
ra
anatem

CIDADE DO VATrCANO, 29 (G)--Segundo revela o

"Osservatore Romano", ao falar ontem á representação das enfermei
ras internacionais. o Papa disse: «Já vemos que la Ióra se fala de

gUerra de conqui. ta, de guerra ofensiva. Aí est;& uma coisa em que
não queremos pensar. uma coisa desconcertante Fara nos.

Uma guerra que consiste unicamente em guerra de conquis
ta, é inteiramente injusta-algo de incrivelmente triste e horrível,

.

que oprime a imaginação.>
«Dizem na ltalia que é uma guerra justa porque gilí ante as

fronteiras contra perigo constante, oorque é necessarra á expansão
da população gue aumenta diariamente, porque é uma guerra de

empreendimentos, assegurando o pregresso imperial do país-c-porém,
queridas filhas, se existe necessidade de expansão, não devemos nos

recusar a encara-Ia, se existe tambem necessidade de defender fron
teiras, então resta a esperança ele que possam encontrar para as di
ficuldades uma solução sem guerra. Admito que não é facil ver co

mo se póde obter tal solução, mas recuso-me a crer que seja im

possivel» .
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Politica &
Politicos

JUIZO DE MENORES

Consta que o Governo do Estado
esteve vacilante na escolha do JU1Z0
de Menore�. porque não sábia se de
v'a nomear o dr. Hercílío, que é o

juiz de menor... idade ou o dr.
Albino Sá Filho. que é o de menor...
estatura.

Finalmente. decídíu-se pelo primei
ro, por ser o mais creança da ma

gistratura.

MA'U AMIGO

O dr. Rupp Ior•• no seu discurso.
pronunciado. ha dias. na Câmara.
disse que "levas de criminosos con

tinúam impunes" em Santa Catarina.
Estamos certos de que s. s. se refere
ao assassinato do valoroso jorna.1i,<'b
Odilio Malheiros e mais vinte e :JEtJ3

y

vitimas. trucidadas em Lages, Jura '1-

te o pachalato do cel, ArístiliaJ\o.
Como se vê Q grande orador fino

e grosso. pró e contra, (5";5; contra a

, quem está a seu favor.
.)

CONTA ERRADA

DE MALTA OU DE SACRI
rtcro

Os circulados. com trêchos de dis
cursos pronunciados na Câmara por
alguns deputados. publicados. ontem.
pelo "Diario da Tarde" fôrma perfei
tamente uma cruz. Entretanto não
sabemos si aquela cruz é de malta ou

de sacrifício.

Livrou-se

Prefiram sempre o ine

gualavel SABÃO !NOIO de
Curitiba.

REI MENINO
BAN�h.OK, 28 (G)-Diz-

s,' que o rei
.

Ananta que é ain
da um menino chegará de Mar
se:ha no dia 12 de novembro
proximo.

(

Comissão do
Regimento

I nterno da As
sembleia

Organizada a comissão
dos cinco, que deve elabo
rar o regimento interno .la
Assembleia Legislativa foram
escoihidos, unanimemente,

para presidente e relator, res
pectivamente, os deputados
Pompilio Pereira Bento e Re
nato de Medeiros Barbosa.
Na presidencia o ponde

rado, sereno e inteligente par
lamentar catarinense sr. Porn
pilio Bento, norteará, esta
mos certos, os trabalhos com

inveja vel proficiencia e cor

reção, cuja merecida escolha,
mais não foi do que um

premio ao seu valor.
Essa comissão iniciou hoje

os seus trabalhos.

PORTO ALEGRE 28 (G)
-para atendei a ,compra das
primeiras duas mil toneladas de
carne frigorificada, enconmellda
das pell? governo italiano, terão

inicio no ,proximo mês de outu

bro as matanças de gado �em
diverso,s frigorificos do Estado.

Navios . especiais: farão seu

transporte para a Europa ..

Partido da

tapeação
Para a organização dum partido politico

é imprescindivel que se reunam três Iatôres pri
mordiais: um chefe, um programa, um eleitorado.

A falta de qualquer um dêsses órgãos
importa na falencia da arregimentação partidá
ria que se queira articular, aos olhos da credu
lidade popular.

Um bom piloto, um navio sólido, uma

tripulação disciplinada. Sem essas três coisas
não se navega com sucesso no oceano procelo
so da politica. E' naufragio na certa ...

Imagine-se, agora, o que não será um

«partido') que não possua nenhum dos requisi
tos essenciais para a sua existencia positiva:
nem chefe, nem programa, nem eleitorado. Que
disponha, apenas, de alguns representantes es

purios nos parlamentos, feitos á custa do elei
torado de outro partido.

Está nestas condições o Partido Republi
cano Liberal Catarinense, cuja fundação se es

boça na ilusão dum castelo de cartas tremelí
cante aos prirneios embates da realidade.

E' UlTI partido sem chefe, porque o coro

nel de botas que o comanda está em melhores

condições para repontar uma tropa de gado do

que para orientar uma corrente de f piniões.
E' um partido sem programa, pois o pre

testo revisionista que invoca não tem principios,
"mas sómente fins ínconressàveis de salvar con - ,

"tratos indecorosos. ".. \.:... _ , ' ..

E' um partido :sem 'eleitorado, íinalmen
te, porque meteu representantes nas Camaras pc-.
'la janela, á socapa, verdadeiros traidores do
mandato que lhes foi conferido.

E, para maior vergonha, é uma sucursal pés-
. simamente disfarçada da politica de outro Esta
do, a qual se quer escravizar a-de Sta. Catari
na, na inconciencia mesquinha dos interesses
comprometidos.

Para concluir-é um, partido de despeita
dos, uma cópia tirada a carbono gasto, uma

mistificação ignóbil do intervencionismo disfar
çado, um verdadeiro partido da tapeação.

Salão "Commercial"
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado
Barbeiro e Cabelleleiro

Attende chamados a domidlios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

Usar o SABÃO INDIO quer

dizer, economia sobre todos

os pontos de vista.

e emboscada!
Morto a tiros, na

Tiiuca, o diretor da
tralha"

---------��---------
RIO, 28 (O) - A cidade, na manhã de ontem, foi acor-

dada pelo pregão sensacionalista dos vendedores de jornais, com a

morte, em circunstancias misteriosas, na estrada da Tijuca, de um

homem, bem trajado, e· que mais tarde, Se soube tratar do diretor
do scmanario A Metralha, Artur Rodrigues Calheiros.

-0-
·Como se te-ria dado o crime

estrada da
"A Me:' , . ,

SANTA MARdi-IERITA. 28 (G)-Falando á Uni-
:

I ted Press, o genial inventor Guilherme Marconi informou
que está procedendo a importantes experiencias de ondas
curtas, esperando que elas sejam suficientemente podero ...

sas a ponto de fazerem parar varios tipos de motores in-
clusive os dos- aeroplanos. I,

,

Caso suas experiencias fossem coroadas de exito
Marconi: poderia paralizar o funcionamento de frotas de
aviões de automoveis, e quasi todos os tipos de unida
des militares mec,anisadas.

.,

'-:("�' '.�. " ,.F. ,-'�
, ,

NovodirelorCrimedeA REPU�
BLICA

S. PAULO, 29 (G) -Com :-.. z
[ornalista Batista Pereira fundamento na lei de segu-

-

rança, a Superintendencia da
Assumiu adir -ção do bri- Ordem Pública determinou

Ihan!e m�tutiflo, org�o do a apreensão dos exernplaPartido Liberal Catannen�e, res expostos á venda do li
A REPUBLICA, o nosso dis- vro «Bases do separatismo»
tinto conterraneo e talento-

.

so colega de imprensa sr. Contrabando
Batista Pereira, que ali já
vinha emprestando o brilho RIO, 28 CG) -- Está sendo
de sua fulguraflt-o.lpen+la�.< !DUito-,·oomentad!?,',9.caso dQ �..

>..." ...� ..�"."
I Confiada a direção. de A vio Siqueira Campos, do Loicie.

. ..

REPUBLICA ao· esptrito Brasileiro haver trazido um _,gran-;,
combativo e inteligente de de contrabando, .

constando de se-

Batista Pereira, 'estamos' crcn> das,' haratilhos e quinquilharias•.
tes, muito' lúcrarâ:' átlúe;� 'p�r'té· 'dO: qüaI'foi1 "apreendido na

matutino e o' jornâlismo cai' 'B�íá ·ê� p.aÚe ál'Jui:
-

-

tarinense, onde O vibiáfité' ·;0 contrabatido vinha parte nas

colega milita, ha muitos anos, carvoeiras- e �arte nas maqumas
com talento e dedicação. do vapor: ..

' ,.

.r ::.,; .,.. ,..-

passional
S. PAULO, 29 (G)_-Fa

leceu na Santa Casa o la
vrador Benedito Medeiros
Filho que assassinara sua
noiva Daura Ramos, de 16
anos de idade, tentando sui
cidar-se em seguida com a
mesma faca com que attin
gíra aquela.

ApreensãO
de um livro

Enganou-se. rédodamente, o de
putado Rupp Icníor, eleito pzla von

tade do dr. Adc'r,�o Konder. quan-
do afirmou que a '<0 dituínte Cata- De . todo P

.

ti B trnense" esteri(,"l!,J, fi rmnnlsc dOCDtiO 'PL•1 ompuio en o,
,

de J7 deputados num total de 31. pres�dente da Comissão do
�'A maioria da nossa Assembléia é Rcsimento Interno ela As-
composta de 18 deputados, 1!Jm total

�>

semblcta
de 30. visto que o dr. Alv,vo Catão,
não é deputado por Santa Ca.ta.rina.
sinão no nome e não kCl;;;.r parte
nos trabalhos constítucíonats.

..

�
, \

A Arma De
.., ,��, <1;.,..... .

'.� �....: "
•

,

Guerra Mais
, .

Terrivel Do
-Seculo-

O deputado Domingos Rocha dizia,
ontem. ao seu colega João Gualberto
Bitencourt:
-Olha Gealberto. Si V. tivesse pas-

sado para a maioria. cerno eu fiz. C
.

não estaria sujeito a críticas. por não

I
a r n e s

saber escrever restrições. Cada vez _ ... taN_

me convenço mais que andei muito
�

acertado. porque sínão poderia cair no r Iogrd nde I") -
mesmo êrl'o. se· para a

Italia

° periodico dirigido por Artur Calheiros, procurava sçmpr� GENOVA, 28 (G) - -O famoso i,nventor Guilherme
3.tassalhar a honra alheia, quaÍ1d� por infelicidade caísse-lhe nas mãos Marconi alistou-se'comó voluntario no 'corpo de sinaleiro
a vitima dos seus odioso E' a�sim teve uma segunda contenda, tra- do ,exercito, renuncian.do ao posto de c:ipitão da marinha.
vada com o diretor de um outro jornal do genero de .A '�elralha" .

,_

-

Marconi .tornará o seu oferecimen'to quando' voltar
nas vesperas do crirrie, tendo ·a disCllssão se verifíca,do ell} h�!lte ao á"Ualia'no fjm do. p(óximo 'mês d� setem"bro, fim do mês
edificio do Jornal do Comercio, � que terninbu' pela fr�se que fica de

-

s'etembro visto que' partirá patà'o Brasil a 9 do mes-·
éomo qUê uma· suspeita, bailan.d() 'em tôrno cio níisfeÚo;so',criín'e. mo mês pelo vapor Augustus, afim de,inaugurar 'no RiQ

-"Ou pagas' ·ou 'eu te ,mâtar,ein, possante estàção. de radio, ondas curtas.

I:
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c::4f.. 6a�� -r�r Transformado em Ca-

Desportiva mara Municipal
Redator CypmANO JOS�'

EM MATO GROSSO
Co��selha Consultivo do

Estado

Está
doente? Congre;c;so
nome, �dade e al- teg ra IIsta em

guns symptoma�, con'. enve- B I umenau
loppe sellado para respostas

..

ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS rAL N.-23--Nictheroy Por recente decreto do Chefe

Realizou-se ontem mais E. DO RIO Nacional da A. I. B., foi escolhi-

uma sessão da Assembleia do para séde do primeiro Con- A Fiscalização Bancaria a car-

Legislativa. gresso )ntegralista Regional, a go do I3ànco do Brasil nesta pra-

O sr. Presidente designou A
.

cidade de Blllmenau, no qual to- ça leva ao conhecimento dos in-

as seguintes comissões: -Lei m�lOr montagem em !!larão parte as provincias de Gua- teresados que, em virtude de ins-

de Organização M_un icipai: �����BERT & CIA
nabara, Rio de Janeiro, Minas lruções recebidas de sua Séde, a

srs. Ivens de ArauJo, Mar- Gerais, S. Paulo Paraná Santa exportação para qualquel porto
cos Konder, Rodolfo Tletz- PHONE 1.100 Catarina, e Rio Grande do Sul, de outro Estado, bem como para

mann, Placido de Oliveira e devendo o mesmo intalar-se a 7 o de São Francisco, neste, dos ar-

Domingos Rocha; Estatuto De Ieg IIdD de outubro vindouro. tigos de exportação usual para o

do Funcionalismo: srs. Ader- exterior, tais como, atualmente,
bal Silva, Cid Gonzaga, He- esnecial café, cêra de abelhas, couro, fa-Ir" �f�"-='''Z''''S''�r#!�'--''''''riberto Hülse, Marcio Por- - � I

-=....,-�....,..,..",...

........�_,.F rinha de mandioca e tapióc8, fi-
tela e sra. Antonieta de Bar- O Govêrno do Estado exone- ij 'Maria S. Mellol� ca tambem sujeita ao visto previo
ros. rou o sr. príII_leiro tenente Osmar � I

I

•

e
' I i da mesma Fiscalização, que será

A seguir, foi procedida a Romão da SIlva, do cargo de De-! � Marlno Mello i aposto nas guias de exportação,
.

eleição para a Junta Especial legado Region�l ,co� séde em �� participam aos p<),1'entes e ij d: que fic.arão �m seu poder 3

de Inv,e.stigação. _ ��r�dl e com JUrISdição no:> mu- � pessôas amigas. ó nascímen- � vla,s. Depende, Igualme�te, ?e au-

Venfl.cada a apuraçao, o mClplOS de Campos Novos, Cru- �
to de seu filho rw tonzação da mesma FiscalIzação

<)r, Pre�Idf!1te �roclam.�u elei- zeiro, Chapecó, �oritibano�, Ca- � LUIZ CARLOS � o tran�porte, po� qu�lquer vi�,
["�pa.,, c< ..,."iI",: Es�ecIaI oSlçado�

e Con':ordl�,en�m�l,GUem ��I . ( I� dos �rt:gos�ue sao ob)eto de leis

sr,,: i'.le!l� dt. AraUJO e Ro- f-�b5tItUl�ãO, o capitão Vliglho EU-j �� Fpolts•• 2,,--8--935. �� espe':lals, t�IS como o ferro e os

geno Vieira. 'nques Dias. OO�OO���{C�� �.��metalsl precIosos.

Na cidade de Campo Grande,
realizou-se um ótima encontro de
foot-baIl entre as equipes do Pe

napolis e Campo F. c., verifican
do-se um empate de um tento. O

j6go foi muito movimento.

LUTA DE VETERANOS

No proximo dia 7 de Setembro,
será disputado um prélio de loot
ball entre os veteranos paulistas
isto é, na cidade de São Paulo,
contra os desportistas de Campi
nas, tambem cidade de São Paulo,
Essa luta fará parte do programa
dos festejos sportivos 'comemorati-

. vos daquela data.

OS PONTEIROS ATUAIS

A titulo de curiosidade, damos
aqui os ponteiros de alguns Esta
dos do Brasil, em Ioot-ball. No
Rio de Janeiro, é ponteiro da !..iga
Carioca - o America F. c.; da

Liga Metropolitana-o Botafogo;
da APEA - a Portugueza; da

Liga Paulista- o Corintíans; da

Liga Gaúcha - o Internacional;
da Liga Pernambucana-o Santa
Cruz F. c.; da Liga Alag6ana
de Foot-Ball-o Centro Esportivo
Alagôano: da Liga Baíana - o

Baíano de Tenis F. C, do Pará
-o Paísandun F. C. :E aqui o

Figueirense F. C. Na Argetina o

Boca Junior e o Independente.

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
SABÃO INDIO.

Ontem, ás 8,30 hs, no

edificio da Ação Integralista
Brasileira, á rua João Pinto,
realizou-se a sessão serna

llal de doutrina, sob a presi
dencia .do Chefe-Provincial,
com a presença dt adeptos
daquele credo e simpatisan
teso

N·�.'�sa reunião prestaram
J- ra.re ,I\)'� foranô ';'!:lpOS
H,dü!) os n(J JOS secretanos

provinciais.

Assembleia
Legislativa

" f.:
--. -: :.:; .....

ZARZU' TALVEZ NAO
JOGUE

Sob a presidencia do sr. dr. Heitor Blum. estando presente
os srs. Clementino Brito, Armando Ferraz, dr. Julio Tietzmann,
�J1arti'1ho Calado Junior e Luiz Freysleben, esteve reunido ontem

o Conselho Consultivo do Estado. Aprovada a ata da sessão ante

rior. O sr. dr. Heitor Blum comunica que, corno é sabido pela Casa,
com a promulgação da Constituinte do Estado; cessaram as atri

buições do Conselho, quanto ao Estado, todavia, competia ainda ao

Conselho funcionar em substituição á Camara Municipal.
Depois de fazer relerencias elogiosas ao trabalho dos srs.

conselheiros o sr. dr. Heitor Blum consultou aos seus colegas se

aprovavam uma visita de despedidas ao sr. Govern:ldor do Estado.
Essa proposta foi unanimente aprovada.

�K:i�O conselheiro Clementino Brito agradeceu os elogios do ilus-
EM SANTA BARBARA I tre presid,entc pr�po�do a�nda ;quefosse oficíado ao�sr. pre�idente d:l

R r- b •
Assemblea Legislativa, dispensando e agradecen-:lo,os dedicados ser-

eauzou-se um om encontro

I
'

f
�, .

d 1 C F' M
'

id d d � t B ba ViÇOS que o uncionano ague a asa, sr. rancrsco . omm, 'prestou
na CI a e e oan a ar ara, en- C Ih

�

.

d S- J - d
ao onse O.

tre as eqUIpes v ao oao e o
O L' 1

. .

S C P· t' E t t
sr. UlZ Freysleben teceu e Ogl9S ao sr. dr. Heitor Blum

. . Ira IDga.
�

s e eve a me-
d dI" d E

Ih r d
'

I d
e propon o um voto e ouvor ao governo o stado pelo acata-

o or, .vencen o c seu nva e
di d d C Ih

� d temuos uelo el d
mento rspensa o aos pareceres v onse O •

• 0 os os .empos pe o e cva o sco-
AI ' d f

.

d d C'
d 5 1

em essas propostas, OI aprova a a que man a o. .on-
re e x .

se lho reunir-se, daqui para diant,e ás primeiras e terceiras quarta-feiras
F, C. D. de cada mês.

Encerrada a sessão, o Conselho, incorporado, esteve em

Palacio, onde, no salão nobre, foi recebido pelo sr. Governador
Nerêu Ramos,

() 'Vasco terá de enfrentar, o

Bangú F. C" domingo praximo.
Zarzu. e o centro medio que suo

bstituiu Fausto com vantagem,
ainda não está com o paS!ie do
club a que pertenceu anterior
mente, e isto dá motivo a que
esse player não atue domingo con

tra"o Bangu"Êntretanto os diretores
do Vasco estão procurando-se en

tendimento com o c!ub argentino
sobre o assunto.

Haverá. hoje, reunião da dire
toria da Federação Catarinense de
Desportos, ás 19,30 horas.

Clube dos Funcionarias Pu·
blicas Civis de Santa

Catarina

O CORINTIANS
EXCURSIONARA'

O Conntians, forte quadro pau
lista, excursionará domingo pro-Iximo ao intenor paulista. afim
de enfrentar o Araraguaía F. C,
Deve se notar que o forte team

paulista ainda não venceu o con

junto do Araraguaía, até esta

data.
E agora é desejo do Corinti

ans vencer o seu rival de todos 05

tempos.

EDITAL

De ordem GO sr. Presidente convido todos os srs. associa
dos em atrazo a procurarem :l sr. Tesoureiro, afim de quitarem
se, pois o Conselho Diretor deste Clube resolveu, de acôrdo com

o art. 3 J, letra a, dos seus Estatutos, promover a eliminação dos
socios gue, nele incidentes, não aproveitarem a oportunidade para

quitarem-se.

EDUARDO � CABRAL
SECRETARIO

Radio de
Blumenau

NOVO
NAVIO

HAMBURGO, 28 (G) --I
� -- �� o sr. dr. Nerêu Ramos Go- Foi, hoje, lançado ao mar um

Quarta-feira, proxima, dia 2! vernador do Estado, em 24 do I terceiro navio do típo destinado
de Setembro, ha\( rá reuniã0 de i corrente assínou decreto auxiliando á prokção contra a aviação. Co
Diretoria da Congregação da I com cíncoenta contos de l'éi�, me- mo os d�is ?�tros navi03 jà lan·

Bom Conselho, is 19 horas, no d:ante assinatura de um contrato çados, fOI bah5ado com o nome

Ginaoio Cliarínense. 11<1 Provedoria Fiscal da Fazenda de «ColOnel CrÍstidnsen», em ho-

Estadual, a Sociedade Radio Clu- menagem ao aviador da Grande

be de Blumenau. Guerra, desse nome é que é atual
mente o comandante das escolas
de aviação do «Reich». A nova

ln. unidade méde 70 metros de cum

primento e 11 metros de largura.

Congregação do
Bom Consetho

Fiscal i·zação
.Bancaria

)
Pela nossa historia

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 29 DE AGOSTO-SANTA SABINA
------,���------

1825-Reconhecimento da Independencia.s-S« Rio )/

de Janeiro, é assignado um tratado de paz, e alliança entre Portu-
gal e o Brasil. Por esse pacto d. João VI reconhecia a independen-
era do Brasil, mediante o pagamento de uma forte indemnisação.

1835-Morre O almirante Norton-Em viagem paera o

Brasil, fallece, perto da costa Occidental da Nova Zelandia, o hefe
de divisão, James Norton, nascido em Newkarkpon-Trent, em 1789.
Foi um marinheiro distincto e que prestou excellentes serviç os ar

Brasil, desde 1823. Tomou parte na campanha de Pernambuco em

1824, e na guerra do Rio da Prata, de 1826 a 1828, tendo per
dido o braço direito no combate de 16 de junho dagueIle último
anno, Era dignatario da Ordem Imperial do Cruzeiro e pertencencia
a um ramo colIacteral da família de Lord Grrantley.

1835-A Provincia do Paraná-Por lei desta data,
é destacada da Provincia de São Paulo, a comarca de Curityba,
gue passára a ter o nome de Provincia do Paraná.

1852-Primeira via-ferrea inaugurada-Começam os

trabalhos de construcção da Estrada de Fei ro do Mauá, primeira
inaugurada no Brasil.

1895-De freguesia li villa-Pela lei estadual n. 140,
é creadc o Município de Porto BelIo e a freguesia do mesmo nome

é elevada á villa. Porto Bello é uma das mais antigas povoações
do Estado. 03 seus primeiros habitantes foram Antonio Correia e

Maria de Reiola, que possuiam todo o terreno comprehendido desde ,�

a séde actual, até a ponta grande das Bombas. No anno de 1819,
por ordem de D. JOão VI. foram ali introdusidos 102 colnos oroce

dentes da Ericeira. A villa de Porto BelIo, situada na Ensead'a das
Garoupas, tem un excellente porto, de grandes profundidades. Ao
norte fica a Caixa d'Aço, profundissimo ancoradouro, ao abrigo dos
ventos de todos os quadrantes.ollerecendo as montanhas que o abriga.n
do lado do mar, um excellente refugio para as embarcações de qual
quer calado.

O municipio produz a mandioca, feijão, arroz, café, milho,
canna de assucar e bananas.

Duelo na Medicas brasileiros

Perú visitam a Alemanha

Com a cooperação dos re, r .sen
tantes das «Estradas de Ferro
alemãs» no Rio de Janeiro, or-

11ganizou-se um grupo de medicos
brasileiros para um viagem á Ale
manha onde terão op?rtunidad�.)
de estudar de perto as instalaçães
modernas dos hospitaes, Institutos
médicos e outras instituições sani-
tarias daquele paiz.

A ã O, grupo chegará a Hamburg0,4.r·conc"Qssc O

di
·no dia 5 de Setembro e depois

e icer\çj� es- de curta demora nessa cidade,
pec ia I S�gUiiá paía Berlim no dia: 8 dJ

mesmo mez. Da capital alemã se-

RIO, 28 (G) - O diretor gue para Dresde no dia' 1 3, 'pa
geral da Fazenda expediu cir- ra Sad Elster no dia 17 e ela
cular declarando ás repartições qui para Nuremberg no dia 18.
haver o pre5idente da Republica Em seguida viútuâv as mlcres'

,

!}provado o parecer d::> ministro santes cidades de MUllÍch, Ati
da Justiç'i, segundo o qual a h- gsbUígD, Stuttgart, Wildbad. Bd
cença especial de que trata a lei d:::n - Baden, Francfort sIRena,
n. 42. de 15 de Abril de 1935, Wiesbaden, Coblença, Cobnia,
soment'! é concedidas a juiz do Aach\::n, (Aix-Ia-Ch:lpele) e Bad
govemo q'Je fixará a sua opor Oqnhausen, Depois dessa via
tunidade, atendendo ás necessi- gc.m circular pela Alemanha, os

dades das repartições e se não medicos brasileiros regressarão a

houver prejuízo para o serviço, Hamburgo, onde embarcam no

salvo o caso da ser tal licença dia 11 de Outubro para o Bra
requerida para tratamento de sau- si!.
de.

LIMA, 28 (G) - Os par
lamentares Luiz Flores e Efrain
Trelles bateram-se em duelo a

espada, por questões políticas.
Os adversarios ficaram feri

dos e reconciliaram-se sobre o ter-

reno.

Novo inter
ventor em
Mato GrossoDe cinema ,--

. .

sensaCIOnais.

CINE IMPERIAL
RIO, 27 (G) - Pelo avião

Ulilitar de transportes para Mato
Grosso, seguiu, cntem, pela ma"

nhã, o coronel N,,-wto:1 C·�val
cantí; novo i'lterventor federal na
quele Estado, em substituição ao

sr. Fenelon Müller que pediu
exoneração.

Pela primeira vez o film que
revela os pensamentos e os senti
mentos ocultos de seus persona

gensl
Mentiras da Vida com a du

pla Shearer-Gable, ás 7 e 8,30
horas.

Misterios de Mr. X., ás 7,30
horas.

A encantadora pelicula ha 1 5
dias lançada no Rio com grande
sucesso O capitão odeia o mar.

Um film elegante, de um enredo

sugestivo, alegre e convidativo, ho
je ás 7 e 8,30 horas.

REX

CINE ODEON

O lider exibirá hoje em ses

sões elegantes, ás 7 e 8,30 hora
�

o mimoso e empolgante film da
Warner Nevoa do misterio.

Um film policial, cheio de ca-CINE ROYAL
Uma reprise que se imp6e: sos

---,
.. ,

,._._ .;" ......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T

.1"

ji'-] .r. '[ d t
• ,as granu<::s uctas que (:,50-)-

b 1· ·1 ,
rorn no campo da actividade soo

cial ou comrnercial, o esnirito mo-

1 ! "'1-. 1
>

'l'

-

oe.nc c rem equihbrado utrnsa o

te!(�I ?hone CO[;lO a mais inprescin
Jivd das necessidades !

l'

: • J�
,�. í { i,"Agl'.nt.7s Q\'- i

r�')O t:, CP:- (:.:1. C!ut. lna"! �,. -�1 I:'t

,,", roressora norma-
;;S:t:_:i_ �- accr lta alumnos.
CU i{:��{; Pf�I l\ � 1 \r�Jo

E SLCUNDARIO
F{ 1�/\1"'/\ R á I��t:J Saldanha

1'i. 01-,;,1-.0 \,;;1 'j
OtãCJ 1.;.1 l\is 1

'. . �; li' \; . (: , ,

r
I· � .�l 1. 1 �

..

! , I;'::-;,'! r .

i
"

---�- -----

"

1-\ ()

VILLA 1.

f: <;;('1' i (",7'-" ,) ç i-.,
�L ",.t-,�Vl

valem n1n:",

�" :';'.'i .
.

.. . j /� � ! L

j::
� ," ,

. � ! .

,\; '7i� DA Pi:.LO C O"vÊRNO FE
i. .:�J.<' ':,) DE 23-5--1917,

',�. 12.4 5
Llm Cai, .

o melhor i ""I. : .
\ _, : .

,

;. I i ... #
•

� t .

1_::;:',,' , ,

d-- .... .ruca que g'"1 r "> 03 �,,:liS aSSOCia_ OS e of-
fc..'recc' a malar !t3gem com garantia em

be.. 'cio do Lar
C.l\R'1 A 1 ,-,TENTE N. I J5A-V!LLA 6F:LHEA� ,- (1 Q.

lOCO rnQ""J�, (ri {. <. '-, L".�
_

80e ,.� .. , 5 { *;'? {.}.
.

eà�' ( Q'fl ,,",r.�írc'·\·(\f1.
ut:'iJF.·� .. \..ó .. );:-.�,;_�__.. �L:�

o 8�G� oc L"; �l!!" o '"':o� l-';Z�'S ...-c.

--- -

------- -

---------_--
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direito [; um sorteio pago,
Si a sorte lhe plO'fg<::!' :10 decorrer dJ sorteio adquirirá

U",c,'''.
. 1 • , ·r· <

• 1 '!'Vi'>
tJ '-( casa Feia ins�guH.iCanle quantia cc ��;uCO.
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A 50lll2.ÚC[1·,· C'e V'�li1rrc/q(t f�O Ct:rn�:! UC\_CÍo C'l (?r�cna5

li':; lótz s OOOt{,r ,._;" 'n".j: \111• ,J nç<,F"']>ó 110 oe urn ct errlruõo ó
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racçao sera realizada pela Loteria Federal do Brasil
São n-cessa.íos 3 qLl::1Jid::ides ------------------------------

Essas SO!11ê,ÜC são encontradas
nos novos typos de radio
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Commercio, Industria A Gazeta

Agricultura Médicos
!P.'1J;,J$ correntes na pr�çE de Limpos leves kilo

FlorlanopoUs , Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G d 4$000I 5$500

atos o m,a.ao uma
Cruzeiro 5 e 2 ki os 3 00

34$000
Lontras média uma 0$0ndian a Graxaim do matto uma 3$000ASSUCAR 5$0 O

Extra 70$000 Graxaim �o. campo uma

<!:
O

Diamante � 69$000
Catetos medlO� 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-
MEIRA QUALIDADE

16$'500 Taboas de lei est, (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei larg. 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 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � 1 x5 a dz, 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

1$800
1$300
3$000

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encipados 2 kilos

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco 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$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays 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 k.ilos)
24$'-'00 Agulha Especial 42$000

Vélas de cêr� kil? !$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cera kilo 1 $600 Japonez Especíal 38$000
Cimento Mau.á s�cco 16�500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros PmhelTo lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

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

BANHA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 k.ilos)
l�m qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000
Em decimos 7 5�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$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L.u$uuu
Xaque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xaique sortidos arroba 25$000 (por ktlo)

MerDado de FlorlanopoUs Mantas Gordas 1 $800
--"'<"'

17$000 Patos e Manta 1 $500Feijão preto sacco

1 5$000 I
Sortida regular 1 $400Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 1 4$000 ·

Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por �ilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

F
.

h 8$000 Carne de porco
ar�n a cdom�ulhm

sacco

14$000 ToucinhoFarinha e mi o sacco

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 II: Nova York
Mél de abelhaslata

.. t 7$000 « Hespanha
Nozes kilo 200 « Suissa

« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « HoIlanda

COUROS

CAMBIO
90 d(v 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

MOVIMENTO DE CEREAES !NO;RIO�DE JANEIRO
5TOCK em 3-8 Entraaas� 5ahldas

a a 14-5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

í2.QOO

Fijão [saccoe] .

Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
M'lh (,.. eco )1 J.l o ::JelL �.- ,

Xaryue \ ; .. iU\)�

\

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

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

Indica:

Advogados

Dr. Miguel
Boabaid

Oinica Geral -- Vias firmarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira @ Oli
veira. 14-Teleph. 1 353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rl' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Fechamento de malas
ITERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

,,"""
-

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás�-119,30 horas

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

Agência no

lC::dificio La Porta Hotel

Dr. Pedro de Moura Ferro�'
Advogado •

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

até

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALOHES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pcll5ão Machado. Rua João Pinto N' 29

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

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

Accacio MoJ
re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua;

Visconde de Ouro Preto

I
n. 70. - Phone 1277. - ,

Caixa Postal, 11O. i

Expresos f&oradeste "

séap Po rto Algre
..·f."�1

t,MPREZA DE TRANSPORT EM AG IOMOVEIS,Oi\'lNI-
BUS E /, MINHOE �

Devidarnen Registrada
Director Proprietar ,.1 SANTIAGO BORBA

linha Porto Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANC.lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOUS

A SaudeI!!

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

dultos 0U 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 Ott compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope iodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderosojreconstltuínte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

nos�s: Uma colher õcs de sopa antes õoa refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingosl
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Alíandega, ás 9, e
regressando ás 16 112 horas, um confortavel

Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: lnduindo 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

.;.'

.�������.

I Attentae bem! I
e

I
��
�
��
�

A MAXIMA lisura e ho�estidéld� •. pois, os sor- ��
i .tetos são presenciados pero povo �

"

�������������."

Refinação de assucar
--------------------

=de=1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, I 54

Depnsito: Mercado, 36
'--00:---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
--

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é auto lzada e fis ..

calizada pelo Governo Fede ai e

possue a ca ta patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACçAO com globos de crystaI.

.-

(
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_,ora_2� I Banco de li i�r=a:��:�:� O gpO���I1Z0 ja .. IO vS;;ga��:tio
ca rR"ta" .�-,.. i'vo�":,, ,� Créditc POwm l'lê� �'��i�,

•

iiiiIiiiõiiiiii__ET'mI>l<;;;,������I� pular €3; G�gti ... �i
VAE PROTESTAR Expl��rÇgã����-'N ;"'0 � � dP c.""1' n � A esteção ohmà DJI\, onda TOJ\:O, 27 (G)-Nos I11ci-

DEVEIS CONTRIBUIR PAr�A MINOr� L\R os SOFRI-I �,'
� �. .� . ...,<JI" • -

I 3! ,38m,., irrod'm'á amanhã o os diplon.aticos acredita -se rou p i I ha
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM �

ta Catharina � programa abaixo, para a An:e- que, deante do protesto nor-

POBRE OPERARIa

�',' II rica do Sul. te-americano contra a ativi- Porto Alegre hospe-
"",,��,�,:,r.:i,",!fiiO,l (Soe. .Ccop, Resp. L/da.) ,:,. A's 23, 15 corresnonde às I d '-,7' int

A dará mais de-'�&-�' - Vi ,CL - ca c ao h.,Oi11I:l ern, ° gov:.::r- I

A S I �g,�bra;,�\!('J;'��f� r- .

f 11 � r.'I '!I" ,,� IV' 3, J 5 hs, no Rio de Janeiro e' tei t
'

5ugusto í vano, o r o re c in enz operarlo qu':'.: a eceu em ::l RH�� � raD�ú'H) n. w ;]0 Japoncz es eJa 'arnOCín
, 00.000 pessoas

consequcncia do horrível desastre occonido na chata Comatidan- � (Edifício próprio 7, i 5 às 11,15 hs, preparando uma nota de pro-
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira

I�. � [
23.05 Anuncio OJA ('11,,- resto junto ao govêrllo sovie- PORTO ALEGPE, 27 (C)-

e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do dC5ti-l, Capital 136:'700$000 i�:
n,Í);), espanhol). Cançno popular tico, contra a propaganda an- Estamos informados de que

I' d' d tri f lô de t ti, Peser"a r:.)6·/!L�.áci'j1!'A' a!emj. ti-japoneza (' ae deliberaçõesno, que '1es reservou las t: nS[CZ3,oecQ[' e e,'crurl1. ,Im veser , - .. ""I' 'iP1/v

I
' -� - - _ .. � - o presidente Getulio Vargas,

Bem compreendendo p',se transe angustJOso, porque ('"Eh � nprEBE Or:pO T �, 23.10 O Pi1rque popular C], 'O Kornintcm reunido ulti- que aqui chegará no dia 18
d ., l' h" 1 1" I B f-1':"\_ :. :> :'.. Lo. SI OS â Schoenho]z. i 1\ T "

passan o a mie IZ compan erra do honesto, Iabonoso e ze.oso ope- PJ � I ') ':l 1\ '.

.uamcn C cm lv'lOSCOU. de Setembro, abrirá a Expu-
rnrio Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, D'n" s-r- � Pf'i6flHDO 05 � I .

,3 . ...15
..'

JotlCl3.S sobre a econo-

I sição Farroupilha no mesmo

b
.

- f dI' lJ
.

� r'\c,.......,TJI�)TE(' J[J�}OS
8lmla alemã, --

d" h d' scnçao em .avor aque a, pauj.errrma mu ner.
1

� �.L':'lh, !', �

0 i, :

I'
"''2 la na sua c cga a, .

�i /.J 40 Entremeio. DEL.Ali18ERT &: CIA.
Com esse gesto, assim pzp<;am05, poderemos lhe mmorar os �

"o

". Calcula-se que durante a

f
. '<I c1,e Limitada 5·!. aja. 23.45 Ultimas noticias (em Faz entrega CO!lJ caminhão . -

d C t
.

so nmentos. �"I
- mauguraçao e .en enano

[uncionarios d I i J 1 OO<ffOOO �t; ele. Aviso Previoôj. aja. al<'mào). lenha serrada. �

Agente e uncionarios (la �.Dy ÍI,> , I "'/,4' .vAO Farroupilha a cidade de Por-
Prazo Fixo 9'[. ar.a. ..::" Canticas de l\iloZGi't e PHONE 1100 " .

"

Por alma de Maria (enviado anonimamente] 20$000 §I � e to Alegre hospede mais de
A Gazeta 1 0$000 �:''''''�...'''''''':w�''''.=''''''''''''''.'''''''''.;''''..,'''''''''''''''.,.,; Bedoven. Capta Crista voa Duc- quinhentas mil pessoas vin-

Contribuição da EstaçilO Telegrdica de Flo�ianopolis. 27$000 ren. �" ;:.:::�\ \i ,:::;) r"e (:;: 6· n � das do interior do Estaào, do
C b d f ios d

� ,

4f �i,":"O{u'O W1""õ
� ;�l��"$� alugar um ca- 00.15 O Príncipe de Hom- �

ontri uição e unconarios os Co .. reros e outros u� !Vfffi::r J r ' F t J :l H' '1

I<!
.

c:� C) as <1::::.J; rr", �� r·�.s-� Norte e de outras partes do
X X X 5cttOOO �l sa com re a !vo CÚ:'.• OI' o, I ,;arg

o.'" ell1nCl1 von i� CISt.
...... �." � ; _=o ::-- .-." ,••,,' -'\- i paiz e do estra'.lbael·ro.fP -

p"ra c'lc:a1 (le .j.l'atalllnn�o I 115 Uit' t"" ::';;J><l;::á'�:;'" .)0, i �,,;� :5 LR- '

Leonel Euzebio de Paula J $000 "�

Li «� I � L • I '- i L • • , • lmaf, no lClJS; em e-pa-

Manoel Rma 2$000 J ;'atat no Largo General, nho]), C.f31S

1 $000 Osorio 38. 1.30 Mllsica de Camal'a ale-Antonio Conrado O
2$000 gre. FJ ,27 (G)--Na reunião

Manoel ADdfilde
1,",;000, ----o

- 1,45 Cnminh2.mo� e cantamos de hoje do Cor:selho rIo CO-
João deOliveira" I 'E I-

•

R'O '18 CG) C1 '000 I com Loem. 111::rClO � XLcnor O sr. Souza J, L. - om os trez
Bento Nascimento I $ � %. VCEde-se Ul"0' 1 r:. •

' "
, I ji\/í 1 <: t' C " ·d d d' f' .

1 t',p'000 ;{<''';óf1 �!! � �;YI� {f,�!'7 '

in" "rI:
2. I J L '�o!rClas sobre &tudlda� ,ne O apre�en ,Od e o

. ()� ,se- pwcm s � ommgo, lcar�m se�JoãoFrancisco Ramos SI �(?>�r��"il:,._ell,,,, \/"lD -l O 1" 1
� ,110apr-O\TOl' pO" un"n'll",I') d t

'

S. Carreirão 1 <t"OO � • "'....) 0:1 J; """,/
"1, .

l.es: novo alfel�O a.emão. hila: "', :-" , ,I, Cl_ L li U c.
-

,0 os seguIU es os scores Ja ven.-,,:0
1 k:,m<\il, novo, Dr. Fr. Schwiegk. cl�, a segumte mdlCJçao. que I

ficados no campeonato da Cl-

'CI�aãsOtanLnoabo Habe,beck -27,�,:,OOIOOOO Traptar r.csta l�Qi)_Cçao •• _

2.30 O homem do realejo es�
Vlsa jfavOrecer as empresas dude:

ar preço ce GCCaSiao. tá cá! jorna isticas:
João Ovidio 2$000 "t:� ,

2$000 DELABEH.T & CIA. 3,00 Atualidades. :.!1! complemellto á reso-

b:O!migo 7$000 A melhor" lenha por igual 3.10 Leitura do programa luçãc\ elo Conselho de 15 de

preço. (ai::mão, ei'p.). Despedida DJA, julho findo, proponho que ao

PEONE 1.100 (akmão, espanhol). papel de imprensa, importado
,,'" ,__ dirétameilte pelas empresss

.lornaHsticas do paiz, despa
chado no periodG de 12 de

DELAMBERT & elA. fevereiro a J 5 Je julho do
Attende rapidamente lenha corre:1te ano, seja concedido

em toros. 25 por cento de calJ1bio á
PHONE 1.100, taxa ofíciaí."

i

A GAZETA

)'

. ,�

� t.iENDE-SE a qu;r:ta casa
���.ii: d<:l Vr;j1a 1\ t.r.01' <'o fi/l'
V� !;;, Id, ·.U I" lhl�
". choJe,t 110 dl',�·t,·;('j-l) lo;:;n.... l ..... , \,,)li ..... t..i a\J

Pcssôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.A

Alerla
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colieções nos albuns da diamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telligente distribue cubiçosos premios e de real va
lor e utilidade.

A Iém de vaJios0s brindes receberás garoto
amigo, desde que apresent�s 100 cOliPons, uma cai-
xa com 100 balas.

.

"

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia �m .compn,lr suas caixas--no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premif)S es

plendidos.
Não é fa.rrfarronada, já para mais de 200 CGU

pons premiados foram distrü.JLl,dos em 3 dias!

pARA chamar uma Li�
mCUs!ne é só discar o

n III .. ��."""":!l O unl'co( • _g Ei�4.bIV!m��!P.

I telephblJc das Limousines.

. : J, Dr. Ivo 'çA'Aqulno
.

Advogado
�'';;-'.'_jo
lj�J

í�
��éJ,

•
Escriptorio:-Rua 15 de I ��.,i�;t�;�\,�� ,

Noyembro n. 50 �� "'�U � � ..;1 I;?i.sU � U,U� �

(Eàificio C'aixa AGricola)'l II�
ç

, � "

1·TELEPHONE, 5�____ ���\���---------- ��� _

, ,

'-- ,d.·, �'i;_" �.·,.,._,".�'�h�:�': "1

BLUMENAU

;�.

5

,_.,---,-,-----------�

Goals!

Vezes
1
2
1
I
2
1
I
1
1
1
1
6
2
1
1
5
5
3
3
2

10 x O
7 x 2
7 x O
6 x 2
5 x I
5 x 2
5 x 3
5 x 4
4 x O
4 x I
4 x 4
3 x O
3 x I
3 x 2
3 x 3
2 x O
2 x 2
2 x 1
1 x O
J x 1

�OíTr:;,nr:;'l� fn 1 .,
,.

""ULr{'A;:' azer CtO vos::;o terno VCli10 ou cha-
péLl, um novo, mandai h'Jjc mesmo a TiNTURARIA F
Cl-LAYELARIA CATHJ\H1NENSE sita j rua ·L�r.h�t\�:m 12
_1.':?1Ul:11'l>IE � � ..�

,

íD'1vl�t;:J:I I(c�i�.

Dentro de ').1 j"',f;1C, "'I a';"'rr,tJ�\;r"./J CO'1",",lci''''''1el�.€-sT 1.\ ........... v \J .\_"'u l_li. 1 IVJ lG.� --.lI.-

te refornllldo, com cleeéii1cia e perfeição.

n
u IAL"

Pr,emi.os ern rnercadorias

00",,

,

1$000
rt"� ",�S��l e�ta ��gnjficante

, quanti� podei� habilitar-vos á felicidade na
��l.t&...uD� ri C) irvRl.,J'"1 UO PREDIAL!

.,

A CQR�:Di'�q. MU"-'JQ PRE-D �AL, de .... taca-,J,- das maIs senas e vantaJosasc socIedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$O�D

Exige aq::�eni3s P c€?fytribuiçao de
1$'c)oo para cade1P, J'&:ortelo.

J
�.
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ITALO-ETIOPE

Declarações da Imperatriz
da Etíopia

A VOZ DO

Mne

POVO

Pobres aveslruze.sl Antes da guer
ra, as plumas de avestruz [azlam
furor na elegoncia feminina C11O
péo algum de uma ocrda.leira
mulher chie c Há la tage" dis'
pensava aquele ornamento, que se

vendia por bom preço. Como os

avestruzes selvagens escasseacam,

os ingleies reuniram fortes capi
tais e instalaram na .fl.frica do SUl
fazendas de criação, Veia. porém,
a grande guerra, veiu depois a

crise, os chapeos tornaram-se minusculos, e as plumas de avestruz

desapareceram do mercad-o. Gm consequencia, GS inglezes faliram e,

como ninguetn quizesse saber de avestruzes, eles deram liberdade
ás aves que já não podiam explorar. t?3'[as os bichos, nascidos em

caiioeire, não Unham o habito, nem o gosto da liberdade, e deixa
ram-se ficar por ali perto, morrendo a fome, porque os seus antigos
donos se recusam a alimentai-os. Pobres avestruzes! E o diabo é

que não ha, ao que parece, na fifrica do Sul, uma sociedade pro
tetora de animaes.

rz:;
I

Agosto 12411
I

I
II_�UINTA-FEl�1

---e�.---
ANIVERSARIOS posa acha-se de parabens com"

Dr. Antonio Galoti nascimento de um menino, que
tomou o nome -de Antonio.

Anniversaria-se hoje o nosso

talentoso e culto conterraneo sr. Com o nascimento de um

dr. Antonio Galoti, advogado re- garoto, que tornou o nome de
sidente na Capital da Republica , Walmor, está em festa o lar do
e um dos lideres do movimento sr. Juvenal Ferrei ra e de sua exma

Integralista. esposa.

Vindo de Campos-Novos, acha
se nesta capital sr. cel. João Al
ves de Deus, prestigioso politico
naquele rnunicipio, de cujo dire-

I
torio liberal é ° presidente.

Decorre hoje a data aniversa- .-.
ria do jovem Ari Pereira, estu- Dr. Hem [que Braune

dante de Direito.

Dr. Cid Campos
Regista-se hoje o aniversario

natalicio do estimado conterraneo

sr, dr. Cid Campos, deputado á
•

Assembléa Legislativa.

Dr. Tomás Woods

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do dr . Tomás
Woods, digno Inspetor do Servi
ço de Deíeza Sanitaria z-snimal
do Ministerio da Agricultura.

"

Passa hoje a data do aniver
sario do nosso prezado conterra

neo sr. Heitor lJutra, alto Iuncio
nario dos Correios e Telegralos
nesta capital.

'

fAZEm ANOS H01E:

a evma. sra. d. Candida Are
as Horn, esposa do sr. Amadeu
Horn;

o sr. Cantidio Alves de Sou
za, funcionario da Fiscalização do
Porto;

o sr. Gercino Caminha, Iun
cionario postal;

o sr. João Batista dos Santos;
a exma. sra. d. Celestina Coe

lho Natividade, viuva do saudo
so Ernesto Natividade.

o jovem Alberto Corte Real.

GENTE NOVA

O lar do sr. Micolau Grilo,
secretano do Consulado Italiano
desta cidade, e de sua exma. es-

CHE6Am UH5 .••

Encontra-se nesta cidade pro
cedente de São Joaquim está nes

ta capital o sr. dr. João Henri
que Braune, Juiz de Direito da
quela comarca.

Acha-se nesta capital, o sr.

Hermano Machado, um dos dire
torios do Banco Nacional do Co
mercio e superientendente da fi
lial daquele conceituado estabele
cimento no visinho Estado do Pa-

Naturalmente indicado, pela sua

brilhante operosidade desenvolvi
NAPOLES, 28, (G)-0 vapor =Principesea Glovana» zar- da durante os trabalhos constitu

pou, as 18 horas, levando a bordo 50 QHciais e cêrca de 1.000, cionaes, a bancada da maioria da
legionarios da divisão «23 de Março» e importante material belíco. Assembléia Legilativa, na escolha,
Imensa multidão saudou a partida do vapor. ôntem, feita do talentoso parla-

-0- mentar dr. Ivens de Araujo, para
Milhares ,de soldados ingl,e-Iseu.lider, pres,t�u um preit� de

JusLlça a sua sólida cultura mte

letual e a sua apreciavel capaci
dade de' trabalho.

Em bréves dias, será solene
mente instalado, r.os altos da
Joalheria GaUuf, na esquina da
Praça I 5 com a rua Felipe Sch
midt, o Instituto de Aposentado
rias e Pensões dos Comerciarios
deste Estado. Zes
o sr. ministro do Trabalho,

, LONDRES, 28 (O)-Está confirmado que milhares de
num gesto acertado n9meou para soldados inglezes deixarão a Ingraterra no correr da semana paradiretor daquela novel repartição, ir relorçar as guarnições de Malta e de Aden. Isso indica que o Direito pri- A proprie
o nosso distinto e talentoso con- Ministerio da Guerra e as autoridades militares querem elevar as vado e d i- dade segundo
terraneo sr, Sebastião de Carvalho forças de Malta e de-Aden ao nivel previsto de 1934. reito pU-

a concq�ção
e Costa, de cuja apreciavel com- ...;...0-- bl ico germamca
petencia e i�vulgar capacidade de Oe Italianos residentes no

não é apenas
trabalho muito se tem de esperar. e te

" � tã ""t
uma instituição de direito

X rlor nClo es O sUJei os privado comoa definiu a dou-TEM PO DE SER- ao serviço militar trina liberal e o direito rema-
V I çO OO FU NC I0- PAR!Z, 28 (O) _ Os jornais francezes publicam, em des-: no, mas tem tambem ca ratér

NALISMO pachos transmitidos de Londres. que o consulado geral da Italia, na juridico de direito público.
RIO, 28

A (G)-Na. sessão de capital britanica, tem recebido e comunicado a Roma os pedidos Ela não regula, portanto, só
ontem da Camara.' assinado por d� milhares de italianos, residentes no Imperio britanico, no sen-

mente as relações de direito
190 deputados foi apresentado e I tidc de lerem engajados entre as tropas que seguem para a Africa dos bens do individuo como

logo considerado objéto de deli- Oriental.
. ainda a situação deste na sua

beração, um 'projéto regula?do a i
:

A. este proposito, as autoridades italianas observam que os qualidade de propriedade de

�ont�g(ê� de temp? do serviço do italia�os_ domiciliados .no extrangeiro não estão sujeitos ao serviço capital e bens Pena com a

hmcionalismo publico em todo, o milít�r obrigatorio e que, de outra parte, os subditos italianos no
comunidade coletiva nacional.

país. exterior carecem, em; geral da necessária preparação militar. Desse principio segue-se,
.Q requerimento de preíeren- logicamente, que os limites

cia foi aprovado, logo apoz, o entre o direito publico e pri-
substituitivo da Comissão Espe- vado tendem a desaparecer,
cial do Estatuto do Funcionalis- Irá ao Rio v. S. sabe o iniciando-se um época de
mo ao projéto que permite aos

G que é O Pu r- raciocinio juridico completa-
empregados de quadros anexos rande do Sul gol":�ite mente novo, em que o prin-
inscreverem-se lem concurso de

O Mi n istro da cipio da obrigação pela leal-

habilitação ou de intrancia, inde- dade para com a cornunidac'e
pendente do limite de idade. Justiça Comprimidos �. granulado. nacional, resultando do cara-.

I efervescente tér de propriedade, significa
Chefiará umaembal-I a idéa suprema e medida
xada aconvite do Ge..; Purgativo ou laxante pala maxima para a solução de

neral Flores .da adultos e crianças, não pro- todas as restantes questões
,

Cunha' vocando colicas e não habi- de direito ligadas ao proble-
tuando o organismo. ma da propriedadePORTO ALEGRE, 28 (O)

.

-O ministro Vicente Ráo de- Composição:
velá "ir ao Rio Grande do Sul.
a convite do general Flores da
Cunha. e chefiará uma grande
embaixada universitaria que Ivisi
tará o Estado por ocasião das
comemorações farroupilhas.

Instituto dos
Comerciarias

ADDIS-ABEBA, 18 (G)-A imperatriz da Etíopia fez hoje
as seguintes declarações:

«Ha 16 dias que', rezo, fervorosamente pela patria e desejo
fazer um apelo a todo o povo para que todos se juntem a mim
nas mesmas prec�s.

,

Rezo' pela paz, mas se nossos esforços nesse sentido fracassas- )

sem, sería a primeira a exôrtar o meu povo á resitencia contra. v

invasor, como fez outróra a augusta imperatriz Taitu»,
, -00-'
Medidas de precaução
ADDIS-ABEBA, 28 (G)-Os comerciantes extrangeiros es

tão procedendo" o inventario dos seus bens paea depositar nas res-

pectivas legações.
.

Quatcrze familia grego-italianas partiram hoje para o Dode
caneso, tendo o governo italiano pago as despezas de viagem.

A legação da Italia continúa a mudar os seu'! archivos. O
Banco da Etíopia, segundo um edital afixado, não venderá moe

das extrangeiras até data que ainda não foi determinada.
-0-

Partida de tropas ItalianasSebastião Costa, diretor

Comprimidos: lacto-fenol
ftaleina.
A forma de granulado

contém ainda sais alcalinos
extraídos de frutas, de efeito
laxativo e agradabilissimo de
tomar, superior em gosto e

em feito aos sais de frutas.

Está entre nós o

Waltrich, influente
Santana.

Faleceu ontem no Hospital de
Caridade Domingos Teixeira, re

sr. Henrique sidente em Tijuquinhas.
politico em

PELOS CLUBES

11�����=:�:::�:�::::::t::�·1
� use sempre .

� Pasta SUL B I O L
fALECimENTO: � (Formula do DR. BAcmlANN)
Falleceram ante-ontem no Ho�-

I
ij A venda em todas as pharmadas

e.
casas

.

I d C id d D I J ,� de perfumarias.pIta
.

e an a � urva ase 1rmmr.- ��r.o �r..i"''''''''' r. -= .eA: Ai:!!.! =-=*5.'LaurIndo e Amehe Costa. j ••�-�.���.._'3I:.....,*��":'_'ilii*# . __.__ .JCJ.1tir 1J

,

rana.

OUTROS PARTEm:

Para o sul do Estado, vía La
guna, seguiu ante-ontem pelo
\lAX o sr. dr. Mareio Machado
Portela, ilustre deputado á Assem
bléa Legislativa Estadual,

ENfERmQ

Acha-se gravemente enferma a

galante menina Edoa, filha do
redator esportivo desta folha sr.

Cipriano José.

C. R. Primavera

LIDER DA
MAIORIA

Recebemos da secretaria do
Club Recreativo Primavera, do
distrito do Saco dos Limões, um

convite para assistirmos, sabado
proxímo, uma soirée dansante que
aquela agremiação levará a efeito.

Agradecemos a distinção.

Modo de usar:

ou 2 comprimidos ou

uma a duas medidas do gra
nulado de uma só vez; o

granulado dissolver nagua.

Deputado lvens de Araujo.
lider da maioria da Assem

bléia

·l

Ad.

Profissão de
chauffeurs
RIO. 28 (O) - Assinado

pelos;m. Francisco Moura e Ad
mar Carvalho, foi presente á Ca
mara o seguinte projéto.
��Artigo único - Excetuados
quantos exerçam legitimamente as

profissões de "chauffeur" e moto
rista na data na publicação desta
lei, sómente poderão exercei-as
os brasileiros natos ou naturalisa
dos, que tenham prestado servi
irO militar no Brasil, revogadas
as diposições em contrario.»

Perfumarias nacion�is e estrangeiras, Bijout�rias, Arlflarinha, Carteiras,
Cintas da Moda, Enfeite'a, Objétos para Pr••ente, madernissimo sortimento

de Botões, as mais linda. 1I••,idades na

CAS MACEDONIA
A CASA QUE MAIS BARATO VENCE

TRA..IA-NO •

'.
·"'.:_l:' ",_> .,."..

.� ..

I "j""-" o/.
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