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.constituiu O advogado dr. Ivo de Aquino, com'ó
aSslstel.te na ação jLldiciaria de nL!i�ciade do
atual contráto, com o Govêrno do E:·stc do, de
força e luz eletricas á Falorianopons�

,

--------------------------.-----------

o sr. João Ácacio Gomes de Oliveira, atual conces

sionaria do fornecimento de força e luz á capital requereu isenção de

impostos á Prefeitura da desta cidade. .'l,;:�,,�-""�"$<Ttfm'Si'",;"r.;s.lr.�; .

O sr. major Olivio Amorim, operoso Prdeito da Capital exa- Cs�#'?" er=
rou o seguinte judicioso despacho, no referido requerimento:

'nt:'<lli

A

(<Não t�ndo esta .rr:un�cipa�díl.d� autorizado � ccntráto que ver- A-.. V'O.z CO pOVO
sa sobre serviços mUlllClpaIS, nao pode a PrefeItura reconhecer a I --.-----------.-------

validade dele, razão porque constituiu advogado para a defesa dos \ p'
.

t· [). R. d 1"\11
•••

- • I E' d A d I rOpr!8 arlo e __ Iretor ,.' esc)onsavel .Jl�\IR() (�.A.,LLAD()
Iílteresses o /lU!1lClplO na açao vopOSla pe o Sl� o. guar e o'

_

reguerente o pronunciamento ela Justiça.»
-00-

Nomeado assi.tente judiciario da Prefeitura de Floriadopolis,
para defender os interesses da Fazenda Municipal. na ação Je nulidade
de contrato de luz e força eletricas , -gue o Estôdo move contra

" � a atual detentor. da :oncessão
- o advegado dr. Ivo de Aquino.

rquereu, em JUlZO, Juntada aos autos daquela ação do seguinte
requerimento:

Exmo. Sr. Dr. Juiz ria J a. Vara.
A Prefeitura Municipal de Florianopolis, pelo seu advogado,

na ação, em que é A. o Estado d- Sílnta Catarina e R. dr. João
Acacio Gomes de Olivera:

Versando a ação sobre a nulidade. do contrito celebrado Ientre o Governo do Estado e um particular, para concessão

de serviços de luz, energia e bondes eletricos, no munici-I. Parece incrivel, mas é verdade de clareza axioma-
pio, eX-Vl dJ art. 69 na. Vil, d'l C::ln,Huinte E"tadual d� .

d
.

d d b
1928, então em vigor, em lace do art. 40. Dec. Fed, nO. 19.398, I tI.ca, qu� l1m�.l parte, � Impre�sa o �st:l o� em r�du-

11 de - mbr d 1930 o f r rt 13 § 20 o zida, felizmente, levantando celeuma tao grande em tõrno
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elo caso da sucessão governamental, analízasse unilateral-
a ons I um e e era -ln; U uve na causa, e o interesse a re-

t C
feitura Municipal de Florianonolis. men e a ques ao., .

E de direit
1"

. -r- J L E, d 'd'; ,- d· O papel precipuo da imprensa, em todas as ques-
, sen o o "eu .nreno corre ala ao sta o, na ecrsao o

_

d d l·t·
.

1
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d tri d h d
J•• O" V E�· '" I "ri, ;·'·d ' .. ;''''' <

t02S e ar em pO.l ICO-SOCla . e es nnçar o emaran a o
p erro, requer a . ,XCl<•• , ser a e e aormn 0, como assistente, nOJ .

t d d I
A
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lermos dos artigos 647 e seguintes Jo Cad. Judiciaria, sendo-lhe a.eco�ren e a verl.a. e ed a u.z'. _e ex,��� as c ara, concisa,

dado vistos dos autos, oportunamente, para dentro do prazo legal sunp eSli\111entc aOt JUl�O a _Opll1 ! ata puI· l�at·d .

di
.

A' I I d" E 1 ( 1/ as cer tos jornais se em rrrn a' o quais ad vo-
conce ido ao -., a egar maIs amp amente o seu '!feito. .:.. oe.e-..J '_') " A

".
. () Ivo de 4q'[;'70 d· I gauos de acusaçao ajuscados a contrato, a ler um verda-

nmemo. a J � /" • a vogaao. d' ·b I
.

t d d
.

.

-O_:' l elro lt e o acusarono con �� os
_ eput� os que, or1ent�-

O dI'. A I_1 h J t '1 J' d FI· I·' dos no bom-senso e na politica sa dos lllteresses coleh-
mo --lOe<:c, e, pJ orno or pu,) lCO e ooanopo IS, .

t
. A

, •• r 1 .,. d,.. '" .'" ,'; 1.d,.. :, �' d I f. vos sobrepostos aos pessoaIS, vo aram !10 sr. Nereu Ra-
}\\,1toU ao proceu�o (; açao I.L n .. ·,( . )', l.,� con_rato e uz e orça E 1 I"

>.,

d'C/
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o d F'I .. -j'.: ",-, o,n on� ,., _' f. d d']' -

_

mos. ,maJevo amenle, esses JornaiS e!xam na penum-e etrlC8v e OIla110p,,,lo, (J "I_ "_ ,,,,.,).,1, 2. na aze a 1 açao pro b 'f d C rl I

batoria, novas provas, incluindo Sé ti L.';ldmas dos Ministros Vicente �a a outra aIce a q�es ao, prQ:uradI1uto le�ctonúer as ra-

R' A· 'l\�' J ,,�.,' Oi'1 .i'( .,� . _

zoes que;)s evaram a consumaçao e a a o.
ao e ntlmes laC1C; C;-,c ,c .c-,uc.J." .. m com o caso eTn con

A·_ 1 t d· f d·
A

d
. , d·· :" �;. Lo·, '," ;'" I _ d umao le erogenca, IS orme, Ispar e vesga queten a, vanos numeras ,�]l). n,.,s Gc.,[u C .p."" cc. outros ocumentos.
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10Je se esman a em :a fi es e o os os qUI a es, e, se

J u izo de Di re;to cfi- alapardan�o) não raro, at:á� do anonimato, procura. flexar, � m-li á1'� I � �A ��"" 'E:i9 '�"'l,
@.!éll � .", i p aI com a caUlm da sua perfIdIa, aquc:es que cumpnram o

fUI !ii�i iii � �- o:J � � �;. ��

�VI a1 ra
I; I B' e

seu deVer, já fez o mesmo com seus novos amigos. II IIa tU �mn �!�� �1
pena I Recorde, quem quizer, aqueles artigos pasmosamen-

f).té o dia 4 �de SetcmbrD, O novo direito penal e�tá te malcriados, cheios de adjetivação violenta, que, nas
vae á Eu ropa

DELAMBERT & elA.

os juizes de d.n::to que de- subordinado r.í concepção 01'"
"olunas da imprensa, pareciam transformar-se em brazas Attende rapidamente lenha

sejarem ti {;jE:'Ci':. iTda pai a a ganica dos traços esse!lciais vivas, ass�praelas pcl�s pulmõe�. d.o povo cat�r;nense, P. ALEGRE, 29 (G)-Ob- em toros.

comarca cc Pvla:r;::. podem ao povo, á ideia bjologica da que. c:autenzava� a pele do entao Interv�ntor ate
. ql�e o,. decendo ás prescrições dos

requerer a SLíJ l'eíl1oJio rara evo;Lição popa'aí-nacional e
cheiro de carne tostada a::en?�sse. o apeÍlte do artlcuhsta. médicos que consultou, dLl

alí. com ela á cuncq:ção organi- .

Onde aqueles edIto.nais vlb!antes, que, q��l pal- rante a sua permanenr.:ia no

_____ ca e b:olog:ca do direito do matona de mestre-�scola, vlbr�va seca, for!e e ntl!TIlca- Rio, o goverqador Flôres da

Salão "ComITlerclaF' povo. Paitindo desse princi- mente contra as maos do sr. mterventor, tao calosas na- Cunha irá á Europa fazer
Conselheiro lVlafr<l, 9 (Eci. MercadO pio chegou-se a classificação queles tempos e .hoje tão macias para serem acariciadas? uma estação de cura; numa No Hotel La Porta, das 9 ás
Barbeiro e Cabelleleiro deiS ações criminósas em qua- P�emel11�nem-?e. aquele.s artlgos onde se desenhava estancia hydro-milleral. !\s- J 1 horas e das 14 ás 15 horas

Attende chamados a domicilias peIo tro grupos intitulados: Da um� comlse:açao quas! doel:t1a pelas c�stas do bom pa�re s�m, em fins de outubro pró- o di. Raul Vaz, superintenden te,Phone n. 1.281�uro Mendes proteção ao povo, da prote- Ja�o, em CUjaS chagas a Collgaçao ensaiOU tantas abluçocs ximo, o chefe do Rio G. do llests região, do Instituto de Apo-
ção aos bens da nação, da mornas.

.,.
Sul solicitará seis mêses de scntadoria e Pensões dos Com er

proteção á chefía nacional e
.. A

Onde o respeit� a memona de Amad�u Luz, por licença, devendo seguir, logo ciarios se encontra a disposição
a ordem estatal, da proteção cUJa força extraordll1ana se .dev� aquele am.blente ten�o, depois, para Baden-Baden, dos interessados para esclarecer
aos membros da comunidade mas sereno, contra 1) l1laqU!a�elIsmo duma �nterventon�? onde permanecerá o tempo pontos em dúvida elo Reg uJa-'
nacional. .

Eram m�nchctes. estre�ltosas, ?nde �ao se sabIa- necessario para o seu com- mento daqüt�b constituição tla-
EM ATRAZO Ad. m,us O que eUiTIlrar:-Sl a bnlho do Jornalista ou a ver- pléto restabelecimento. I balhista.

-0-·' dade dos fátos. Era a crítica serena, justa, merecida, COl1- .._•.•••,•••,-QII��.".._ .

.,

-
.

...,.0� Termina amanhã, improro- ft rIfi i tft tra o malbarato dos dinheiros públicos, era a palavra si- os m.enores ,-:-e com) o l?teresse pessoal era maiOr que o

gavelmente, o prazo a que U III I li U 'suda, séria, verdadeira, contra os elelapidaclores d00 era- coleÍlvo a lei se cumpnu.
se refere o edital de 3 de Ju- rios, era a voz da oposição consciente que repelía as Tudo s� e.squeceu. Não é pre.ciso en umerar! E o

lho p. findo da mesma Cole- dentuças esfaimadas que pretendiam devorar os p�írcos I ponto negro ai fl.ca para que o po�o Julgue!
toria, que facilita o inicio do em São Ped ro rec1l1'SOS do Te�ouro Estadu�l. I Mas os dias passam e· hOJe no sonho apare ce o

pagamento das dividas sem E os artIgos se sucedIam, 110 crescendo de novas I duende. . .. . , . .

5 ou 6 prestações. d e A Icantara revelações. Nas �01tes fnas, .nOlte,s de falSOS presaglOs, nOite

Finaliza, tambem amanhã, E tudo se esqueceu: crimes, nódoas e manchas que em que o mocho ago�relro pIa. süturnam�nte e a s�:a ono·

o prazo para pagamento Em virtude de conHito havido correu de município em municipio, de rincão em rincão, matopé� assust�dora t:az arre�iOs aos CUlpados; nOItes em

sem multa do Imposto de ln- no distrito de São Pedro de AI- e os ventos sopravam os êrros, os crimes do governo que, o clpreste.e o UnlCO metronomo a compassar o som

dustrias e Profissões relativo cantara, municipio de São José, agonizante, emquanto a Coligação, na espectativa, aguar- c�lere da eternidade., costuma aparecer para os que se tra ns�

ao segundo semestre do cor- chegaram, ontem, feridos á esta dava o. momento para demulir de vez aquele governo que vlaram do seu caminho, c mentem ao sell passado, para
rente ano, e dos i m postos de capital, na ambulancia, os srs.,lo- já ruía!

. os que esquecem que as elôres humanas se cuidam com

Movimento Comercial e In-: Fé Leonardo Gesstr e Vicente Mas tudo se esqueceu! Tudo e todos. I carinho, para os que se não lernbran-; das promessas feitas
dustrlal e Territorial e ela ta- João Schmidt, os quais foram re,· E no momento em que Santa Catarina esperava

Y

ao povo, e não se rec.ord.31:1 ?OS comprQmissos solenes as-

x� de agua e esgotl)S do 2· colhidos ao Hospital de Carida- um gesto nobre da Coligação ela se une humildemente, I sumidos contra � ma/lor ,1J1I1l11g0 de ontem, coloG:nd? o bem

tnmestre, este, c daquele,do de, onde foram medicados. podremente com o ex-interventor. '\peSSOal em detrImemo ao bem comum; nestas nOItes cos�

·1 l' semestre, send,o os tres Além dessas pessôas a Chefia «O odio não é a memória da ofensa, a gratidão tum� aparecer para ess�s unl monstro qual Quasimodo qu e

ultImos com a multa de 100(0, I de Policia tem conhecimento que não é lembrarça do benefício».

lOS
IUlmma: Eu te abotnmo.

C�j� cobrança .ex�cutiva será existem ou!ms que tambem fica- Sómente uma força no momento I)S poderia unir:- r�u és in�rato! Eu te execro! �ru és calumniador!

intclada, e�n onnclpios do mÊ's I fc,m gravemente feridas, no refe.ri-
'l
a resultante da atraçã� univers;::J-a atração dos interes- f_'. os farncocos cantam o emen:a.mento solene do�

de Seten:bro. I do conhito. ses pessüais'-'--quc, segunqo a lei os corpos maiores atraem que se vão para a vala comum da polItlc<;l,

•
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Sem quaisquer

ANO II Florianopolis, Sexta-feira, 30 de Agosto de 1935
-----_.--------------------------------------- ... -------

politicas.

I NUMERO 305

rd

n

Cobrança de
.

impostos

, ..... t'

Comprimidos e granulado
efercescente

Purgativo ou laxante P0{3,
.
adultos e crianças, não pro
vocando colicas e não habi
tuando o organismo.

Comprimidos: lacto-fenol
[taleina.
A lo.ma de granulado

contém ainda sais alcalinos
extraídos de frutas, de efeito
laxativo e agradabilíssimo d�
tomar, superior em gosto e

em feito aos sais de frutas.

A-fodo de usai:

ou 2 comprimidos ou

uma a duas medidas Jo grn

nulado de uma :.Ó VC7; o

granulado dissolver Dagua.

o P. L. EM JOI f\lVi LE

o bem feito diarín HA Noticia".
públicou ôntern, a seguinte nétar
'"A nóta palpitante do dia gira em

tôrno da reuníôes dos liberais, pre
sídida pelo sr. Carlos Gomes. e que
teve C01110 epilogo a renuncia colétí
va do dírctorio municipal.

Ao que nos dizem. foi obiéto de
larga. dísccssãc a necessidade urgen
te do estabelecimento de lima frente
cuíca, capaz de antepôr-se ás corren

tes extremistas, prmcípalmente o in
tegralísta, nas proxímas eleicões mu-

nicipais.
'

Corre também com ínsístencía, não
sabemos se com visus de verdade.
ter sido deita nessa reunião uma

commissão ccnstííuida pelos srs, Car
los Gomes, jOâ.ql.Üm Wolff e Max
(oHn, desH112,da a elaborar um ma·

nifesfo, o qual. além desses senho
res. será assinado por varios elemen
tos prestigiosos da chamada sÍtuacão

I decaída".
'

-

./

Acaba de :;er nomeado, pejo
sr. Nlinistro da Fazenda, para o

caí(lO de coletor federal da 1 a.
coletoria de Blumevau, o sr. José
T 3Yê.rCS de Lima.

PHOl\lE 1.1 co

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SALDOS

� Ga� (fJ!?-Ia Os últimos balancetes das
J

Prefeituras de Timbó e Con-

Desoo i�t IVa cordia, apresenta� respecti-
fi

. vamente, os seguintes sal-
Redator CYPAIAUUi JOSE' dos de dinheiro em caixa:

---...�........-;-

11:040$283 e 872$100.

DIA 30 DE AGOSTO-S. ROSA DE LIMA
---���---

1605-rrei Vicente S_:lvador-Nasce na Bahia, frei V»
cente Salvador, erudito brasileiro que, entrando para Ordem Sera-

'''II7
- n I ' Iil -I phica, foi considerado, por seus estudos severos, o grande scientista,

&á naçaes �1i1as U ii � fJl1piauas RIO, 29 (0)-- O diretor um dos mais doutos da sua Ordem. Escreveu a historia da provincia.

de Inwerno Chocolate, Gato, Galego, Secu- do Expediente do Pessoal seraphica do Brasil, que não foi publicada.
N· P 'C I' O do Tesouro, declarou ao di- 1822-A typograplzia do «Constitucional» -Foi des-Com as adesões da Australia, Estonia, Grécia, ra, izeta, arana, a ICO, a-
wV II C I retor geral de Contabiiida- truida a typographia do Conslilucional pela tropa luzitana, estimula-[apã.i e Luxemburzo sóbe a 27 o numero de nações que mata, VI a c emar.e ar os.

d'--'

S b d I de do Ministerio da Viação da pelo portuguez chama o RUIVO.
se inscreveram para a disputa dos jogos olímpicos de in- a a o anunciaremos qua 'o

d ,. que, continuando em vizor O Conslilucional era o unico periodico que, na capital, se
vemo em Garrnisch-Partenkirchen no mel de Fevereiro de I

tearn .que evera treinar contra o '-'

bdo Dl receito do decreto n· 1i.447, atrevia a lançar em rosto aos ofhciaes lusitanos, suas arbitrariedades,1935. Este número á um verdadeiro record porquanto nas com ma o.

de 20 de Janeiro de 1915, o injustiças e barbaridades.
olímpiadas de Charnonix, em 1924, só estiveram 14 na- 1864 B ·1 P B·· dE·PELEJAS PROXI"uAS funcionaria julgado invalido - rasi e araguay-« erge, munstro o xtenor
ções, em St. Moritz, em 1928, somente 25 e em Lake 'Vl U

d
-

L V' d Lpara o serviço público deve - o presidente opes, entrega ao sr. ianna e ima, nosso represen-Placid, em 1932, apenas 17 nações. Do.ningo próximo a Liga rá ser considerado licencia- tante em Ássurnpção, uma nota, sustentando que na segurança, a pazA Belgica enviará uma turma de hochey sobre gelo, C
.

c d F t bó I f á d J d P fi' d d dano a e LI e ar rea- do com dois terços dos rcs- e prosperi ane o araguay icanarn ameaça as com a entra a as
e dois grupos de quatro senhoras e quatro homens para 11· ar os secuintes jogos Fia -

b 'I' E dO' lnZ b b:· pectivos vencimentos, a par- tropas rasi eiras no • sta o nental.
Patinação artistica e corridas de ski. A Rumania insere- go FIL! ine 'eMM· d d d d h 'I d dmen x m ns; 0- tir da data em que tiver si- ais tar e, quan o accusa o e romper as osti i a es,
veu-se para corridas' de bobsle.gh de dois e quatro Ioga- d sto Portugue a BOI .

d I L di d fe x z ; n- do inspecionado, até á ves- sem previa ec atação, opes isse que esse ocumento, ôra a SL1a
res. O Japão enviará uma turma de hochey sobre gelo, 3 sucesso x América. d I a: '

I d-

pera do decreto de aposen- ec aração omcia e guerra.
patinadores, 4 corredores de patins e varias corredores de 1 "75 O· d D P d O dtadoria, a partir da data do \.) - zmpera or . e TO regressa- impera orski. Recordemos que os J.aponezes Ac1achi e Taubokawa

J
·

t d P d II h·'
.

dago I n e reC;- decreto e até á vespera d. . e ro e sua consorte, que se ac avam em visita á provmCIa e

atingiram na terceira olímpiada lindos resultados em com-
sua inclusão em folha de S. Paulo, desde] 7 de Julho, deixam essa capital, de regresso ao

petições de skí. tad ua I R'
-----S� inativos, ser-lhe-ão abonados 10 •

.�� vencimentos provisorios, nos 1886-À' categoria de comarca-Peia lei estadual n.

Corno se pronuncian. as S.PAULO,29(G)•.OVasco termos dodec,reton· 24.174, 1109,de 20de Agosto foi elevada á categoria de comarca a ci-
nossas regr-as de foo·t-bdll da Gama virá do Rio de Janeiro de 25 de abnl de 1934. dade de Blumenau. Ex-colonla, lundada em 1852, pelo dr. Her-

����� mann Bruno Otto B!umenau, á margem direita do rio Itajahy-assú,�.w..:;.;: ��..
para medir [orças com o conjunO juiz não deve conceder um dar bola ao alto.
to principal do Coríntians. �r���'1�����'::��'J�� passou ao dominio da Provincia em 13 de Janeiro de 1860. Actu-

tiro máximo quando julgue vanta- Del Debbio e De Maria rea-
�I· I �,l, aimente Blumenau é uma das mais importantes cidades do Estado,

joso e proseguimento do 'J·OR:O pa- AVAl E ATLETICO PELEI� I b � Mana S. Mello � não só pela sua industria, corno pelo seu commercio. População emJ parecerão no c u em que se ,.� e ��ra o lado a favor de quem se· JARÀO DOM[NGO fizeram e que contará tambem � Marino Mello r� i 1887, segundo um Relatorio oflicia], era de 16.507 habitantes, dos
ria marcado o mesmo.

com o concurso de Brito. f� �Iquaes 8.347 do s�xo masco e 816? do feminino; 5.745 catholicos
"No caso da bola tocar o guar- Domingo proximo, data vaga � participam aos parentes e (o, e 10.762 acatholicos; 8.064 sabiam ler e 8.443 analphabetos;r.� pessôas amigas. o nascímen- r.,i,'dião antes de passar os postos pela F. CA· Jl. Fserél ocupadda pelo

I
CAMPEONATO MUNDIAL � to de seu filho � 8.�11 dbrasileiros, 5.5051 allemães; 1.360 austriacos, 978 italianos

da méta, ao ser batido um tiro glorioso vai . C" tra iciona �� If�J e J3 e outras naciona idades.
livre na terminação do tempo, club deste E�tado, em virtude de DOS GALOS �

I
LU IZ CARLOS

I
� 1903-Fallecimentos-Em São Paulo, fallece o brilhante

considera-se marcado o ponto". lhe pertecer a data. referida. O O pugilista newkorkino �
Fpolis•• 26--8--935. � es�riptor Eduardo Prado, nascido na mesma cidade, a 27 de Feve-

liA.) regras do jogo têm por fim Avaí reun�, um pugilo d� valorro� I Low Sa�ico é favorito, na ���;::_.:;:o':';?�t�����'1� 't.:!J �eIro _

de 168.8. Escreveu: Viagens, Factos de dictadura militar e

fFlzer disputar os jogos com o + e- sos desporhs�as e
• ? AtletIco a_e- proporçao de 6 a 5, contra Prefiram sempre o ine- zllusao .}1mencana.

'. .

nornumero passivei de interrupções. deu ao conv!te feIto pelo seu com- O porteriquense Sixto Esco- guaiavel SABÃO INDIO dê, 1922-.Na cIdade, de Manana, fallece d. Sylv.eno G��es
(_ portanto, o juiz deverá evitar panheiro de lutas dizendo: «Esta· bar, numa pugna de 15 roun- Curitiba. PImenta, arcebIspo d�ssa cIdade e membro da AcademIa Bra�llelfa
marcar penalidade, por infrações, mos pronto sempre píOnto para a ds para conquista de cam _

----- I de Letras.
supostas ou puramente ténicas." luta.» Será pois um acontecimen- peão' de peso galo, a reali� -----·-I----,_A-·---.-.---N---A---Si quando se tirar um tiro to notavel a data do feslival do zar-se no stadium de Dy- rimaximo, a bola passar entre os club de Walter, precedido de chman Oval, no suburbio de
postos da rnéta e a bana trans· Pleliminares interessantes, dentre Broar. E· O 81 ç, AOversai, o ponto não será anulado elas, estamos informados, de al-

'

;. ti
em virtude de qualquer infração gunus surpresas apresentadas pJr BRASILINO VITORIOSO
co:netida pelo lado que defen- militares, Aguardemos pois, ansio� F � O.'

.

. II IL-IAder.1I samente o dia notavel do nosso No match de box dispu.· � .... ..--.
Si ao bater-se um tiro, maximo querido e gloriowAvaí F.C. tado a 27 entre o brasilei- 0�-----

a bola ricochetar dos postos da ro Brasilino Fino e o espa· UMA PA.LESTRA CO DR. ANTO-
rnéta ou da barra e o jogador VEM AI O "HERCIUO LUZ" nhol Canenas, saíu vencedor N lOBO. fN m ATRAVE'.z OO FiAOno
que o bater tocar a bola pela O primeiro por knock-out té- 0-0- 0 _

s�gunda vez será conce&do um Nos dias 7;e 8 de Seternbro cnico ao setimo round.· O

tiro livre ao lado oposto". jogará" em nossa c{p!tal, a possan· pê.so-médio ��asilei�o teve, E' repr�s�tan.te do E\i[a::l� dê I fíca que irmanam os home JS e os

INPORTANTE - Algumas te eqUipe do "HercIllO Lllz F. C." bnlhante atua�ao dUI ante to-Itbnta Catanna Junto ao ComISSa-I povos I

vezes, o ju;z gwmdo quer reso!- de Tubarão, enfrentando no dia I do O transcorrer da pugna, nado da Exposição Farroupilha, Tambem assim tem sido com

ver da melhor fórma uma pena- 7, o Atletico e no dia 8 o com- recebendo, por isso, fartos o dr. Antonio Botíni, lente caté-! llélSCO, SJnta Catarina, o m�u pe
lidade, ocasionada por dois jo� binétdo da Capital. Será mais um aplausos da numerosa assis- dratlco da Faculdade de Medicina qu:�nino, m)s gcdhardo estado natal,
gadores ao mesmo tempo, pro- acontecimento do ano sportivo de tencia. de Porto Alegre. por intermedio do seu povo bom,
cura o meio do campo para dar 1935, oferecendo-se aos nossos Falando, ao microfone de uma ordeiro e trabalhador, tem sem

bola ao alIO. desportístas lides de um foot-baIl TEN IS das estações de radio dali, sobre pre vivido ao lado do Rio Gran-
Não. O juiz deve usar dessa de classes. Ainda está em nos· ,a representaç,,\o de Santa Catar!- de do Sul, partilhando de suas

ação no mesmo lugar aonde ele sa me n t e o e n c ontro do Em Chestnut Hllls vencc- n l na grande Exposição do Cen- alegrias e das suas tristeZ'ls nas

julgou ter 3.vido a penalidade. A�letico de São Francisco, com ram as duplas Budge e Ma� tenario Farroupilha, aquele c1ini- boas e nas más horas.
Para isso, damos um exem- o combinado daqui, do qual 3aí·1 ko a Shlelds e Park�r pela co disse o seguinte: Assim foi em 1923.

pIo aos nossos distintos juizes: mos vitoriosos por 6x2. Agora é contagem de 6x4, 6x3 e 6x3. «Todos os movimentos que Foi assim em 1893.
Si ao verificar que houve um han� o «Hereilio Luz», de Tubarão, abalaram o f<io Gran �e do Sul, E assim tambem foi em 1835
ds, faul, etc. a um só em tem- quem 1105 visitará com um qua-

CICLISMO se refIétiram em Santa Catharina 'iuando os centauros gaúchos, de-
no, e ao invez de bater no local dro destemido. fortissimo mesmo. A terceira etapa da volta com grande intensidade, f,porque pois de marcarem 03 limites da
�'penalidade, isto é, bola ao O que faremos desta vez? de Portugal em bicicleta en.

tanto no viver, como nos costu- patria no extremo sul, com as

alto do campo assim fazer, não tre Evora e Loule, foi ganha mes a população gaúcha da Re- pontas de suas lanças, foram for�
está constando que o juiz puniu F. C. D. pelo corredor Esequiel Lino. gião serrana se identifica perfeita- çado:, a rebelar-se contra a corôa.
um dos infratores com uma pe- mente com a do planaito da terra A lufada de i :!éas liberais que
na:idade? O diretor tecnico da Federa� NOVAS CONSTRUÇÕES barriga�verde. No litoral o fenome� soprava em tod)5 os quadrantes

Como? S. S. desceu para o ção solicita o comparecimea�o dos no é o mesmo. do paiz, trazendo no bojo o so�

meio do campo com a bola, pre� jogadores abaixo escalados nos Hoje, deverá ser iniciada São vai-vens de idéais! São as nho republicano, ao tempo da
judicando assim um dos quadros. dias, 2, 4 e 6 de Setembro pa� a planta dos vestuarios e lutas peio bem público! Regencia, desencadeou-sê no Rio
Bateu um tiro livre, com as suas rã. o treino do combinado. A banheiros do campo da F. São intercambios comérciais! Grande do Sul e se c::lIlcretizou

propnlls mãos, falta ao treino constituirá exclusão C.D., para que nos primei- São amizades que se vinculam! com a proclamação da Repúbli-
E' por isso que não se deve do selecionado florianopolitano, ros dias de Setembro seja São afinidades de sangues! ca de Piratiní por Bento Oon-

procurar 0 meio do campo para Bôos, Carioca, Freed, Borba: iniciada a sua construção. São razões de ordem geogra- çalves.
�--

Per"IUnlI1ur'ias nacionais e estrangeiras, Bijouierias, Ariftarinho, Carteiras,
Cintos da Moda, Enfeites" Objétas para Presente, ;nodernissimo sortimento

de Botões, as mais lindas Novidades na

Situação do
funcionario

invalido para
. ,

o serviço pu-
blico

Pela historia
(Compilação de L. Nazareth)

).
-

-l

Santa Catarina sentiu e viveu
com entusiasmo e partilhou com

intensa vibração dessa peleia épi�
l a e desse esforço herr.uleo em pról
duma gra:de realização, dando o

melhor e o maior de suas ener

gias.
Aí estão as proclamações da

República em Lages, aos 1 5 de
Março de 1839 e da República
Juliana, aos 29 de JuhJo do mes'

mo ano, na cjd�de da Laguna,
para atestar a minha afirmação.

E hoje, que o Rio Grande do
Sul se prepara para assínalar o

primeiro marco secular da epopéa
Farroupílha, nas paginas de sua

gloriosa historia, escríta com '()

sangue de seus heróes e vivida com

a alma de seU3 martíres, S:mta
Catuina, por intermedio de seu

Governo e de seu povo, vibra &.0

lado do Rio Grande, na glorifi
cação dos martÍres e dos heróes
comuns do mesmo ideal. llois tam·

bem o torrão barriga�verde em

parou·se do sangue rutilo e ar-

Conlinúa na 6a. página
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Matriz:
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FL.ORI

Filomeno & Cia.-'

End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

A GAZETA

�����'��)1�-Q,.����'��,��.. S�ü����.i·iij�m�����..i����J����������t(;l�k��4�����O

� �
� C '. r ':I \b S I.· III �
� , �

.. -_PI • ii v:v===::::::: ��
��,:f''/1\

•.1
",J

em..
Blumenau - ..Joinville Seo Francisco Laguna Lages ��FiliaeS Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��

Secção de Secção de Secção de ��
FAZENDAS: �jFazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��;1,1,Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira r..� �

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �):\1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros r,;:'�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, g']� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �,�.J� t�heamP���e�l�sSer:m���g�� r����s e�;a���� _ apparelhos de [an tar _ talhe- Loro�;���:��s Motores de esplosão, Motores

���,',l� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �\1t� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona tfJ��. Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes 01eos e graxas lubrificantes ��'�'.:��'''''''.'.Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ,,�.
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaccutícos sorios, serviço rnechsnico

.�, Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras - Pneurnaticos e camaras de ar GOODYER �1
� Charutos .DANNEMANN. Bebidas ",c'o "es e extrangeiras Matel:al electrico em geral �
� Empreza Nacional de Nave'gação "Hoepcke".-vapor�es "Carl Hoepcke", "Ann;:j" e "Max" k�

� Fabrica de Pontas "·Rita Maria" - Fabrica de Gelo aRj·ta Maria" -- Estaleir "Arataca" ���VhVAW'f4���K;��K_������������������r���:P'à����f.t�
n. -

_

'c o m p a n h i a A II i a n c a d a B a h i a Vende seas
casas na rua Conselheiro

------,.-,,. - ..
' Mafra n. 126, 130, e 71a e

._- funôaOa rzm lS70 -_. Confeitaria Chiquinho rua Felippe Schmidt 41, rua
5EBUROS TERRESTRES E maammoe Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramelIos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua �Conselheiro

('pital recllecüo 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc. Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem-
Reservas mais Oe 36.000:0005000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-

�����ef: 1933 1IJ:::i'2�=J.�i:33:� sarnentos, baptisados e bailes. _p_er_.
---,-.. _.

.num
.' . _, _ ..

-

••.-�
-

_

"" blllõ ,. I'" 1933 2 369938 432"'816 Nas grandes Íuctas oue desdo-nesponsa I rocoee casurn oca em ..:"", RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar PASCHOAL SIMO�JE S. A. '- ..

(Estas responsoblliôaões referem-se aórnente aos ramos Oe bram no campo da actividade sooE'OBO e TRANSPORTES, que são 05 DOIS UNIraS em que l' H E O D O R O F E R R' A R I Ia rompanhia opéra), LIVRARIA MODERNA cia ou commercial, o espirita mo-

Agentes, Sub-Agentes e RegulaOol'es õe AvarIas em toõos 05 RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA demo e bem eqrilibrado utilisa o
( ) funGaôo em 1886EstaOos õo Brasil, no Urugua" Succursal e nas prlncipaes RUA TRAJANO) Te!ephone 1.194 telephone como a mais inprescin-praças extrangeiras Rua Felippe Schmidt rr 8

Agentes em E'lorlanopolls rAmpas LOBO & rIA. divel das necessidades I
Rua C. mafra n' 35 (sobrcõc) Caixa postal 19 '1 Caixa postnl rzo I'cl, auto 1004

Telegl'. ALLIANCA Teleph.1.083 Codigo Hibeiro End. Telg. .

Professora norma-

SIMONE

I
r ísta .._ acccita alumnos,
CURSO PRIMARIO

�\;;C��l������.() P��:��á�tYtrla E SECUNDARIO
balhos em Àlto Relevb etc. TRATAR á Rua Saldanha

"= _'e. _ • .._ .......,...... Marinho NIlO

Preferir o Sa"�'�,ó , ,I�N,:PI'O de ,(Cu_ritiba) fabricado com Oleín�
é dar valdr ao que é bom, é ecanomico e rendÔSD

.1I?,: _.. ,_,,_ __ �� ... & "- '" 11 _.

__

� _�=��.�:"".:: .._��

EXPERIMENTE

Escrlptorios em Laguna e Italahy
Blumeno:J [' Lages

Sub-Agentes em

ee••••�.G.�,fJ��'�•••••••G.(�
O· . G

• Fabrica de Moveis I
�

P d ··-t.8 o
. e ro vi a I é O
• ACEITA ENCOMMENDPC; EM QUALQUER' ,
• ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, II
••••e...O.OGE�..OOO.....8

DE

�e.(;�o 0v�.eG.3
w �
I Constructora do Lar Ltd. �

i Organiz:;;:;;;�ona�' de crédito !! para a construção da casa proprra •
- .AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVJ:RNO FE-

DERAL, CONFORlvlE O DECRETO DE 23-5--1917
SOB N. 12.475

'

E' a unica que garante os seus assôciados' e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
'

CARTA PATENTE N. 115

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Vilia Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEAmA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v� Otl MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Plantr>. '�e urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prt�f; riura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mr sma

: Prefeitura.

Um contracto de C( mpra de terreno da VilIa Balneária é
e melhor presente e Natal que V. S. code brindar seus filhos.

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

.

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

II=» H UiL I P S

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

E VERA QUE

Llnõc Vista Pancramlca.
Ef3plelJôlOa praia De banhos.

Optima nascente ôe agua potuuel,
Terrenos cornptetcmente planos.

A:VILLA BALNEARIA DI5TA a:
L

1000 metros õc Ponte HlZrdllo Luz.
SOO õo B�aMõe Quartlll feaeral, em eonatrueção,
6:)" A upa Escolar 10sé Bolteux.

a séõlZ ao Districto 'Joêlo PessOa.

,�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30'000
A SocieOaOe se encarrega Oa construcçêlo Oe Préôlos

05 16te�faõquiriõos, mealante o pagar,lento Oe uma rzntraõa á
vr.sta e o resta te em pagamrzntos mensalZs.

"-,formações completas. á Rua Conselheiro Mafra •. 82
, PHONE. 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Inscreva-se hoje mesmo na Coustructora do Lar Ltd9 .@J.
b' dI' ,,�

que o teras uma ca erneta pe a quantia (Je 10$000 cem e
.

direito a um sorteio' pago. §SI a sorte lhe proteger n? .

decorrer do sorteio adquirirá ,f�
uma casa pela insignificante quantia de�3$ooo.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo SC.hlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

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

QUALQUER ItU'ORMAÇÃi():- Dirijam-se ao Repre.
sentante, nesta Capital, sr.

ti João Manoel Nascimento •
� que se acha instalIado, co� f.�

Õ,.' escriptorio, á PRAÇA 15 DE G
•

NOVEMBRO N. 15. •
• MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo !
• d

•.....0 •••. , ..

É SUPERIOR

.'
.. :1 (.':��1." . ". ,{"i'�' . �._,

.

.. �
.<; ,,-

·,�.l· 'I
i

, t

'1\
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Commercio, �ndustr;a A

gricultur8

Gazeta Indica:
�.Ja ' d��/le cos

1$800 ---------------------

1$300
3$000

FRIO ,
MADEIRA DE !...EI - Pkl-

MEIRA QUALIDADE
16$.500 Taboas de lei est, (3x23) duzia Residencla:-R. Esteves [u- .Advogado
15$000 38$000

I
nior, 82-Phone. 1.285 I' ,

- _:;,

16$008 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 I, Rua Trajano, rr 1 sobrado,
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

----------- �
__

TelePhone n' 1548 IFôrro de pinho . 16�1)00 �
_

•SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
5acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos to. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

Pharmacia Ini.:ernacional
"

Phco. Lulz d'Acarnpora i.

ESTREITO STA. CATHARINA' i;
1:

2$000
�����������I������'

i·:

Flçoa cor.renteg na p,raç:;g d� 1 !_"�mpos leves kilo.
F'lIulaiUipOUSjJ LImpos refugos kllo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpr�za 44 kilo� 42$�OO Gatos do matto uma 4$000
Cr?zcuo 5 e 2 kilos 3�$6�� Lontras média uma 30$000ndian a $ Graxaim do matto uma 3$000

Extra
ASSUCAR

70$000 Graxalm �o. campo uma 5�OOO
Diamante'" 69$000

Catetos médios uma 6;p000

I
� 58$;0"00 Porco do mat,to uma �$OOOChrista

L "'$000Moido 65$000
argatos gral�aes u�a �t

Terceira 49$000 Veados mateiros k!lo 10$000

SAL DE CABO

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encipados 2 kilos

Mer�ad@ 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
Gazo1,ina 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 fROUXO
Farello sacco 6$500
FarelJinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por sacco de 60 kilos),

-

24$t-00 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo !�500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1$600 [aponez EspecÍaJ 38$000
Cirne ato Mau.á s�cco ���500 Jaronez Bom 30$000
Phosphoros PmhelTo lata 2.4.Uo.jJ�00 Bica Corrida, 26$000
�.rame .arpado n. 12 r�lo 32$;'00 MEHCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rolo 36$JOO

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

BANHA

\IINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em 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$000 MERCADO' CALMO
Vassouras 3 fios dz. l.v$vvv
Xarque ccrxões arroba 27$000
Xaique sortidos arroba 25$000

XARQUE
(por ktlo)

r��Elrgado de Florlano!'olls Mantas Gordas 1 $800
��

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

15$000 j
Sortida regular 1 $400Feijão branco sacco

E
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRM'

Milho sacco 14$000'
DIVEROSSBatata sacco t 2$000

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

Farinha B..meiros sacco 10$000 Cebo
. 8'$000 Carne de porcoFannha commum sacco '

T' hFarinha de milho sacco 14$000 oucm o

, Café em caco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 SI 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 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200 « Suissa

« Belgica -

« B. Ayres
3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

91 $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930Refugos pesados k�lo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES lNO�RIOáDE JANEIRO
5TOCK em 3-8 EntraôaslZ 5ahlôas

6 a 14·5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

Fijã.o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (sa('l':os)
J\.arque (fardos

Dr. Cesar Avlta Dr.

Ex-assistente:"do
z. Rua João Pinto, rI' 18

(sobrado) II
Das 10 ás 12 e das 14 ás II17 horas

I

"
".

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurglca-opcraçõcs

"'Fechan-.ento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

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

Agência no

�di"ficio La Porta Hotel
I

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

Phone 1.618

Expresos Nordeste "

séap Po rto Algre
_"';�

t..MPREZA DE TRANSPORT ._ EM AV' OMOVEIS.OMNI
BUS E () MINHOE �

Devídarnen
, Registrada

• .1

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio MoJ
· I

re i ra tem seu escrlp-]
, §

.

�
. tório de advocacia á rua �

�
�

Visconde de Ouro Preto �
Q

n. 70. - Phone: 1277.-1
I
�
J
.

Director' Proprietar '.) SANTIAGO BORBA

.Linha Porto Alegre - Florianopolis a
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE,
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMAt

URUSSANG.!ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

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

PASSAGEIROS, CARGAS. ENCOMENDAS E VALORES

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

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

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

Clínica Geral 00 Vias arinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 15 ás horus18 I Caixa Postal, 110.

�
;;;:._ -=.=...t:I�====-=_"

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

A SaudeI!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de mo1estias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecem�.s
ao respeita vel publico, sem exagerar o� �eus be�eil
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 tede-tannlee
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas sumrnidades medicas n?s. casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moles tias graves, etc. etc.

D051ZS: Uma colher à05 ôe sopa antes õcs refeIções.

=da=l

'João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua lIlocayuva, J 64

Deposito: Marcado. 36
, ---�i---

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

ii
,ilO��4�'��_

,� Attentae bem'
�� .
r

l� A Agencia ,Moderna
jl� de Publicações, com séde
r.

em São Paulo, é auto izada e fis- �
calizada pelo Governo Fede ai e �_tpossue a ca ta patente n. 112 fl]

FORMIDAVEIS sorteios propríos, tres vezes' por ��semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras
'

EXTRACÇAO com globos de crystaJ.
�

A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �1
,

teios �ã? presenciados pelo povo �
�W��I.Y!�����§j�'

'.,.,..
-

�:;::.-:....

Caldas da
Imperatriz

Todos os domingoslI,
Um passeio idcal-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 Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1 {2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

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

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

_ _'

'

.

_'
.
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A GAZETA

'Corações
carítativos!

@EVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS . SOFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�1���
���r-:&"1

Augusto Silvano, o r obre e infeliz operaria que falleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti

no, que I�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

raria Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, urna su-

bscrição em favor daquela pauperrima mulher. .

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os
I

sofrimentos.
Agente e funcionarias do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonimamente)
A Gazeta
Contribuição da Estação Telegralica de Florianopolis.
Contribuição de funcionarias dos Correios e outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
�ntonio Conrado
Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão

João Lobo Haberbeck
Castanna

João Ovidio
Leboj
Um amigo

5

e

S. PAULO, 28 (.�)-Os jornais vindos da Italia na úl
tima correspondencia falam de uma grande herança deixada For um

confeiteiro, falecido nesta capital, em maio, no hospital Humberto
----------- I, onde Iôra internado rela Assistencia Pública.

O consulado italiano confirmou a noticia.
O confeiteiro, que enriqueceu com a sua morte alguns pa

(entes chamava-se Cesar Giglio e trabalhou durante muito tempo
no Fuzano.

Era natur aI de Valenza, provincia de Alexandria, emigra
do para o Brasil em 1910. Ha trinta anos, seu pae dirigia uma

confeitaria naquela cidade, juntamente com 05 filhos. Estes mon-

taram outros estabelecimentos e acabaram falindo.

I
. �est�nd� pobremente, privando-se mesmo dos alimentos in- As oposições e adlspensavels a vida. Cesar, o avarento, acabou por adoecer e re- •

I." ..

correu ao consulado italiano, sendo recomendado á Assistencia que
d I V I a::i exte � na

o int.ernou no hospital onde ialeceu, sendo enterrado em sepultura
anonima. RIO. 28 (G)-O "O Gl...,bou,

Feitos os funerais os documentos de Giglio foram apreendi- em sexta edição, estampa com

dos e encaminhados aos seus parentes, pois ficára demonstrado que grande destaque, ter apurado que
o homem era milionario... a� oposições parlamentares, de

�. 1 '.

GigI;o, trabalhando como um mouro, enviava tudo quanto ac�roo com �anos mottvo� que

ganhava, em francos suissos. A fortuna se eleva a 3 rnilhôes de. seriam deiendidos no manifesto,
liras italianas que os parentes vão gastar, mercê da rniscria física e qU� está sendo elaborado, i:âc
moral do morto. pleitear, entre outras soluções Jul

gadas irnpresciudi veis ao DOSSO so

erguimento econou.ico e financeiro,
a suspensão dos pagamentos da
divida externa.

iM_;';;_iiiii·_iiiiiiiiiiliiii:.--r._mi:iii.;;;;.-__a Acrescenta ainda que não Ici

ho]e pa ra f,:• ..,; i!Z fixado, ." q�e parece, o

pra.5o,. ...,.� �w� I
qu'Ô sera alvitrado para r-ssn sus-

nas o � r G:PI.. pensão do pagamento, sendo po-. � D '\J "Ç" ••

t I" V .

em corrente a Impressão que o

U 10 I

a rgas mesmo se prolongarà pelo mínimo
de dois anos.

Banco de
Cr-édito po.
pular e Agri
cola de San-

.

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio propri'J)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Edipo e a
Direção de Rodoiplr')Q Rc")sa (URANO)

PA.LAVRAS

100$000
20$000
10'$000 ���������

27$000
46$000
5$000
1$000
2$000
1$000
2$000
1$000
1 $000

P
" Vende-se um

I $000 Ian QZeitter Win
1 $000 kelman, novo.

2$000 Tratar nesta) edacção.
2$000 Por pr�ço de occasião.
2$000
2$000 I DELABERT & ClA.

7$000' A melhor lenha por igual
preço.

RECEBE DEPOSITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ala.
ele. Aviso Previoô], ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

CHAVES:

rij rzij. n nl rsil
li 611 I) II II Ir li ri II II rl_jl

-IHI !I:J IH II ri .�
r�-il-ll-I! II II li r-II-!i-II-jl

li II II II II II li II II �
.

.� -, � � .�

VERTICAES HORIZONTAES

PraClss.se alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

I
. l-Fruto em forma de cachos
: 2-Remexer
3-V:lsO para beber vinho
4-0'funcho
5-Malicioso

6--Igaulado
7-Plônt"l da lamilia das com-

pO�:i1S.

NY09

PHONE 1.100

Escandalo
no ministe

ft'1io daViação
RIO,28 (G)-A «Batalha')

denuncia um escandalo em que

ceu OS pa re r"ll
está envolvido o sr. Jaíme Tavo·-

.

m W - ra, primo do ex-ministro Juarez
Tavora, que desde o inicio está

sua I ildido .no gabi?ete do .ministelio
da VIação, dizendo o Jornal que
o mesmo teria obtido cincoenta

por cento de redução nas passa
gens de a Lisbôa para a campa
nhia «Jardel Jarcolis». O sr. Ta
vora diz o jornal raramente com-

endigo ..mlllenarlo

Que
•

enrlque-

tes cor'r) a
nJórte

parece ao ministerio e agora pre
tende partir para Lisbôa como

ataché da Companhia Jardel.

DELAMBERT & CL�.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada.

Machinarios model<anas
Hygiene absoluta
Farinhas de prlrneira qualidade
Garanternios productos da

à;",

A marca preferida
Moritz & eia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., LISO

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

Alerta petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

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

Além de valiosos brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preíerencla em comprar suas caixas no

POSTO CHlC, porque cada caixa traz prerrnos es

plendídos,
Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

VENDE-SE uma pequena ca

sa na Rua General Bitten
court n. 67; mais duas pe

quenas e um chalet grande á lua

I Duarte Schutd,25. A maior montageml A tratar no CAFE' ES serraria.
� TRELLA. DELAMBERT & CIA

i: Dr. Pedro de Moura Ferro

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João A estação alemã OJA, onda

Pessôa. Tratar com o pro- 31,38ms., irradiará amanhã o

prietario Pedro Cardoso. programa abaixo, para a Ame-
rica do Sul.
A's 23,15 corresponde às

.

VENDE-SE em Capoei 3,15 hs. no Rio- de Janeiro e

Iras municipio de São 7,15 às 11,15 hs.

José, uma propriedade com 23.05 Anuncio DJA (ale
bôa casa de tijolos, e uma .mão, espanhol). Canção popular
area de terreno com 28.55t\ alemã.

metros quadrados, quem pre- 23.10 A Juventude Hitleriana

tender, informe-se com Ma- no mez de Agosto. Conclusão.
noel Cardoso Casa Hoepcke. 23.35 Noticias sobre a econo-

mia alemã.
23 AO Entremeio.
23.45 Ultimas noticias e no

ticias da Alemanha (em alemão).
24.00 Tarde variada.
1 .1 5 Ultimas noticias e noti

cias da Alemanha (em espanhol).
1.30 Narrativa divertida de

Heinz Steguweit.
. 1 A 5 Musica ligeira.
2.15 Os nossos animaes con

versam. De E. Wyda.
2.30 Club of Nations (Karl e

Carl).
3 00 Atualidades.
3.10 Leitura do programa

(alemão, esp.). Despedida DJA,
(alemão, espanhol).

Maria Magdalena de
Ferro

E
Dulce Costa

Acceitam alumnos para os

cursos preliminar, comple
mentar e secundario

RUA UR"'::OUAY N' 22
Tratar das 14 ás J 6 horas

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Moura PHONE 1100

�l
rr,
),

pARA chamar uma Li
mousine é só discar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :·-Rua 15 de
Novembro n. 50

L<EàificiO}
Caixa Agricola).j

TELEPHOHE, 58

arte
em

Escravas
brancas

PHONE J .100

Irradiação
da Alema

nha RIO. 28 (O) -Segue hoje á
noite para Belo HOlizonte, em

visita ao Estado de Minas Gu ais,
o sr. Getulio Vargas, Presidente
da Republica.

De sua comitiva farão parte
ainda representantes dos ministros
da Agricultura e da Educação
além da embaixada de estudantes
argentinos.

No E5tado montanhês, o chefe
do Governo inaugurará os grat1-
des usinas da Companhia Belga
Mineira, assistindo tambem o lan
çamento da pedra fundamental
da primeira fabrica de aviões no

Brasil.

SANTOS, 29 (G) -- Sig
mundo Witenberg e Motel
Tefelig, foram detidos, on

tem, sob a acusação de ex

plorarem o chamado tráfico
de escravas brancas e terem

l!gação com UH Rosemberg,
ae Buenos Aires, para a qual
deste porto, encaminhariam
as vitimas que aqui dese:n
barcam.

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

,OUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
peu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12-PHONE, 1.4�3.

Dentro de 24 horas � devolverá completamente reformada, com elegancia e p':t frÍc:iI).

Não esqueçais J fi. do Telephone f.418

!,�.x\.'P�{ ') .'\( \.:".•

"
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Temos o grato praser de con

vidar os srs, Soeios dos Club 12
de Agosto, Lyra Tenis Club e

Gerrnania, SUeiS Exas. Familias,
para a soicée que em homenagem
á distinta (socieda'de de Floria- a memoria da heroi na dos

S C t
_. nopolis e em agradecimento ao

· a arlna na bom acolhimento que temos tido, ' dois mundos
Exposlção.Ear- levamos á efeito, nos salões do -0-

-I h
club 12. de Agosto, em a noite Recebemos o seguinte apêlo:ropi.·· a de sabado próximo, dia 31. ás, «Tubarão, 28 de agosto de ) 935, IlImo. Sr. Diretor de

(Conclusão da 2 pagina) 21 horas.
.

_.

A GAZETA, Florianopolis, A comissão abaixo-assinada, querendo
P01?_TO .JlLEG1?E, 29 (G) dente que jorrou durante a Re- R�nato �ulIerrez� Bastos Va- perpetuar no bronze a memoria de Anita G<iribaIJi,- extraordina-
-fi produção da farinha de volução dos Farrapos, para regar l�dares, Apic de Castro, �ma' ria gloria brasileira, guerilheira invencivel e destemerósa, cognomina
mandioca no Paraná vem sofren- os brotos tenros das liberdades ri C;unha,. Oscar Souza, Miguel da pelos feitos demonstradores de coragem e bravura, 1'1 heroica dos
do auspicioso aumento de /929 republicanas que só se concreti- �ana, Re�naldo R�5essle, Fran- Dois Mundos, em 7 de maio do ano pi oxirno, isto é, por ocasião
para cá. Naquele ano foi produ- zaram em 1889.'

'

cm�o Bohtreau, RalI�undo Fran-
que serão comemorados os brilhantes fest�jos do Centenario de Tu

zido cêrca de 460.000 sacas de Folhear os fát98 dos Farrapos, ckh�,- Raul Vaz, CI� Amaral, barão, adoravel a próspero rincão Sul-Catarinense, terra que em-

60 quilos daquele produto, au- é encontrar a população das duas Albino .Krugger, LUIZ Coelho, balára a inolvidavel patncia, vem, por isso, COlO o devido respeito e

meniado para 790.320 em .... provincias meridionais palmilhan- João Mayer. o maior acatamento, solicitar a V. S. um óbulo, para, assim, ser

,/93/ . .Q valor ,êi., da nossa do a mesma estrada e curtindo as
TRAJE DE PASSEIO erigido em local já designado e na data referida, o monumento em

produção em �/93/ foi 1/.855 mesmas agruras, em busca de um
apreço.

contos. No ano de /932 produ- unico ideial. Não serão distribuidos convites Entrementes, a comissão designada, pelo grande certamen, pa-
zimos perto de 950.000 sacas E' bastante recordar que a pro- especiais. ra tal fim, roga, tambem, a V. S. empregar os melhores e patrioticos

de 60 quilos, ou seja 5,77 da produção total total de nosso paiz: clamação da Republica Juliana. esforços no sentido de: o presente apêlo, ser com o máximo interes-
;J(aquele ano manlioemo-nos �m quarto legar entre os Es- em Laguna, onde o povo já se F.a I�e·nC I- a· se e reclamada bôa vontade, estendido, necessariamente, a todos os

lados produtores do Brasil. O �io Grande do Sul, pois em 1932, achava indentificado com os prin- que labutam na imprensa catarinense.
produziu aproximadamente 4.500.000 sacas de 60 quilos.

"

cipios republicanos, ocorreu em
��������_ Assim, pois, sinceramente penhorada, agradece qualquer ini-

.

meio de grande regosijo. ,"

ciativa de V. S. que venha, nesse momento, secundar os seus elevado-.
Mas recordar o que foi o com- O· sr. dr. Mario Teixeira' e nobres objetivos. Saúde e Fraternidade, (aa.) Antonio Lapoll'

bate de 15 de Novembro' de Carrilho, juiz de direito de Filho, Luiz Martins ColIaço, Sylvio Burigo, Manoel Aguiar, Oswals
1839, na velha e Íegendaria' La- Lages, a requerimento do do Hülse.»
guna, ainda hoje com seu aspéto sr. Antonio Oliveira Waltri- --------

patriarcal, é reviver uma das pa- ck, decretou a íalencía de A �UE��Aginae mail! empolgantes deherois- Otavio de Souza Freitas, ----�-- ------��,----
mo, 'denodo, coragem, bravura e comerciante ali estabelecido,

--...

intrepidez. nomeando sindico o sr. Ata- ITALO -ET IOPE'E' Felipe Capote, com um pu- liba da Costa Avila. ----- eltj _

nhadó de bravos, resistindo á in- ROMA, 29 (G)-Anuncia-se que em toda a ftalia conti-
vestida das 22 v�la8 da .ftotilha

.

Usar o SABAO lNDIO quer núa o movimento de alistamento das altas autoridades do Partido
inimiga; ali na ponta do molhe, á dizer, economia sobre todos Fascista.
entrada dá barra da Laguna. os pontos de vista. Diversos inspetores como os de Ravena, Novara e Pescara,
E' Garibaldl. a boido' do Rio pediram para serem enviados á Africa Oriental.

Pardo, organisando a defes� e lu-
tando loucamente, sem perder o

contáto com Canabarro. Santa Catarina mandou erguer,
vai encher-se ele mostruarios riE' Anita bombardeando o ini-
quissimos e variados, quer de pro-migo com a peça que estava a
dutos da uberdade fecunda do solo

seu cuidado e encorajando os seus

companheiros de luta. 'qu�r, de produtos manufáturados
,

G b ld das mai" variadas industrias. Aque-Depois, emquanto ari a i
les extraordinarios nucleos de tra-encendeia os navios republicanos; .

balho que, Brusque, Blumenau, [o- NOVA YORK, 29 (G)-O vapor Ingira está prestes a
para não cairem

.

em poder do ini-
migo, Anita efrontande as balas invile, Rio do Sul. ltajaí, São Ben- levantar ferros com grande quantidade de provisões medidas desti-

I I to, Jaraguá, Timbó, Hamonia, etc. nadas á Cruz Vermelha da Etiópia.adversarias, numa fragi canôa sa �
va a munição 'de bordo.·· aqui estarão representados por O sr. Robert Harris, secretario do comité pró-Etiópia, anun-

Vem por fim a retirada, Quan� sua variegada industria. cia que no dia 4 de setembro será iniciada a campanha nacional,
. , , . Não faltarão os produtos do para a compra de provisões adicionais.

to sacrificic? Quanta renuncia?
. Sul, com suas ricas minas de

Quanta' abnegação?
Certamente elle ainda não teve. carvão, com seus vinhos capito-

um Xenofonte para descrevei-a.
!

sosOetc'l I'
'

I I
.

N t h d 1
. ...

d . pana to central e o eito
es a

.

ora e a egna e e re- _J E d d F S P I.. .

R G a d na stra a e erro . au 0-

�orJo .

para o ,lO
li

: dan Ce t

o
Rio Crande, onde vae já um in

u: nFa comelb:�açS�� t
o 'cat �- . tenso' e febril trabalho produtivonano

tarr�upI a'l daan ad ;

an-
virá tambem com os frutos de sua

na sen e-se empo ga o mesmo
'd d

.

Pelo Carl Hoepcke, chegaram entusiasmo e concorrera com os oper�sl a e concorrer para o mal.-
Festeja hoje o seu aniversario ontem do norte do paiz, os se� frutos do seu labor pára' maior or bnlho da representação barn-

natalicio a gentil senhorinha Y0- guintes passageiros: Almerinda brilho ela grandiosá exposição:'. ga-verde.
Slanda Iconomus, filha do sr.' Aga- Botelho, João Chaves Neto, Johan I E <> modesto, mais belo pavi- Al�m da homenagem. que .

pito Iconomus, capiíalista. Ferrucio Farineli, Otto Kause, lhão que o governo do Estado de Catanna presta aos herols da R�-
Oiná Camisão José Perrone·

. , volução dos Farrapos e ao RIO
A

. , h
.. , ,

f"'LEClmEHTO' G d d SI'n�versar�a-se oJe a ,gracIOsa Efigenia Brasil, João Batista Ta-
•

r�n e· ou, vai ter a opor-
senhonta Al:ce Cunha, hlha do

I vares e Pedro Sales dos Santos. Em sua residenciá, á rua Con- tuntdade de mostrar a todos, as

sr. Euclides Cunha, funcionario
'

selheíro Mafra, faleceu ante-on- suai possibilidades produtivas e

da Côrte de Apelação. OUTRo5 PARTEm: tellÍa exma. sra.' d. Julia dos San- industriais. e ao mesmo tempo
tos Money, esposa do sr. Âma- fazer com que oS seus multiplos
deu Money, funcionario dei depo- produtos sejam conhecidos e in

Viajou hoje, pelo avião da sito, da Standard Oil· nesta capi- troduzidos no mercado, favorecen-
Panaic, com destino á Capital da tal. d� ��5im á sua expansão econo-

Republica, o sr. dr. Adolfo Kon- O sepultamento realizou-se on- mica •

der, chefe da oposição coligada tem às 13 hcra$, eom grande
, catharinense e ex-deputado fede';: acompanhamento no cemiterio de

o sr. Armando Lima Fonse- ral. Itacorobi.

OONVITE Para perpetuar no
bronze

A DO POVOVOZ

Festeja hoje o seu aniversario
o dr. Artur Pereíra e Oliveira,
medico ainda jovem tem demons- Procedente da Capital Federaltrado capacidade notavel em sua encontra-se entre nós, o sr. tte,
profissão principalmente na medi- João Digracomo,
cina infantil, especialidade a qUe;;
se dedica com carinho desde os Está nesta capital o sr. Luiz
bancos academicos. Abry Junior, suplente de deputa-

Espirito organizador e de pes- do á Assembléa Legislativa Es
quiza, dirige dilas enfermarias no tadua!.
Hospital de Caridade, chelía a

seção bateriologica. da D. de Hi
giene e bem modelar e moderna
mente instalado um labaratorio de

Regressou da Capital da Repu
blica, pelo Carl Hoepcke, o es

timado patricio, sr. Alvaro .M.cioli
analises. de Vasconcelos, elemento de pro-

Afavel no trato, alia a modes- jeção no esporte nautico barriga
tia á honestidade profissional e á .verde e nosso colaborador.
capacidade de trabalho.

Realiza-se domingo, dia l' de
Setembro, mais uma reunião ma-

va; tinal no Lira Tenis,
......................................
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Sra. cap. Marinho

Defl�e hoje o ani ... ersario na

talício da exma. sra. d. Maria da
.,-,loria Marinho, esposa do sr. cap.

João Alves \1arinho, brioso ofici
al da nossa Força Publica.

Sra. Alfredo Xavier

Ocorre hoje a data natalicia
da exma. sra. d. Cidolina Me
deiros Xavier, esposa do sr. pro
fessor Alfredo Xavier Vieira, Ins

petor Escolar e nosso colaborador -.

Dr. Artur Pereira e Oliveira

Faz anos hoje o jovem Vilson
Vasco Gondin, filho do sr. Vasco
Gondin, I' suplente de Juiz da
1 a. vara, desta ..:apital.
fRZEm Ati05 H01E:

cai
a senhorinha Zuleima, filha do

sr. Arquimedes Monguilhot;
a senhorinha Nair Lopes da

Silva; ,

o jovem Edgar Alves da Sil-

.. '

o sr. Ari dos Santos Pereira;
a sra. Maria Leopoldina Silva

dos Passos.

Antonio :Batista da Silva

Transcorreu, ontem, o aniver
sario natalicio do nosso distinto
contercaneo sr. Antonio Batista
da Silva, abastado comerciante e

prestigioso chefe politico na cida
de de Laguna.
CHE6Am UHS ...

Dr. Ivo d'Aquino
LONDRES,29 (G)-A nova advertencia dada pelo con

selho da Grã-Bretanh� na Etiópia aos subditos britanicos, no senti
do de deixarem o territorio abexim antes de 4 dias, era obj':to de
comentario á noite de hoje em Londres.

O secretario da Sociedade dos Missionarios da Bíblia anur

da que I 5 dos seus representantes, a despeito de todas as recc

mendações, permaneceriam orovavelmente na Abissinia.

, Procedente de Blumensu, che
gou, á esta capital, o sr. dr. Ivo
d'Aquino, proveto advogado resi
dente naquela cidade.

O sr. Butler Maciel impetrou.
perante o Tribunal Regional de

O Juizo de Direito de Cam- Justiça Eleitoral da Rio Grande
pos Novos, está chamando a se do Sul, uma ordem de habea5-
apresentarem os herdeiros de Au-

corpus para que seja assegurado
gusto Cecheto, falecido em Rio ' A I B d I E da .. . aque e sta o, o

Bonito, naquela comarca, afim de direito de realizar propaganda em
se habilítarem para receber os recintos fechados e logáres púbens deixados pelr referido senhor. blicos designados pela policia.

Alega o impetrante que a Po
licia do Rio Grande do-Sul «a

tendendo a motivos de seguran
ça pública, prevenindo pOSSIvelS
desordens, proíbiu as passeatas
dos integralistas, hem como as

suas reumões ou comlClO;; e,n 10-
gares publicos».
O Tribunal Eleitoral ainda

não se manifestou sobre o caso.

ROMA, 29 (G)-Os jornais italianos notam certa evolu
ção na atitude da imprensa turca relati vamente ao conflito italo-etió
pe.

O Giornale d'Italia constata essa modificação com satis
fação e cita o que se póde verificar nos jornais Ahehamm e Za
man, que até agora têm sido hostis á 'ltalia.

O Giornale d'Italia acrescenta que outra atitude sería
incompreensivel tanto mais que as atitudes e ações da Italia não

lesam de modo algum a Turquia.

Apresen- O integralísmo gaú
cho tambem quertem-se os habeas-corpus

herdeiros

Dr. Adolfo Konder

.
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� use sempre I!t

� �' Pasta SUL B I O L �
.., \ (Formula do DR. BACHMANN) �� A venda em todas as pharmacias e casas �

I �, ,. de perfumarias. � I'lãii',..:.::.**ff._�......_e..T••.Dr..z,,_1-�������

Regressou a São Francisco, sr.
Pedro Sales dos Santos, alto f.un
cionario

. do Te.souro, atualmente
desempenhando as funções de co

letor naquela cidade.

PEL05 CLUBES

Cockfail-Party

Lavando-se com o SabãO
" .

"Virgem Especialiàaàe".

d. Watzel "eia.·· Joinvilla (MARCA REGISTRADA
-

poupa.se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
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