempo� de :apaz, cor�c-

unfaram os palestrinos pelo secretario do Interior e Jus- tem, entretanto, superou das I dor de ionga dlstil.ii�la na lngb.-
score de 2 x O. tiça; major Olivio Amorim, outras que tem pronunciado

Foi o que ocorreu a um dos. tera, SUd terra natal.

_governador da cidade; ma- o talentoso lider, pela sua que por ali passavam. Du:ante a produção do) se

RIO, 23 (G)- Efetuou-se jor Soares dos Santos, co- béla fórma, conscisa e íran- Penaiizado ante a crueza da ultimo hlm aconteceu uin caso in-

Sra. dr. Clariba lte Gaivão hoje a sensacional partida en- mandante da Guarnição Fe-] ca, grangeando para s.s. o cena, chegou-se a um tddone e tereSSH"lL':, ntre e1e epou:ias FaiT

tre os poderosos quadros do deral; comte. capitão do acrescirno da auréola de sim- se comunicou com a Policie, rela- baoks, que [oi depois muito con

Flamengo e do Arnenca para Porto; comte. da Força PÚ- patía e respeito que desfruta. tando ao Delegado d� serviço o tado e deu mMgern a boas gar-

decisão da posse do primeiro blica e oficialidade; dr. Cel- Sua brilhantissima oração que ali se passava. galhadas.
pusto no Campeonato da ci-

I
so Fausto, secretado da Fa- recebeu ao terminar muftas NEURASTENIA Dougla::, que se orgulha da

dade. I zenda; oficiais do Exercito palmas. I, .

sua fortal�za bica, des:..f ou Car-

A peleja finalizou cúm o e da Marinha'; chefes de re- A seguir se retiraram as al- Imedlatdmente a autondade se lito para mm corrida do local

empate de 1 x 1.
.

I partições federais e es�aduais) tas autoridades, ten�o os li-I fez transportar �� !oc�,l. onde ���s- onde moram até o studio, m dlS-

As turmas estavam aSSIm representantes da lmpren- deres Ivens de AraUJO e ceI. ! tat_:u que a. �u.L1 __ r nua se aC.lu/a tancia de cerca de seis milhas.

constitu\d�s:
. ,.

sa, funcio.nario.s públicos. Marcos KOl1?e_r, acompanha-! !)�e:ia d�. V10,!ento ó::g�e. ;-et!raT�- O famoso comico aceitou o d�s-

FLAMENGO. Oelmano ou A seguIr assmardm a cons, do os srs. tTIlnistro Marques tc;nlCC.•"to e, � aL"'jtk p ha\la safio sem rêvelar a mi velha ex·

�aimundo-C. Alves e M�- tituição os deputados da dos Reis e governador Ne-I[ acabado. DJI�lf�ava-lhe naqu.::\;:; peri::ncia em competiçÕeS dessa

nn -Alemão, Barbosa e Rel- maioria e os constituintes rêu Ramos, até a porta.
momento a lasldao que sucede a natureza.

naldo-Sá, Caldeira, Alfredo, representantes do Partido Acompanhou o carro de taes choques. De inicio DOlig'as!lomou a dê-

Nelson e Jarbas. Republicano Cafarinense em s.s. excias. um piquete da INDENTIFICADA anteira, mas á proporção que

AMERICA: "'Valter-Vital número de oitu, que a subs- cavalaria da Força Pública. ambos cor;iam, ai coi.as ass: �

OU Americo e Cachimbo- creveram com restrições, .fal- Prestou as contInencias de A sua indentificação foi facil: �iram aspeto divvrso. Venceu

Adn de parabF-'J.s o ::asal Ma- Oscarino, Oge Possato-Lin- tando unicament2 O displicen- estílo uma companhia da mi- tratava-se de Angica Silveira, po- logicament� CuLto, emquanto

rino Mele- .� sua es['osé' d.
• �a- do, Almir, Carola, Mamede te deputado dr. Alvaro Ca- !icia estadual, sob o coman-

bre transv:ada do caminho do bem Douglas, ao chegar ao studio.

ri:! Sal'Íurato MeJo, com o nascI· e Orlandin�o. tão, que se encontra na Ca- do do capitão Romeu De- atirava-se a uma cadeira, morto
mento do seu primogenito. RIO, 2::> (G)-Foram os pital da Republica. !aite. de callsaço. CarJito, entretanto,

seguintes os resultados dos Os pertencentes a ala que
ainda deu umas dez voltas em

Usar o SABÃO INDIO quer jogos realizados ontem aqui: se intitula dissidencia libe- P rotesta. �m. O�. torno do sturlio.

dizer, economia sobre todos Vasco da Gama 7-B�ngú 2; ral, num gesto condenavel e S ::dã,o "Commercial"
t di.

-- Só mais tarde é CJue o [amo-

OS pontos de vista. SãolCristovão 7--0Iana O. injustificavel nem compare-
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado expor a ores 50 artista comico revelou ao ad-

�_'M' Il"'+ �M'" _ - �
, Barbeiro e Cabelleleiro. versario ter sido corredor de IOll('a

� ��fg�ç�o sâ�e���a��s�� b��= �t�e��� c��n���4� domicilios pelo I ng Iezes ! distancia.
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� Lira Tenis Club de riga-verde. Lauro Mendes

Florianopalis Lido pelo sr. presidente o Contra os nossos re- ��������:g:��
Ipreambulo, depois de elo- gulams!1tos carn- � 1ft � i g IUI a- �.
quente discurso de s.s. 80- Transferencia blaes � � II (I i
bre o áto, foi em seguida f�-. � ��promulgada a constituição da constru- LONDRES,. 24 ('";) - Os ����� ���-::���[;1�

o Governo do Estado, oferecendo hoje, ás 21 horas, catarinense, sob entusiasti-
çãO de casas exportadores britanicos protesta-

um Chá-Dansante ao EXIilo. Ministro da Viação, Snr. cos aplausos
..

. ram vlgorosamentc contra a clr-1o nUnC:iO apol::'tol'''''oDr. Marques dos Reis, nos salões do "LIRA TENIS As galerias estavam re- RIO, 25 (G) - O sr. Pre- cular de 6 de agosto corrente, R' b.d�
....

f) CLUB"', tem a honra e o prazer de convidar, por nosso pletas de populares e os sidente da Republica assignou do Dep�rt.amento, �� �iscaliza-I nO I O r�ce' l O po r

1"1
intermedio, as Exmas. Familias dos Snrs. Socios deste Club, II balcões completamente to- decreto autorizando a transferen- ção brasIleiro relativo as novas

I
PIO XI

dos Clubs RDOZE DE AGOSTO" e "GERMANIA". mados pelas autoridades. cia da construção do grupo de decisões com relação ás vendas.

I Com a palavra o lider da casas para turmas do conserva Os exportadoreô sUf,tentam que C.L\STELGANDOLFO 26
I

A DIRETORIA maioria dr. Ivens de Araujo, ordinaria do ramal de Hansa, essa medida e outras modifica- (G) - Sua Santi::lade o Pa"1a

,., T
.

d
. pronunciou longa e profunda dé1 estrada de Ferro Santa Cata- ções nos reguhunentos cambiaes, Pio XI recebeu em "u'!'.' :�r,.:.). f:oraJe e passeIO. -
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. . . oraçao, empo gan o a aSSIS- rina, para o trec o de pro onga- bem assim a crescente falta de nuncio apostolico no 111'0 de Ja-ão a convItes espeClals. t
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encla que o OUVIU com gran- mento á arra I) rio rom u- liberdade cambial estã:> crcandv neiro, manifestando ,;'ivo interess�
,
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CiNE IMPERIAL

EFesteja hoje a data do seu ani
versario natalicio o sr. Jairo Gui
marães Vaz, habil grafico das
oficinas deste diario.

Faz anos hoje a interessante
menina Terezinha, filhinha do sr.

Angelo Ferreira, sargento do 14
B. C. desta cidade.

F32. anos hoje o menino Ed

gar, filho do sr. Narbal Silva,
Iuncionario da Guarda-Moria des
a capital.

Desporlos

Festeja hoje a data aniversaria
o travesso menino Amauri, filhi
nho do 110350 distinto conterraneo

H. Martinbo Cajado Jor, alto
funccionario dos Correios e Tele

grapho, nesta capital e membro
do Conselho Consultivo.

-, Passou, ontem, o anniversario
natalicio da exma. sra, d. Zizi
I ha Batista de Gah ão, esposa do
,r. dr. Claribalte GaIvão, Chefe
de Poiicia do Estado.

Senhora de altas virtudes, pos
suidora de um bonissimo coração,
a aniversariante conseguiu, por
i�so, largo circulo dê amizades
nesta capital, motivo porque, on

lem, foi alvo de dêmonsirações de
nrnizades.
A Gazeta, cümprimenta-a.

lSEtiTE tiOVA
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