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A I tal ia d" .. c,

próximo dia 15?
ROMA.,4 (G) - o sr. Mu;solini convocou hoje () Con-I

-�.

selho Minister'al de Emergencia, af.i� �e to�ar decisões finai, a IIrespeito da campanha contra a Abis-inia O "ue·.," t··v!.' fnc'lr 0 .....,.
-

dia 1 5 do corrente mês para o incio das operações consoante 1<1- �"",,>.��.,�y:·�
formam os circu'os u ualrnente auorisados. Nesse dia, declarou, as

tropas italianas transpo:tarão a fronteira da EíÍttéa, entrando na A
bissinia e marchando sobre Adua, que será, assim, o ponto da par·
tida para o domínio total.
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Florianopolis, Quinta feira, 5 de
•

ANOinva-Como a

dir a

ltal ia pretende
Abissinia

ROMA, 4 (G) - Considera-se certo que a ltalia iniciará

as hostilidades a J 5 do corrente. pois as chuvas, que assol irn o nor

te da África, já estão quási extintas .

O Duce conta com um exercito de 250.000 homens, já
aclimatados na Eritréa, 500 aviões de guerra e' centenares de ata

ques. D B -

d
· a.J(_

eciaracoes O rmrustro
Além d:s�o, a Italia, dentro de poucos me5CS terá na Eri-

tréa mais 200.000 homens, ficando no Continente 500.000, qve �
.

, Vicen te Ráo
servirão de reforço, caso a resistencia etiópe s-ja maior do qut' a �tt,-----
esperada. A aviação italiana terá papel saliente na invasão, ComfJe-! RIO, 4 (G)--O rrin-st-o Vi-I
tindo-lhe bombardear todas as cidades abexins, inclusive Addls-A- cente Ráo, L:Lm'�o aos j(}m.:j� a

I

beba, que serão transformadas em ruinas, iogo na ; r'm-ira SC'11ana respeito do PUI t.do Naciow.l S'-
I

de hostil.dades. t iacionis'a disse: j
A população des.as cid ..«ies. porém, terão a"iso prévio do _liA idéia é notavel. M<1s, até'

bombardeio, ahm ele poderem ab andona-Ías, pois o objetivo do E-
a?,ola naja lia de positivo, Esta:

xe c.to é destruir a resistencia etiópe, sem atacar as populaçã >5 in ludo ainda r� Iáse ea.bricnaria, i
defesas. ' co!u,jando-,e o, meios e po-sibili- !

A guerra, pois, é faltaI, li não parecê haver podei- humano ,d tdes .. N .nhuma km sid'1 a minha
I

capaz de impedi-Ia.
.

·i atuação. Soube que se p.etendia I

O I n�!ii li>
l'f t;iI '1 faz r isso e L�l'tdí-m:'! a apoiar a

coronel j';iVMJJI aR �� eM ". l::t b na. qu-, por certo, é ót:·

N Jl
. I!I �-, - ea- .- I,.,...n

ew�on sar:o dJ�a .J�lI�,", I-·:â�() - r. Rd Fe nr n :,e', a

Braga e I) ta'la��ãc'. dO I
i)ro, o t) da lorrnação do Partido

�\s':I'�' ,iie . >bc:01nl1 Si'luatcionista, Ji,,:,e que

I NTEGRALISfv10 II>"'�' coniloera S& 1 â" o movimento,

I Orf,ãs
I

ylC: .'� �� i:"" '''1'''' •• ,': .'
� I

)
.

a; a lVIdades p(jlll ca, ÚOS paFldos IRIO, 4 /G --Ass�!m.u O I\

I ]ü: aiJoÍum o 90Vc>InO fc:d, ralo
comando da Diretoria' da ' ,- "

.

_

Aviação Militar o gai. C02- No dia 8 do corrente, áS!Salão'-'Comm:�rclD..I" Politica &lho Néto, em vidud:! de o 8 horas n1 ca:"l..:'la da Ir- I
CODselheiro Ti'b.fra. 9 (2d. mer;:ado

ceI. Newton Braga t:r de mandade do Div:no Espirito i Barbeiro e Cabelle!eiro
se recolher ao Est:.ldo Maior Santo e Asílo de Orfãs, se-I Atkuie chamados a domícJllos pelo
do 3' R.1. para cumprir a rá celebrada missa e haverGl P,1one n. 1.284.

penalidade cl; J 5 dias que comunhão geral, em come- Lauro Mendes

lhe fOl' l·nl·l�o·J"lJ. moração ao 25' aniversario -'" I . _,

(�OIOnla (.']05
Após a pr'sã), o coronel da instaíação do Asílo de

Newton Bra_;a passará para Orfãs S. Vicente de Paulo,
o Quadro Suplcm·:n t:1l". a cargo da rnesma Irmanda
O sr. Madeira de Freitas, de. Após a benção com o

chefe provincial dJ Integra- S5. SacrWllcnto, ás 17 1 [2 110' sôa. elegeu a su� nova diretória,

lismo, declarou a03 «Diar;os I ras, será realizada sessão que [,,:Od 'l-,sim conslitUld i: presi-
: � ·C c .

Associados» que a prisão I solene. dente, l�pl,"ileo ;:,ufuj.1,ra; secrc-

do ceI. Newton Braga é ilc - ° referido Asílo, naquele tario ge!nJ, Orliíndo Brognoli; le
gal e que a Ação Integralis- chI será frariqueado á visita s'u'eiro, Manoel LourciíO 50-

ta recorrerá ao judiciaria. das 14 ás 17 horas. brinho.

Os governo
cho e cat .ri

. :J
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ONDER

RIO, 4 (G)-.O dr. Adolfo Konder foi escolhido 2.
secretario do Partido Na-:i811 11 Situacionista; que obdece a

o-ientação do ministro Vicente Ráo.
.A comissão executiva do partido ficou ontem cons

tituida da seguinte Iórrn»:
Presidente, Raul Fernandes (Estado do Rio); vice

presi.ícnte, l\h"iO Camarn «ia G. do Norte); l: secreta
ri), , cie'. 11 ,\!lüiici' (VL:!to Grosso); 2' secretario, Adolfo
Kond: r, (�·:tíl. Catarina); tesoureiro, Juarez Ta vara (Ceará) ..
_. __ --

�O· ;:;:;' .;:::. v-" .

�:" ,- c:::. U -� .,........ � .....,',;4 ,' ........."..

r�ir� t-J 1"'Y'1 ""::Oi1- 11a primeira pule do pro xirn i

S is t: .-- r;";:) rnez de outubro.

J� havia cor ido rumores em

t li sentido h:.l algum tempo, ma;
.1 cu i 1 dec' irár a qu� as noticias
e '3m prematuras,

I Cidl.u'e do '?'iticana, 4 (G)

l-FaI -'.� C;J'n insis: ncia O,)S
.

I t_,.,.
C '·fi'. os .elo 'v ..�:.·;:li l DJ p;'ox,m;
Co 13 0]:1 rp" o i.) ipa reunira
• .;:��J��"�_:;;:;-;:;::_--=��.:1���������������X��
J

�.'
-

E
�d �.

.�
�

> �
'� A;.to, magro, face csqualid.1, 0t1havr _pednetcrante, ���ma';:l..;.,zava as massas com um ges o. elO a 'ran- �
,i de Guerra onde foi h::roe na lama das trincheiras. �
.� Para o «froilt» seguiu robusto de corpo tendo em si ij� tendcncias de liberdade e de lá voltou doente) alque- ��U: brado, mas transfIgurado no lutador gigante e convi- �
:� cto que viu a verdadeira realidade e se propoz en- ��� tão a lutar pelo bem h:imano, educando o povo. �
� «LE FEU'>-uma de suas obras-é a sedimen- �
� ta,;ão do sJfrimento colectivo, é a concretização do �
� lamento d3. força esbanjada á sombra das bandeiras �
� dos bata1hões que marchavam cantando .para a cha- �
��il

'

r.�
� Cll1a... I"

�� E' sua a profecía: �
:w «:vlas os trinta milhões de escravos jogados uns �
� cOiltra o 3 outros pejo crime e pelo êrro, na guerra ��.
� da lama, levantam a face humana onde se desenvol- ��� ve enfim uma vontad2. O futuro está nas mãos dos �
� escravos, e vê bem que o mundo velho será muda- �
�Il do pela aliança qU2 um dia realizarão, entre si, aque- �
lffi les cujo núm'2ro e cuja miséria são infinitos». �
�� Barbusse seguiu para Guerra C,)m0 cidadão �
{:!J franl:ês e voltou como cidadão de tojos os países �
� do globo. �
�� dvlO;--IDE», revista. internacionalista editada em �
� Paris, lhe serviu de tribuna universal. �
]{ ,

O «CO,\lITE' CONTRA A GUERRA E O FAS- �
�� CISMO» ê. ele se deve. �
� Faleceu 'aos 61 anos de idade no dia 30 de Agos- �
� to passado, em Moscou, vitimado por uma pneumo- ���r.'l •

I�� ma. ..

�� Perdeu-se com ele o lutador intemerato: o polí- �
� grafo ardente, o cientista polímorfo, o coordenador de (hJ
�� massas e, além de tudo, '0 apostolo bondoso e hu- �
� mano que se ergueu sempre contra os flagélos sociais ��
�: contemporâneos e que pretendeu despertar os sacri- �
�'� ficados por meio de um «ellsinamento leal e claro». �
� Nada de demagogias fantasistas, nem passeatas �jl
�� carnavalescas a reviver velhos ritos de tempos bar- �
�� baros, encobrindo o crê ou morre das ditaduras tíra-

�I�� nicas, apenas a verdade simples e clara. 'i4
� Com Henri Ba_rbysse desapareceu um lutador �
!� formidavel, puro, sablO e forte! �
� 519135• ,
L_�=�,:'=�.j

Politicas
"PASTEIS"

o re,;sor da szção "Cóáis & te

(Ó-t�s" da nossa cG1.frdra Repu
b li ca Hão se drsobziga com ctüda
d) da sua m\,.:são,

Ainda oJ:em. num "có k" ao ce1.
Az de Pá,(St saÍt! tm iJ.:tstel lamen
tavd: Tugo de C?,sÍ1o,

-

I{ílje, jrJil21 reHGcaçâú"
S

a CD�sa
pe.ío ·ou, ')ois S;!fü Tiago de LdfO.

Q;ie falta de aienção. St'. l'€.vlsoll
E' !.l0o�:..ive1 (.]fíe não saiba que (I

nO;}l, do polil1co serrailO. com todas
as letrl::;, é Tia�o ce CastoH+

QilC LlJll (!e a':enção!

F:::lI·=C!,-:.::-. i"'�ip""'r,::=::.�,,�"_""�.?.��'-J � ......J'

A Cobnia de Pescadores 236·
de S�rraria, di,trÍto d�- João Pes-

g
HIF'OTEC}�RÃO O AR

Os p0.iL ',lS rS:j(�0!lc2n0s e._tàll
Ul:1.g:;.l";()I; e cho 'j30S �m vldde das
Jiflcàlade:. encontradas para resta·
bd.::cel'em (\, sen; dil'do,'los m(mic(
;nls e disl íLtls, E' qlle se vakil�o

) à.1. noticia CO"l'ente de que, coufórmr.
_;J 'efe�t(Ja a C')n�;UttdçIo,. a t\·1.Ssagel11
Ii".s ponh:$ não �.et'i !�la;S cc-prê,da.

Querem a�sim todos t�aíis;tan:m, ..
livremente.

Ha. quem lltttn espe�ançaSt porqHe
seg'mdo se afilma está sendo tril-Í.ada
a h;potéca. do ar (g�e cnc11e a casa

I do p� R. C.

o Gal Flôres da Cunha dirige um convite
ao dr. Nerêu Ramos.

.

O dr. Nei-êu Ramos, Gover
nador do EstJdo, recebeu, do
sr. dr. Darci Azambuja, Secre
tário do Interior do Govêrno
do Estado do

..

Rio Grande do

Sul, o seguinte telegrama:
Exmo Sr. Dr. Nerêu Ramos

Governador Estado Santa Ca
tarina-Porto Alegre-4.
Devendo realizar-se dia 20 cor

rente ínaugúração exposição co

memorativa «Cer.ter.ario FalTou

pilha» tenho a honra convid�r
v. excia. em nome general FIo-

�.",�c..."",=.:o,.,,,?-,,.,,,,,,,,,·-
res da Ccnha para assistir é)-��'.�_S�� l1 c (,...

• '.

quele áto' ou
-

enviar representante êsse Estado. CO,d!aiS

sauds. DARe} AZAMBUJA.

tJ\�aLA
Cc m o atuali;)sm�o a. ti,s(' que

publicamos, na ediçf,o de ontem,
iniciou a sua brilh�nte colaLora

çà.o, n(.�k diario, o talentoso jor
nahs.ln conterraneo e reputado clí
nico dr. Cezar Avila.

Muito têm a !t:crar os nessos

kitores com <:l.5 ar·recj�,çõcs pon
deradas e saLids '-lue 5<.':30 da pe
na Li- C\- "O oe, ·!;�O daquela ful

gurante intehgellcia.

<\o, ..
'

•

;
."
t·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 5 DE SETEMBRO-S. PLACIDO
iI��----.1.���I---

1821-A instrucção em S, PaUIO--Em sessão do go-
verno provisorio de S. Paulo, Martim FrancIsco Ribeiro de AndraDO .JUIZ PRIVATIVO "Hercilio Luz" e Combinado da, deputado e secretario do Interior do mesmo governo, lê umaDE MENORES

fi memoria sobre a reforma de ensino na província, que reputa neces--0- fren te a ren te·
saria. o governo, approvando o plano do illustre paulista, encarrega-oLogo que seja publicado no veram reunidos no Gabinete do -0- de dar as providencias conducentes á criação de uma Escola Normal.Diario Oficial o edital compe- Juiz que, pessoalmente, lhes mi- Domingo próximo o Hercilio com reforço suficiente de outros 1830-Prov;ncia do Amazonas-A ccmarca do Rio

tente, o Juiz de Menores, por in- nistrou explicações sôbre as instru- Luz F. c., da cidade de Tuba clubs, afim de que possa fazer
Negro é elevada á categoria de provincia do Amazonas, desmern-termedio de seus comissários, exer- ções constantes desta nóta. r110 enfrentará aqui, no campo frente e ta'vez vencer os nos-
brando-se da do Pará, Foi seu primeiro presidente João Baptista de

cer á severa vigilancia sobre a en- Adelpho Konder, o combinado 50S defensores. Na?a men�s Figueiredo Ferreira Aranha.trada dos menores de 18 anos E Ie :!

ç
- da cidade. O team visitante além de quatro ele,�en�os foram ,cedl- 1865-Tenente Alvaro de Carvalho-No hospital de

nas salas de espetáculos cmema- '. a o de uma constituição especial vem dos pelo Atlético, de Imbltubba, Corrientes faIlece o bravo e illustrado catharinense Alvaro Augustotograíicos ou de qualquer outra
__

Assim teremos um club ,e� I de Carvalho, intrépido commandante da corvêta lpiranga, na bata-
casa de diversões públicas, a qual [oinville, recorrente o ,de. JUIZ formado e capaz de infrigir seno Ilha do Riachuelo e autor de varios trabalhos litterarios, Nasceu nestasegundo os artigos 128 e 1 29 do do de Iegado de Direito e recorridos Antonio revez aos nossos rapazes. capital em l ' de Março de 1829,
Codigo de Menores, é regulada eleitos dofun- Gruba Filho e outros. Relatar A representação da cidade, em- 1915-A campanha do contestado-Em S. João dosdo seguinte modo: cionalismo o sr. des. TAVARES SO- bora não esteja ainda constituída, Pobres, do Estado do Paraná, são mortos em lucta heróica, por umI As creanças de menos de - BRINHO, tem algum elementos destacados

grupo de fanatico, o capitão Mattos Costa e muitos dos seus com-cinco anos não poderão em caso Realiza-se no proximo dia 8. Negado provimento ao recur- e insubstituiveis. Mesmo nos dois mandados.
algum ser levadas as representa- 19 horas, assembléia geral do so, para confirmar o despacho treinos realizados eles demonstra
ções (art. I 28 § 30.) Club dos Funcionarios Públicos, que impronunciou os recorridos. ram maior realce nas suas )Ogil-
II Ni'io poderão ter ingresso afim de eleger o delegado eleitor, por estar em harmonia com a das. Temos em Freed um elernen-

nos espetaculos, em geral, os me- de acôrdo com as instruções bai- prova dos autos. to que vem atuando na meia es-

nores de quatorze anos, que não xados Ipelo Tribunal Regional Recurso crime n. 2.178 de querda, ainda melhor que nos úl
se apresentarem acompanhados de Eleitoral deste Estado. Lages, recorrente o de. Juiz de timos jogos, formando com Calico
seus paes ou tutores ou qualquer O local �'será a séde proviso- Direito e recorridos Roldão An- uma ala insubstituivel. A ala di
responsavel (art. 128 principio) ria do Club, álTravessa Ratc1iff, tomo Pereira de Sá o'outros. Re- reita será mantida-Paraná e Ga-
III Nas «matines» infantis os sIn, na parte terrea, e serão lotor o sr. des. SILVEIRA lego.

menores de quatorze anos podem admitidos a votar os socios que NUNES. Nizeta, embora não tenha po-
comparecer desacompanhados art. este)'am em pleno côso de seus Convertido o J'ulsamente em dido treinar, por má vontade dos

P d b dI:> I:>

b ara a tarde e sa a 0, por se128 § lo. direitos. diligenl"Ía, afim do dr. Juiz a seus patrões, em em servir os
tratar de festa nacional, serão íran-IV São proíbidas perantes me- E não havendo «quorum», quó mandar tirar novo traslado festejos da Patria, ocupará o co

d bl dd d Ih' quea os ao pu iCJ os portões o
nores de dezoito anos represen- será feita uma secunda convoca- da sentenca. man o a arti ana.

A K
U

I:>:S

N h d d d eetadio« dolpho onder .»tações que façam temer influencia ção meia hora depois, nos ter- Recurso crime n. 2.192 de ão a úvi a nos avantes o
Nesta mesma tarde v Atlêtico,prejudicial sobre o seu desenvol- mos do art. 6 estatutos. Cacador, recorrente o dr. Juiz de combinado. São cinco elementss

I
r- :s

d d I desta Capital, enfrentará IIHerci iovimento morai, intelectual ou íísi- Os votos serão recebidos d�s- Dire'to e recorrida Wilma Har· maneja ores a pe ota, cUJO en-
Luz", durante cincoenta minutos

co, Posam exitar-lhes perigosamen- de o inicio da sessão até áa 15 tmann, Relator o sr. des. SIL- tendimento entre si teve progres- d d 25
'I)

e jogo, em tempo e rmnutos.te a fantasia, dispertar instintos horas, quando então se passará VEIRA NUNES. soo
Será por certo um prelio muito

maus ou doentios, corromper pela á apurarão do pleito. COl firmado o despacho que A linha de half será a mesma
d d:s

d apreciado. sA altas autori a esforça de suas sugestões art. 128 § 4. concedeu o indulto. dos outros prélios, sen o que Bor-
foram convidada•• Na tarde de d,�-V Será afixado claramente na Recurso crime n. 2.185 de ba vem apresentando-se com mais

C
A

t d mingo, para que a Federação pos-r ntrada de S locáis de represen- Or e e Tubarão, recorrente Antonio José destaque. dC I h b h sa ar cumprimento ao contrátotações em que limites de idade o A I
- Enristo Fogaça e recorrido o hoco ate ac a-se em mac u-

com os Cossacos de Kuban, osI, 'I d' pe açaa d J' d D' it R I t cado, mas possuimos bom reserva,espetacu o e acessive , sen o prOI� r, UIZ e rrei o, e a or o sr.

B" é k d id d i 19ressos serão aumentados assim:bida a venda de entradas aos me-
-

des. SILVEIRA NUNES. 005 o eeper a CI a e, I 2$000 hib dJ I d'[ d
. "gera e are I anca a ...nores impedidos por lei. u gamento a u lima sessão. Foi negado provimento ao re- restan o umcamente a consnturção 3$000 E'd Ih 'I dei d . um aumento que se(Art. 128, § 50.) A vigilancia Habeas-corpus de São José, curso para confirmar o despacho aI pare a, ,cuJ� acuna

b�Ixd
a

justifica pois sabado o nosso pú-se extenderá tambem ao ingresso impetrante dr. Othon Gama d'- que pronunciou o recorrido no pe a que �(r.encla a� c )md md�f' �'l bl co tem os portões da F. C, D.dos menores de 18 anos em ca- J V I artigo 303 da Consolidacão das ora em VIagem, esta sen o IICI
f dEra. e paciente osé e irai io :s

d h d E C ranquea os
sas de «dancing» ou de bailes :s I:>

L..is Penais. 'e ser preenc i a. ntretanto, a-
'

Pitz. Relator o sr des. PRESI- '"
-

públicos, qualquer que seja o titu- DENTE. Apelação crime n. ; ,13 5 de rioca supriu bem um ponto res-

lo ou denominação que adotem A CÔlte em vista das iníor- Cruzeiro, apelante a Justiça e ape- tando a Antenor o treino de ama-

e acesso aos menores de vinte e d d lado Adelardo Batista da Silva. nhã para maior reabilitação. O diretor sportivo do Taman-mações do r. Chefe e Policia,
I d CARNEIRO Todo possivel se fez apenasdI'um aos cafés-concertos, «mUSlC- julgou prejudicado o pedido, Re ator o sr. es. aré so icita o comparecimentohalIs» «caberetes> «bars notur- H b d B RIBEIRO. numa semana para se apresentar de todos )'ogadores do pnmeIrOa eas·corpus e rusque, d dnos» e congeneres e as casas de d O h G Dado provimento, á apelaC'ão uma equipe igna o seu conte· quadro, para compareceram aoimgetrante o r. t on ama :s

)'ÔaO, o que lhes é terminantemen· d'E
'

N I I para mandar o réu a novo julga- dor.
campo «Adolfo Konder» ,ama-I)

3 ) ça e paciente o uc eo nte-
d b I VencI'dos ou v,'torl'osos cantare- dte vedadn. (Act. 1 O. I' d B R 1 mento, por ser a ecisão a so u- nhã, afim e treinarem contra o

d 'f gra Ista e rusque, e ator o
,

d mos a vI'torI'a para o Estado de b d d FCD f'As ocnalida es para os 10 ra·
sr. des. PRESIDENTE. toria contrana a prova os autos. com ina c a , con orme

tores sãos as seguintes: A Côrte não tomeu conheci- Apelação crime n. 5.205 de Santa Catarina. solicitação daquela entidade, Para
Os emprezarios diretores ou do- d d'd - Mafra apelante a Justiça e ape- Damata, Secura, e Carlos são que o Tamandaré cumpra maismento o pe I o, por nao ser '

I f'nos de estabelecimento cinemato- d h b lado João Soares Matoso Relator tres reservas, que Icaram prontos uma vez com o seu dever, aque-af
'

I casRo
e a

�as-corpus2' 189 d o sr des CARNEIRO' RIBEI- para a luta. E' digno de registro I d' Igr icos, ou os responsavels pe os
ecurso cnme n.. e . .

,

d O
e uetor ape a para os seus

espetaculos, que permitirem o aces- C N ' RO e comparecimento e amata aos comandados comparecerem, ás 16ampos ovos, em que e recor- .

" , ,

�o destes aos menores proíbidos I t d J' d O' A Côste confirmou a sentença tremos, em cUJa eqUIpe tnenou horas em Dontorente o sup en e o UIZ e I " ,

por lei, ficam sujeitos a multa de reito e recorrido Manoel Joaguim absoll!toria pres�rita a aclo penal. com proveito.
OS COSSACOS NA PRE-50$ a 200$ por menor admitido, delAraujo. Relator o sr. des. TA· Apelação cnme n, 5: 181 de

O TREINO DE AMANHA LIMINARe ao dobro nas reincidencias. E VARES SOBRINHO. Palhoça, apelante a JustIça e ape·
nas mesmas penas incorrerão jun- Con�irmado o despacho que lado João Batista da Silva. Re- O diretor technico da F. C.D.
tamente com �ss�s p,essôas os ven- concedeu o indulto. por estar de lator o sr. des. ERICO TOR- solicita e comparecimento dos jodedores ou dlstnbuldores de en- acôrdo com as observancias do RES. gadores: Boos, Antenor, Carioca,
tradas, porteiros e �n:'prega�os que, decreto n' 24,351, de 6 de Mandado o réu a novo julga- Borba, Chocolate, e Gato: G:lle-venderem ou, pern:'ltuem mgresso I junho de 1934. mento, por estar em flagrante go, Paraná, Nizeta, Freed e Ca-
a menores mterdltos de acesso R!curso crime n, 2.182 de contradição em a prova dos au- lico; Damata e Carlos, afim de
aos espetaculos.

'd Araranguá, recorrentes o dr, tos a decisão absolutoria. treinarem em conjunto e reeebe-
Do mesmo modo se.rão pum �s Juiz de Direito e a Justiça e re- Apelação civel n. 1.735 de rem, após 4) treino, as lDstruções

as pessôas que condUZIrem consl- corridos Artúr Luiz Silveira dos Florianopolis, apelante João Mou- oficiaes para domingo e ,abado,
go á representação, menores aos Santos e outro. Rela.tor o sr. ra Junior e apelada a Fazenda bem como os cartões de respectiquais e ela i�terdlta: ou que to· des. TAVARES SOBRINHO. do Estado. Relator o sr. des. vo ingresso. O comparecimento de
lerem ou permlta�, que menores Foí confirmada a sentença de CARNEIRO RIBEIRO. amanhã será impreterivel, por se

50? sua responsablhdade ou a seus impronuncia, que bem apreciou Reformar a sentença apelada tratar de ultimo treino da eqUIpeCUidados tenha� acesso a repre- a prova dos autos e bem apli- para condenar o Estado a pagar que defenderá as cores da F.C.D.
sentação proíblda., ,. cou o direito. o apelaDt� 22:790$000 e juros Doming6l treinará contra o com-

Em casoS de remcldencla� SI o Recurso clime n. 2.175 de da móra." binado o Tamandaré F. C., refor-diretor ou dG'no do estabeleclmen-
çado _

de elementos de outros clubs,
to cinematografico ou o responsa- M ISSAvel pelo espetaculo proceder in-
tencionalmente, a autoridade ju
diciaria, além dessas penas, po
derá impôr a de fechamento do
estabelecimento e suspensão da

exploraçãO einematogra�ica por um

prazo não exceden'. de seis mezes

11';. (128,§ 70,)
. -Especialment� convocados,

c, srs, re�ponsavelS pelas casas

de diversões, desta capital, esti-

f '

AS PRIMEIRAS� GQ�el'a-
-

DETERMINAÇOES

Pela nossa historia

Desportiva
Redator CYPRIANO JOSE'

(Compilação de L. Nazareth)

\
..

PHONE 1100

DELAMBERT & CIA,
Faz entrega 'com caminhão
lenha serrada.

No proximo domingo os asso

ciados da Congregação do Bom
Conselho farão' sua comunhão
mensal, na Catedral Metrop�,litana,
na missa das 6 horas.

Festa de N. Senho
ra das Dôres

TAMANDARE' F. C.

Sob a presidencia do revmo.

padre João Reitz, Cura da Cate
dral MetropolItana, esteve reuni
da, ante-ontem, á noite, a Mesa
Administrativa da Irmandade do
SS. Sacramento e N, Senhora das
Dôres.
Tratou-se, primeiramente, da

festa em louvor á N. Senhora das
Dôres.

Os septenarios terão início, se

gunda-feira, ás 18,30 horas, sen

do, este ano, celebrados na respe
ctiva Capela, que fica Ironteiriça á
do SS. Sacramento.
A festividade, que terá toda

a imponencia, será domingo, 1 5
do corrente, no altar-mór, onde se

rá colocada a imagem.
O coral das Filhas de Maria

abrilhantará as solenidades.
-Em seguida, a Mesa tratou

da eleição dos cargos vagos, com
a renuncia do Provedor e dois vi
ces-Provedores e do s�cretario.

Foram sugeridos diversos no

mes de irmãos, ficando resolvido
que fossem consllltados previamen
te.

A eleição far-se-à por estes

dias, com aviso de antecedencia

, I

ier

Os cassacos de Kuban, ora

cm nossa capital, e que se acha·
vam acampados em Brusque,
farão a preliminar do jôgo de
domingo proximo. A

-

cidade co

nhecerá assim o arrojo dos dez
cossacos, sob o comando do ge
neral Ivan, D. Pavlichenco, os

quaill no Rio, São Paulo e em

Porto Alegre fizeram predigios.
Agora cabe ao nos�o público

a apreciação dos reconhecidos
trabalhos dos Cossacos, e isto é No proximo dia 7 d.:: Setcm
mais um� gloria para a nossa bro, em São Paulo, a Banda de
temporada sportiva. Musica do 40 regimento de ln·
A Federação entrará em en- fantaria, sob a regencia do 20 Ue,

timento, fomos informados, para mestre de mUSIca Dante Cor
que as companhias de oniba� fa- radini realizará u TI concerto, na

FARA0 PASSEATÃ- çam um serviço especial da Pra- Esplanada do TeatrQ Municipal,
ça I 5 ao campo de cinco em cinco defr.onte a estatUl do Maestro

Os Cossacos de Kuban forma- minutos, com maIor número de «Antonio Carlos Gome�», das
rão, juntamente com os nossos atlé- onibus possivel. 18 ás 20 horas e serà irradiado
tas, na parada de 7 de Setembro Daqui desta coluna queremos pela «Sociedade Radio Educado·
proximo e a seguir uma pequena enáltecer, os esforços do incansa- ra Paulista» (P. R. A. 6)."exíbição no campo da Federação. vel presidente da FCD sr. tet, Do Imaestro Ue. CorradlDI
reservando para domingo os seus Jorge Pr�ençll, que tudo tem feito recebemos um pr.Jgrama das pe
trabalhos de coragem, habilidadeF, para maior progresso da nossa ças a serem executadas.
musicas e alegrias dos Cossacos. vida esportiva. Somos gratos.

,

aos irmãos.
Estiveram presentes à eeunião

os srs. revmo. padre João Reitz,
mesarios major Gustavo Silveira,
dr. Oscar Ramos, ceI. Procopio
Borja, Bruno Spoganitz, Marcoli�
no José de Lima, Alvaro Mafra
e Alfredo de Souza Costa.

-..-
Demostenes Segui e Filhos convidam os parente. e

pessoas de suas relações, bem como os que foram
amigos do seu bom filho e irmão José, falecido em

Parti do Alferes, no Estado do Rio, para assistirem
a missa que pelo seu descanço eterno, mandam cele
brar sexta·�eIra, 6 de Setembro, ás 8 horas, na

Grandioso
cDncerta

"

_ ..... ,""'.10-. ,_'J.. _.-,-_. __ o __ .#. __ .••. 6.'

I,
: .

'_
,. ",;;,�,::' '.

-

Catedral,
Antecipadamente agradecem a todos que se dignarem com..

parecer a esse áto de fé cristã.

i

,
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.-i- ....
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AV�3ZVO

Commercio, Industria A Gazeta
----------------------------------------

Agricultura M �dcos

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000116$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

----------

Fõrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kaos 15$000 18$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos l ) 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

SABAO JOINVILLE
Mercado do Rio

, 00 FEIjAOCaixas pequenas 4$4 (D d 60 k 'Z )
C

'

d 5$400 ror sacco e lOS
aixas gran es 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 6j$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 1 0$000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
FareIlinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24$(,,00 A Ih E
.

I $00
k I 7$500 gu a speela 42 O

Vélas de cêra i o A Ih B 39$000
k'l

•

$600 gu a om

,?rampos p. cêra 1 o I Japonez Especiel 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro la!a 220$000 Bica Corrida 2S�OOO
Arame .arpado n. 12 rolo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 r610 36$500

1$800
1$300
3$000

Ireços correntes na praça de Limpos leves 1cilo
FlorlanopoUs11 Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO- Cedanho kilo

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

.

5 2 kil 5$500
Gatos do matto uma 4$000

ruzeuo e os '

" 34$000
Lontras média uma 30$000

noiana

ASSUCAR
Graxaim do matto uma 3$000

70$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos gra�des u�a 3$000

49$000
Veados mateiros klIo 1 0$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

BANHA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 197.$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. i.v$vvv --

j(arque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xalque sortidos arroba 25$000 (por k,rlo)

Mercado de Florlal1opoUs Mantas Gordas 1$800
�--;;$,!'"�.�.,

..

17$000 Patos e Manta 1 $500·
Feijão preto saeeo

Sortida regular 1$400
feijão branco sacco 15$000
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

rvlilho sacco 14$000·
DIVEROSS

Batata sacco 12$000
Amendoim sacco 8$000 (por �;lo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Berreiros saeco 10$000 Cebo 2$000

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho saceo 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000 CAMBIO,
Ervilha kilo $200 Praças 90 _dIv-á vista
Banha kilo 3$000 51 Londres 91 $000

-

93$500
Assucar grosso arroba 6$500 te Paris 1$260
Polvilho saeco 12$000 « Hamburgo 7$650

�� Carne de porco kilo 2$000 oe Italia 1$565
Toucinho kilo 2$800 oe Portugal $853
Cêra kilo 6$200 te Nova York 19$010
Mél de abe1haslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
COUROS

« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

Refugos pesados kilo 3$000 oe Uruguay 7$741

Limpos pesados kilo 2$000 « Hollanda 12$930

,

MOVIMENTO DE CEREAES INOiRIOiDE JANEIRO
5TOCK em 3-8

.

Entra�asl!: 5ahlôas
e a 14-5

Fijio (saccos) 66.257
Arroz ( ») 75.515
Farinha ( ») 45.113
Ranha (caixas) 10.487
rlho \�'<,\ JS: 6.120

Xarq ...e (�!).réü3 12.000

"_ '_

..•,.:, .•..",

Dr. Cesar Avilaj

Ex-assistente' :do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Esleves Ju
�nior, 82-Phone. 1.285

Indica:

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Sande,

e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos ou crianças. de ambos os sexos, oíterecernos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus oene.i
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 íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas surnmidades medicas nos. casos de fraqueza
pulmonar e poderosojrecoustituínte nas convales-
cencias de molestias graves, etc. etc.

'

Doses: Uma colher elas �e sopa antes ôas r2flZ,çõ���F�1
Pharmacia Internacional-

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

Dr. Miguel
Bo<abaid

Oinica Geral -- Vias firmarias
Hemorrhoidas: -.Tratamento

sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Dr. Pedro da Moura Ferro'
i:Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

Accacio Mo.1
,,' ,

•

rei ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph011p• 1277.-

Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!

Caldas da
Imperatriz

Todas os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

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

Parte desta Capital, do l?r�o da Alfandega, ás 9 e

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

preço: Inc'aindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurent do Hotel e direito a um BA�
NHO THERMAL, por pessôa.

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

escriptorio da Empreza, rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Aérolloyd Iguassu
S.A.

F'e�_t"5'r:nento de malasl
--.z" . --;�.....,-:�..

QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU" JOINVILLE,�CURYT1BA.
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

lra::dificio La�Porta Hotel

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLIS

Expresos Nordeste "

séap Porto Algre
"'t�

e.MPREZA DE TRANSPORT ',EM AV10MOVEIS,OMNI
BUS E r MINHOE �

Devidamen Registrada
Director Proprietar II.) SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis a

vice-versa

I

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMAl

URUSSANCt

até

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

PASSAGEIROS, CARGl\S, 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-PEDRO AGUIAR
« c Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão M ..chado, Rua JOãO Pinto n, 29

Refinação de assuca
---,----------------------�.�--------_.----

-de-l- -I

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrloa Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
----�

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

.��-

, Attentae bem!
�d·,'! 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 propríos, tres vezes' por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

I EXTRACÇÃO com globos de crystal.
A MAXIMA lisura e honestidade, pois os sor-

I [teios são presenciados pelo pov�
II�_����

... .....,., ..•
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Matriz: FL.ORIA p.�s �
Fjl et""V""\.. Blumenau � Joinville Seo Francisco LaguF)S Lages �:�I iaes I I I Mostruario permanente erY1 Cruzeiro cío ·Sul �\\1

Secção de Secçao de Secção de �
FAZENDAS: �'�Fazendas nácionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �

Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas f'"
Tapetes e trilhos Cín.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros f't�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, g\i
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �;;.ILinha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de��, esplosão, Motores ���:!
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,

1�\')'.�I,?,'�,.·�..:I'I'.•:.\.;lAlcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
.

� Cortinas e Cortinados Tintas a oIeo e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes

l� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Peças, acces-

� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER ��� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ;;.�

� Empreza Nacional de Navec.ração "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" t�
� Fabrica de Pontas "Rita Maria'l'! -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleir "Ar-ataca" �=��ÂVAVÂ����_f�i@����� ,��'!,����1{���V.A.'q��)
'Companhia Alliança da Bahia

A GAZETA

'.
';.'t> :..

,_
li"i.

e5crip�orios I<ITI Laguna e Itajahy 5ub-Ag:znte9 em

.�"��"""......�r!��"��:�.��,.�:��'_I",,�.��t���.S�._��� Filomeno & C ia.
End. Tel. FI LOM ENO

••• funõaela em 1870 .-.

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm09
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rpltal reallsael o 9.000:000!ij000
Resl!!rual!l mais ele 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
lmmoueis 13.472:299$349
Rl'sponsablliClaCll's, cesumtõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas reeponecbtüõcões referem-se sórnente aos ramos àe

fOBO e TRAH5PORTE5, que são os DOIS UH!r05 em que
a Companhia opéra)j
AgentlZs, 5ub-Agentes e RegulaClores õe Avarias em toôoe os

EstaClos õo Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prtnclpces
praças extrangeiras

AglZntes em E'lorianopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua C. mafra n' 35 (sotiraõo) Caixa postal 19

Telegr. ALUAH\,A Telzph. 1.083

Sociedade Immobilicria Catharinense Limitada

Villa Balt'1earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEAI<IA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!·,l ou N1AlS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta t\� urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prd, i'.ura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um �ollircclo de ccmpra de terreno da Villa Balncaria é
o melhor presente e Natal que V. S. Mde brindar seus filhos.
Llnõn Vista Panc\'omica.

Esplenõ!õa praia de banhos.
Optima nnscente õe agua potcvel,

Terrenos completcmcnle plenos,

A:VIL[.A BALHEARIA DISTA a:

lODO metros õc Pontz Hert.Illo Luz,
800 õo 6�aMae Quartel Feõerul, em eonsírurçãn,
6::r =. upa Escolar lost;? Boiteux."',

a sé�e ào Distrirto loão PessOa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis _. Biguassú.:

Prestações mcnsaes desde 30$000
'R 50r:lIZClaàe se encarrega ao eonetrucção Cle PriZõlol3

os lótes cõqulrjõoe, rncõlcmte o pcqcrnento Oe uma entrcõc á
unsta e o resta te em pagamlZntos mensaes.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafró, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

'Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tele/Jhone n. 1632

Confeitaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bont.ons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

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

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

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

- .o•••_�e·••\e�o••"••O.O.G.�'
.

.
. Fabrica de oveis I

DE �
Pedro Vitali I.

c ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER D �
ESTYLO,-Rua João P�llto, : J B-Telephone, II
.tB�.O.""GO••••G•••

PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

..

I=» H·IIL I P S
.

peçAM CATALOGOS. _PREÇOS. ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

QUALQUER INFORMAÇÃO:� Dirijam�se ao Repre·
sentante, nesta Capital, sr.

• João M�noel Nasthnento, e
� que se acha installado,' com �

;" escriptorio, á PRAÇA 15 DE i.·�.

.• NOVEMBRO N. 15. .,� e
!l,' MATRIZ: RUA 11 DE, AGOSTO 25 A (sob.) S.. Pilulo .,
� . e
...._------•••••••

V d"
as casas na rua Conselheiro

en e-SaMafra n. 126, 13'0, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo 11. 3, e um terreno na rua Felíppe Schmidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Consêlhei: o
"

Mafra. p ira informações com o proprietario Paulo Schlem
per.

---_._----

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so
cial ou cornmercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin-
.

divel das necessidades I

PASCHOAl SiMONE S. A.

liVRARIA MODERNA

run�Qàn Em 1886

f�ua Felippe Sclunidt n'

81Caixa postal1Z9 Tel. nut, �oo4

Codigo Ribeiro End. Telg. .

Professora norma-

SIMONE

I
üsta ._ .. acceita . alumnos.
CURSO PRIMARIO

Tvpogra,J!Ji�/ E5t�r�0Iypl E SECUNDARIO
Enccàernaçao, Pautaçao, Tra ,

.

bolhes em Fllto Relf�uo eh:. �
TRATAR a Rua Saldanha

._ = _....,."..... Marinho NilO

��.... --�------��.o.o�
� �,

�

B çons1!�S:!9!� do Lar Ltd. �i
o •

�
e Organização nacional de crédito �it
O para a construção da casa proprta It?�
O �.'�.'.'ttf?

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO covtRNO FE-
DERAL. CONfORME O DECRETO DE 23-5-- J 917,

SOB N. 12.475

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 1 J 5

Inscreva-se hoje mesmo na COilstructora do Lar ltda ��
que obterás uma caderneta pela quantia (le "10$,000 cor:: t,�

direito a um sorteio pago, '�-1
Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá �Il1

uma casa pela insignificante quantia de
�3$000.

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

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

Preferir o Sabão - INC I
é: dar valor 'ao', 'que é bom, é econo'mica e rendôsD

,IMENT·E É SUPERIOR

_" .. � 'I,
" �' \

.,' ',"'.ro'

l;j'l,\

,

".'

".

, .�.". I, ,!
\ � :Z":J

...

, \

ól' ;i•·

... 1

(

.. fi ..

�ri I

"

, ,
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A GAZETA 5

811 B�' ',-,', �' > I) Junta Comer .. j�,� �:\;r��f#1l1a Lic-3nças e
. anco;; ue I�., •

,. � .� ';-,"_-<H' •.
,

� I Y'<tU '0'Jgl��,,�f;.l!ill' RemoçoesI" e"",� a � (�If"'. t;- e;::1'� t"" �
, .Crédlto=Po-'] '_"�". � l�""í b:,v\\'©"d,._)

.�'?.E"",��

Foram conced,�('S tres mê.e s

I A
B i �#;lês de agosto d

'

P U fia r",,�--e,', .. g r

I"'I'�'.'
"" ,

rsrQUIATRi " ,Iiccnça á, prolessoras E. o'
4

- CONTRÁTOS di Silva Schutel, da la, escol"
, CO I a 'de San - "

o cÍcb da psíqui t1ria é nota- mixta desta Capital, Maria Ser-
DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR4.R OS SOFRI-

ta Cathari na . No, do Reg». 1487 do em muito limes de Hollywood, 6i1 r-'(ila Wied ... rber, da escola do
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM t"i V r e I

.

.

I' Data 10-8-935 agora. O novo exemplo ('stá em Rio Vermelho, no munícipio de
POBRE-OPERARIO .

(Soc. Coop. Resp, Ltda.) _ i ., ,

. n] ,

e'� «Cor�ções Ci,: duelo» (Flame São B�nto, e j.ilia Reis Simas,
�OO� l

1 '�. �e A.�, �to . Dalcal1u.e: rJo�� Wd,m), que a Metro n-is aprcsen- d, escora rmxta de Serro Negro,Augusto Silvano, o r obre e infeliz operano que falleceu em Rml! Traj:m'l n, 16 I�' Gougatz, 1::.111 �ai io d.e <:arl:, �?L1- Luá proximamente. O desernne .. no municipio de Bom Retiro.
d h I d d 1 C d (C 1'(' , ,

) � A F' L
.Consequcncia o orrive esastre occorri o na chata oman an- C..C!iI!ClO prorrn �Iar�,(l mac.ori, 'rc·.enco ons e h 'da A, J-tr t-

r L�c,.l, t -Pelo Governo do Eslad)� r;' , . nr o e v snn a! QID(." ! rei oe:
te Souza deixou sua desolada companheira d. FrancelIna Vieira �! ::r��lCl,sCO D.éd�anale, ,�csldcn:�s ��:\ Marshall, �vIaur::?n O'Sullivan e foi removic�a a p�did�, a �rofe�-
e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti- Capital 136: 700$000 [1; Lt>J�ellO ldo ;::JUl,

1 c�m cxce p�u" um «novo»: - Louis Hayward.] sora senhorinha Ündina F lares,
no, que lhes reservou dias de tristeza, de dôr e de ,tortura. , I

Resenia 56:424$498 I �� E�uB.ro� i\mél.Qo�, �ue .res�?_el A direção éde Edmu_nd Goulding. da escola norm,'ll prim�ria anc-

. Be� �ompreenden�o esse transe ang�stlOso, porque esta
f' RECEBE-DEPOSiTOS I eH1 Ro] GI�flde do ��l v Fl;n'--j.l,- O filme é de grande luxo. xa ao Grupo Cruz e Souza, ra�

passando a infeliz companheira do honesto, labOrIOSO e zeloso ope-I �I Iil co Da canaie que reside em lta .a,
'.,

ra o : rupo E<co]"'r «Paulo Zim-� � ,

"

'U" lt �ARA"ANA f")' -JFA
,> J �- � , ..

rario Augusto Silvano, A Gazeta abre emsuas colunas, u-na S'J- ! rr"i6ArlDO 05 � orcauisam urr a sociedade por quo- l,V ,,, L., ,-,.V 1 ' L-;'-\ l_ -

merrnann» de Rio do Sul
bscrição em favor daquel� pauperrima mulher."

, ! I� SEGUINTES JUí<OS: ; ta: de reso, Ilda" pum a -explora- Dê:. VOLTA DA ABbSINíA I'
(. ,- - .

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os I! C
'. � ção d� cr;�'lr,a e venda e COl01,i- rv. ',lt d A,b'--': � b De cinema[e Limitada 5'1 a '> 1!. _ d l� J I r. u'-' VI,_) ra :1 f">. issima aca a = :.J

sofrimentos. � , ,u " . lu, "saçao f. terras no Lstadc Ce ota. 1. ,1 ,'�' _ n",l' n "' R'V!I'
� "_ • ...._

ft CIr Aviso Dr(>'/1'06" ara I....
. .

1
' a,_ cnegar a U�!ll(, O sr. Ir,! II,

Agente e Iuncionarios do Lloyd 100$000 I�
v. j r .... \ l' l' ,\"'.'éltanna,c,.om o, cap:ta_ dê,rs.",.. ,I trp I, ",.1;,,- 'n" ·t' . f' CINE IMPERIAL

Por alma de Marl·a (envI'ado anonl'luamente) 20$000, Prazo'r,',ixo g'l,.·ala. "10 "on<!}
.

1
.

(lle,� Cd exp_u.:",ao Cl..ema og,a 1-
L; I I:V UiP, por tempo Hl",clcrn',,- f

.

t t I A
'

<o

d b 'l
.

- d flC' I
� ague 01 er ao a ua cen ,no

3A Gaze.la _

.

10$000 .

�

na-o, w a C:'lODlll1i'S::W ,e ';::J') .. 1J. Ç·I:'·l I, "r a O A's 7 e 8. O heras o "seu
. 1 d

�

I
. i 1 \'." ,) con .10 1 a o ellOp",. sr.

Contribuição da Estação Telegrafica de Florianopolis. 27$000 qeoa e Cu Olllsaoora ao l�!t(; 1 VI L',," 1 " , 1, d cInema" focalízará o grande dra·
. .

raCÜ$a·$!l alugar um ca- I�l' D ',I 1. li" n 1, í', 1

I. ,IahHl l\' 1(,1, que e memDro o
C' dContribuição de funcionarias dos Correios e outros 46$000 . \,_.1,!P�CO �t()iI, , •• <1 i.Jlaç .. U,) >,_.lU- D. _ '!"'-�l't C'ih � I ,] LTC rr a russo. ré ora.

sa cO'n' l',;;latlvo cr l1fol'tO ' ',- 1 O
" ,�p(\l.u'I<>.:. .. o ",.u,a. ,_a 'la,

X X X ' 5dtOOO 1 I,., c • u_ , ZellO lia :::i.H. cf,oit°i "'sta asum ,.'
.

f
., {P

para casa'I'd'" �'l'atanle'1to I' '1 ',1' rriOstra -se mu:t:J satIs cito com os

L I E b' dPI, 1 $000 c
,

\.. l

"1 C:JSlr:Dl;!(',J: 1 d Jeone u-ze lO e au a rewltar os colhi 03 nessa exeCt;rsão
Manoel Ro�a 2$'000 Tratar no· Largo General Alberto DdLar"l" 60:000�OOO Ir-IO)'� a'� 7,30 horas a u'!tl·ma>

I
.. r:l� caráter cÍcntiLco, O; seus [ra- ç �

Antonl'o Conrado 1 $000 Osorio 38. Elisiariu de' Cad, 25:000$000 I: II ; f' d' I d eXI"Ol'ça-o de> r.Talsa�do .J1deus._)a; 1 � Q(! IlLnngcm ., Vlu(l o _

".J V I
'-li.: Manoel Andrade 2$000' '. J'oôé Couooalz 30:000�OOO '

:'')0/0, prqnratJVOS para f,uc:rra,
João de Oliveira I $000 ii Edl1ardo Amado:.-l 35:000$000 Sr-:[C;T'3 de comunicaçõ s, etc., pos-Bento Nascimento' 1$000 D' Vende-se um Frederico Laris 35:000$000

suem, no momento internacional TUtI vontade é a minha, é o

João Francisco Ramos 11 $$°01°0°0 �'L< Ia 110Zeitter Win Franc;:;co Dalsa.1::dc 25:000$000
presente, um grand� valor de atua- li!ulo da excepcional cinta que oS.Carrel·rão k I l' 1 I I I'd ' h' , 7e man, novo. fIo. do Regs. 1488 lOi:;Qe. « i er» estreara flJe, as

'"
e

JoãO Lobo Habeibeck 2$000 Tratar nesta I eclacção. Data 17-8-935 U'
.,

A PA-O Il\JDIO 8,30 horas.
Castanna 2$000 Por preço de occaslão.

s;:u O 01."G " quer
Joa-o OVl'dl'O 2<!iOOO D B

. .

Z,·" T' K dizer, eC';llomia sobre tojos{P e 'cn]amm \;11 e lose o

LeboJ' 2$000 II DELABERT & CIA. 1 I T' I '1' ,
' oe; pontos de vista.

crne Jumor, .-;raSl,euos, tem JUstoUm amIgo 7$000
I A melhor lenha por igual e contratada uma sociedad::: mer-

preço. 'I I
.

" 1 100
cantl em nOIn{' co ClIVO, para a

_______P_H_O_N_E__. _I exploraçâo (b comercio de 5êcos
I����������������._��"�'����oms;�_ P R O F E S SO R Jl. S, e mdhados, d,oga�;. louças, ferra-I� Maria �llagdalena de Moura Ç!,�ns e outros artigo3, co;n o capi" I� Ferro tal d� rs. 200:000$, caoendo ao

� E sacio Benjamin Zdli a qUéutia de
I Dulce Costa 140:000$ e ao soco José Koer-
S A ./ I·

•

bel Junior a quant:a de 40:000$,� ccei am GLlW1!WS para os '"

d I
P" '" " ,;. 1 ".,!" por tempo Indetermma o, SOO a
I _llr�OS pre Im,llar, CO'?I/-''''- -

.

I d B
' .

L�'ll' &I l ,'" razao SOCla e emamm 11 !
memar e scc:znaar,o

C' '_
i yJ. ,'11�la., na playa oe Jomv1 .e.

�Corações .•.

carítativos I

CINE REX

CINE ODEON

A

MEXICO, 3 (G)-O preSl'
" • C]

,

-----------,'-'__ I dente Lazaro araênas mauguroll
Dr. Pedro de Moura Ferro

I
a s:<>sJO anual do Congtesso, COr.l

Ia leitura de
..
longa me,nS0g,�m, na

I 1, 1,' 1

1
qt:a prOClamou o direito ,aa5 mu-

Rua Trajano n. 1 (sübiado) !heres que trabaiham a V::ltaf c a

I gozar de OU�iOS privilégios outor-
------------ gados aos CIdadãos acrescent"u

I �ue !lo tcmperamenio feminino pcr-

VENDE-SE a quinta casa �itia que as mulheres abaçass;;m
da Villa Affonso Mi- entusia;,ticamente as CGusa] gene

cholet, no disíricto João rOS85, sem leva. em crmta iilter._2-
Pessôa. Tratar com o pro- ses pt'ssoaisll. O chefe ela naçiiJ)

. prietario Pcdro Cardoso. (;xclárnou, a certa altera: nA lU'
1 f

.. ', ,

ventuc:e emmma sera orgéin!o1l':ta
para p?l ticipar do pregrama. go
vernamental, auxiliundo, assi;D, a

,evolução a pc:n::trar nos lar�s e a
1 r '1'

"

vencer a rc.s:stcnCla aa ram; a .

Entrei.neÍo.

!\'s 7,30 h0ras, talubem o

m�'J.viiho,o filme fra"C@5 de as

sunto russo Fédora,

CINE ROYAL

----------------------------_------------

.

marca preFerida
Maritz & Cia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone" 1.180

RUA UR �GUAY N' 22
Tratar das 14 ás 16 horas DELAMBERT & CIi\.

, Atí'ende rapidamente lenha
_ elll toros.

VENDE�SE uma pequena ca

sa na· Rua General Bitten
court n. 67; ma:s duas pc"

quenas e Jlm chalet gl <.nde á lua

Duarte Schuttl,25.
A tratar no CAFE' ES

TRELLA.

PHOJ\IE 1.100

A estr'ç.'io aleinã OJA, onda.
31,3[Ln.3., irrdcliéná an1anhã o

progr.�tna abaixo, para a Ame
rica elo Sul.

A's 23,15 corr�sDonde às
3, I j hs. no Rio de' Janeiro e

7,15 às 11. 15 lAs.
23.05 A,Dllncio DJA (ale

mão, eôpanhol). Canção popular
,alem ,L

23.10 Kalhe Go'd declam<!n-

Fabricava
tr�otas falsas
�1a Peniten-

lilI
.'

..... ,ClarI8 ••••

Machínarias modernas
Hygiene absoluta
Farinhas de prlme!ra qualidade
GarantelTI os productos da

-------------�--------

do p()efias de Go, th.
23,25 Musica ligf'n
23,35 !'Jolicias sobre a eCO!1O-

o <renl i n isrno
no rtnendco

23.40

S. PAULO, 4 CC) - A
policia paulista aCôba de descobrir
uma faça 'lha inedila e quási Jn�

cri vel, que veiu esclarecar a pro�
cedencia de notas falsas, de ....
500$000, que ultimamente CIr

culavam n�sta praç"l..
(' faLaria, que é o detento

José A rt.lr Machado, fabricava
dinheiro falJO na Cadeia Pública,
numa ofit:ind que funcionava den
tro do proprio xadrez onde está
recolhido desde 1933 e de ond�
SLÍ1:n as cedulas de 500$000
que eram passadas ao público por'
dUI1� mulheres.

mia alen;ã.

23.4 5 Ultimas notici3S(em ale
mão).
24.00 Concerto siníonico;Con

t:erto de piano e:n illl-mé\lOr de
lv1ozarí', 4. Sinfonia de Tschz;i!w
·Này. Solista: Grete Schüb.::rI.
Maest'b: 'vVerner Richtei'-R_ ich
helm.

1 I" UI'
,. (

• J ltl1naS nOÍl,:lôS\ em Cipa"
n1:01).

1.3 O Musiça para baile.
2 1 5 At!�alidades.
2,30 lIBunt sind schon die

\VaIJ�ITl. Cailçõc;; do outono e

d,} d,:s,ledid,'l pan coro e inslru ..

mentos, A "Dcutsch Singemeind.ôl!
canta.

3 00 Uitimas noticias (em ale
mão).

3.10 Leitura do programa

(alemilo, esp.). Despedida DJA,
(alemão, espaohcl).

Advogado

Será asfaltada
uma rua de Joinvile

QUEREIS' fazer do vosso terno velho ,cO.).l - cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPEf ARIA CATHARINEN�)C sita á rua T��AJA�m� 12

I -�H(I�E, t418.

e
Por dccr-=:to federal rcc:;:,;nte, f(,im

prorogado por -90 dias, a contar
Ide 29 do mesmo mês, o prazo

I 100
fixado pelo decreto n. 4, de 30

. de junho de 1934, que regula a
'-------------------- cobrança e fiscalisação do imposto

do s€!lo.

o sr. Max CoEn, prefeito mü�

nicipal de Joinvile cogita da as·

faltis1ção da rua do Príncipe.
Ao que consta s. s. Jil entrcu

em entendimento com o represen

tante de uma companhia f�rnec(_
dora do material necessano, que
se encontra naquela cidade.

I ENDE-SE em Capoei
I ras mUilicipio de Silo-

..------------------------------------------1
J

' . , 1
.)se, uma propneoac\e.. ,."ç.Ol1i
bôa casa de tijolos, e Ul11él i:��p�
area de terreno C0111 28.55�)' �� tI!.�

metrús quadrados, que!!) pre
tender) informe se COlil Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke,

, I

Mande nome, edad� e a:�
guns symptoma'" co:y. Cllve-

O teu maior divertimento e mais instrutivo
1-------------- :opp.� sel,I�.d� �ara �e�p�ís�4� I

A "rl�ior montagem
,-,o S1. Gd!t11l,rü�S, a LJ" A/� .selfana.

são ás coIleções nos albuns da af'àm�,da bala HOL� pARA chamar uma Li- POS 1 AI N.--23-Nicther0y DELAMBERT & CIALANDEZA.
'.'

,

E DO RIOmousine é só discar o�,' l,. PHONEO posto CHIC, o preferido pela garotada in-

telligente distribue cubiçosos, premios e'de real va.:. 111•
1 ..222 ..

O unico

Ior e utilidade. .. telephone das Limousines.

Além de valios0s brindes ,receberás garoto�,
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai-'

-

xa com 100 balas.
Que momento de satisfacção. -

Dê preferencia �m comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premias es

pIendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de? ,J tCU

pons premiados foram distribuidos 'em 3 dias!

petizada!
------------------------------------------------

Alerta Regulamento do
Imposto do Sêlo

Escriptorio :-Rua 15 �e
Novcmbr� n. 50

(Eoificio Caixa AgricolCi)

Dentro de 24 horas ,O, devolverá compiet2l'1en
te reformado, cc;m eleganc13 e perfeição.

I'· Dr. da
eand,.e

Querendo receber _este
precioso livrinho, sem qua
quer despesa, mande ende
reço certo ao sr. Oliveira,

1 I
!',lão esqueçais J fJ. dó TE'lephone i. 41a para á CAIXA POSTAL n.

j'
-

I
23, NICTHEROY- E. DOTELEPHOHE, 58
RIO�--.-----�---------- _--------�------------------------------ .

Ivo d'Aquino IAdvogado
BLUMENAU

.' ;; ��?-�'"
>"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',<;� .. _ ........__� __ .- -- ----_ .. ''"='-''OÕÕ'_'''__
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�G��e a Exposição
Farroupilha

Alemanha na econo
mia mundial

Cada dia se agrava a si
tuação da crise que ha muito
sofre o mundo inteiro.
Diversas opiniões de gran

des economistas dão com

�-E?-{_���3-t�d A quem inte- •
fatores não só as pertuba-

VI d I Os expeslteres do sul çõesintestinascomotambem,Nos s a I a ressar possa! da vida politico-economica,
muito especialmente após a

l'RI�:lDIDfãC�",�&C::'�s;� Redund�rã O sel! . do Estado grande guerra, mundial. .,..

proprro beneficie A posição da Alemanh
$itOSCOU, 4 (G)'- O ' na economia mundial sofreu

"Troad", orgão dosSíndicalos da Certos de que V.S. saberá Damos a seguir a relação dos industriais do. sul serias oscilações, tanto que,U. 'R,. S. S., convida, no tom considerar devidamente n] dizeres, do Estado, que irão expôr seus produtos na Exposição no discurso do dr. Schachat,
mais insinuante. o Congresso das caso sejam meditados, pedimos a Farroupilha.

.. presidente tio Reichesbank,"Trade Unions", que abre hoje si melhor atenção para o seguinte: LAGUNA: Lebarbencho.n & CUl fabncante� de afirma que aquele país ante
os seus trabalhos em Londres, a V.S. decerto nio ignora, que os queijo de varias tipos e manteiga; Bento Ro�ha: fabncan- da guerra tinha 25 milhare
aderir a frente unida, "que é a farmaceuticos, peritos conh�cedo- te de vinho; Dario Gomes de Carvalho: fab�lcante de ve- de dividas estrangeiras.
unica capaz de barrar o caminho res de formulas, não

.

se II�dem las de sêbo e cêra; João Lebarbenchon: fabrica de sabo- Adolfo Hitler com a sua
ao fascismo", E acrescenta: "As c�m os recla�es sugest.lOnavels d,e netes.

. capacidade de trabalho
divergencias entre os sindicatos fi- diversas fabricas, relativos a di- TUBARAo: Sociedade de Banha Catarínense Ltda. patriotismo, elaborou o planliado« á Terceira lniemacional e versos produtos para uso popular. (Sindicato) Bernardo Francisco Zocks: Mel de Abelha; salvador da nova Alemanha
os filiados á Segunda lntemacio- Saiba �$., que os farmace�ticos Estrada de Ferro D.T.C. dados Estatisticos; Lebarben- confirmado com os dados es'

nal pouco valem em face do perigo de uma nova guerra." do Brasil, f�zem uso propr�o ,da chon & Cia: Queijo tipo cacio-cav.alo: .
tatisticos publicados criterio

O "Troud" manifesta, depois, a sua fé "nos sentimentos de Guarama, aespresando o� simila- URUSSANGA: Pedro Darnianí, Lourenço Cadorin, samente peJa imprensa de
solidariedade que animam o prolelarie inglês", e esclarece que os r�s, porque apresentam mconve- Salute Fer�aro, Caruso. Macdonalde, I?ommgos Fontan�ta diversos paizes, alguns até
sindicatos sooieticos estão prontos a colaborar com as organizações me?tes. V.S. pôde co�statar, � �e- t?cJos f.,\bncantes de vinho branco e tinto, Ernesto Bertio- não muito simpaticos á Ale-
que tem outras ideologias, uma vez que aceitem lutar com o fascismo. racidade desta alirmativa, dJrl�In-: li, fabncante de enxadas.. manha.

do ao seu farmaceuhco a segumte RIO DESERTO: Cía, Minas do Rio Carvão: car- O chanceler pelo bem do
pergunta: Qual é a sua opinião vão de pedra; Cia. Carbonifera de Urussanga; carvão de seu povo sacrificou as sua'
acêrca da Guaraina� E ele res- pedra. reservas de ouro, cambiais e

RHIVER5ARI05 5EHTE HOVA ponderá: Guaraina? E' o meu re- COCAL: Zeferino Burigo & Irmão, fabricantes de fundos estrangeiros; adotando
I medio, porque não deprime o co- banha o sistema de diminuir a' sua,Aníversa�ia-se hoje, � sr. tte. Está de parabens o. cas� ração, não hiperacidifica o estô- CRESCIUMA: Mina de Carvão ,Ouro Preto, Minas importação aumentando a suaaviador Helio Luz, servindo, at�- sr, Oscar Brandão, íuncionario
mago nem ataca os rins, sendo o de Carvão Progresso, Minas de Carvão Montanha, Minas

almente, na CapItal da Repubh- da Casa Hoepcke S. A:, e sua analgesico ideal para a dôr de ca- de Carvão Boa Vinta, Cooperativa Agrícola -fabricantes eXt��;���dutor de homensca. .

exma: e�posa, pelo nascimento de beça. de banha.
- sua filhinha Marly. Ao que V.S. poderá redarguir: SANGAO: Antonio Minato; fabricante de banha. �veJi�I��,con��ce��u�d����:Regista-se hoje a data aniver- -

P h d FORQUILHAS G b
.

I A f brí t d b hfRLo::rrlmEHTO.' orque então o sen or ven e os : a ne rns; a ncan e e an a. gia Nacional-Socialismo para-saria do nosso estimado conterra- Lo

"1 d G
. .

b MAo LUZIA V M' t & C· f bri t d
1\

SImI ares a uarama, si sa e que : va. mo o Ia; a ncan e e digma sacerdotal da novaneo sr. Antonio Fedrigo, do co' F' I R'" I' A '.
.... b h'a eceu ontem, a rua UI e es tem esses mconvementes? an a. mentalidade alemã.mercio local. Barbosa n. 44; Léa�':filha do sr. ,._'Ora, eu vendo os similares, NOVA VENEZA: Bortuluzi & Irmãos; fabricantes Depois que u mundo sofreu- Miguel Noceti Faraco, porque o povo sugestionado pelos de banha e exportadores de arroz; Inocencio Costa, Iabrí- o abalo da conflagração Eu.FesteJ'a' hoje o seu aniversario "

-

- I f' o d
'

't d ni t1 B I
rec ames, az questão e os com- can e e ca ive es, ropéa, todos os paizes pro-a exma. sra. d. Maria do Caro Pa eceu ante-ontem, rau io, .

d' ORLEANS L' Pi I f f bri t d ólprar, porém, SI em vez e Vil
'

,.: UIZ IZZO a 1: a ncan es e s as e curaram uma nova fórma demo Linhares, esposa do sr. tenen- filho do sr. Zacharias Fausto de b .

d di t fát duscar tais prepara OS, pe rsse um ar e os e couros. govêrno, que mais verdadeí-te Alfeu de Linhares, do. 14 Abreu� Ih
.

di rieuanal S LUDGERO F d A N' h f bri t dcorise o, 10 icana o meu' ana ge- .:
.

: ernan o . re ues; :} rtcan e e ramente consultassem asB. C
_

Na residencia da Inmilia, á sito.'
,

\ banhá. '.. .
suas aspirações e, com m�

C itib f I t V.S.; si não ouvir estas pala- Essas adesões foram consegu, .Idas. pelo diligente re- finalidades e proveito aten-Passa hoje o aniversario do rua un I anos" a eceu an e'o�- .'
t E Id f Ih d T vras, ouvirà outras, cujo sentido p.resentante comercial sr. Eduardo Nícolích. dessem aos imperativos da.

N t B ..

gemann filho em, wa o, I o o sr. argi-

�:�� He:�q:: B��:gemann: apli- no 'Vieira.
' ha de ser compreendimento.

O fracassado "com dnova ordem dos pactos, indo
cado aluno do Ginasio Catarinen-

-

_' • e encontro as sérias dificul-
ml55R

Alta dades e as angustias ct'''JS
Amanhã, ás 8 horas, será ce-

",,,'p IO"t,", no Para'
povos.

lebrada, na Catedral Metropolita. dos nossos
_,

na, a missa de 7' dia de faleci- valores
"

A h
- ,

mento de José Segui, ocorrido na -

' man a Serq
Capital da Republica. "LONDRES, 4 (G)-Acen- Os 'res:ul,tados parecem com- feriado

.

tuou·se hoje a alta dos valores RIO 5 (G
f

. brasileiros por influencia da boa pr,omete" r o maJ-or Barata d d', . )-Pár� dar a pa.Pre iram sempre o me-
',.... ra a a mOCIdade maIor 30lemda.

gualavel SABÃO INDIO de impressão causada pela melhoria . BELE'M, 4' (G)-A po 1�la Inquenu 52 testemunh�s de, a Camara decretou feriado e!'

Cüritiba. da 'situação do comerciõ externo implicadas na fracassada conspiração de 19 de agosto ul- colar o dia de amanhã. Talvp.z
- do Brasil. O Fuding de 1931 timo, parecendo que os resultados c?mpromete� o major hoje seja declarado ponto faculta.fRZEm AH05 H01E: Escola Tet. subiu um ponto, sendo a emissão Barata, o qual mais uma vez anuncia sua parbd� para, o tivo para amanhã, mas não se

a exma. sra. d. Marina Mar- AI h.
a 20 anos cotada a 54. O em- Rio dejaneiro, a bordo do «ltapagé», que tem salda mar- fará feriado nacional, o que força'

ques, genitora do sr. Alcides Mar-
'

.

mac" Io ptest,imo de 5 '(. d� 1914 pró- cada para amanhã. ria a paralisação do trabalho no
es' Deu-nos ontem o prlazer de sua grédm de 52 112 para 54.

R'
.

tid cO,mercio, obrigado a cessar as suasquo' sr. Heitor. Bitencourt, repre- visita:' o distinto oficial da Ar- F'e'bre
..

erm I I o o uso atividades durante tres diaf.
&entante comercIaI;· mada sr. tet, Jorge de Arruda

"

,

o sr. SaturniIio Fernandes; Proença que te'V� a gentileza de tifóide da ca r-T� IIsaa senhorinha Maria do Carmo convidar este jornal 'para o áto . I

Souza; maugural da nova escola Tet.
RIO 5 (G) F T verdeà ST. José Silva, oficial da al- Almachio, que foimaodada

cons-I d � D'
,-o

d orSa�'dnoph !.. .

FI
.

b I
.

t I I' ca os, a uetotla a 8\1 e u·falatana ons e o. . tr?Ir: num

rs
o

b
�uvave e pa- blica Fluminense 69 casos sus.

- CURITIBA, 5 (G)-Pelo voto de Minerva, o Tribunal
tnotlco, pe os rwsos ma�uJos, pito d féb �'f" d ndo 32 Regional Eleitoral concedeu um mandato de segurança aos i"te-rHE6Am UH5... que servem na Base de AVIação e

..

s e re I OI e, se
.

N I Poslbvos gralIstas, para que possam usar camisa verde.
dava'

.

De sua viagem ao norte o". . ,
. ---------

E t d r Antorll'o ASSim as cnanças pobres de Campanhás a o, re.gressou os. C ' .

d I I
.... .. .

T d A I onsul de alacanga, graças a -ahtu e a - .�.. s dos 50'1.avares o mara, C . .

b'l' d II d d d tP t I trulshca e no I 'tante a nossa Para a be eza e sau e e seus en es,
or uga .

_
valorosa maruja, t�rá uma escola, use sempre RIO, 4 (O) --O Diretorio

. onde possa ir, angariar as primei· Pasta 5 U L B I O L Aca�e.mico d� Faculdade de Pouca sorte, abérta a mesma,
\.--;

Dr. Enéas Queiroz
ras luzes do saber. MediCIna adenu á .campa- Perdeu a fala. Que horror!(Formula do DR. BACHMANN) h d 50 O d dEncontra-se, nesta cidade, o felicitamos calorosamente, ao ,

h
.

n a os. 10, eSI�nan o -Uma cabala do Born,
sr. Enéas Qu�iroz, inspetor fede- ilustre comandante da Base de A- II

A venda em todas as p armaclas e casas

I
uma comissão para ficar em p'ra Delegado Eleitor.

:�t:c�s�:�d� rerr::.g= ::��:d��val e se", digno. co- L-===�_H'.' * ����t��of:;��ne��vf��nt�� T. M.
_

Perfumarias nacionais e estrangeiras, Bijauterias, Ardlarinha, Carteiras,
Cintas da Moda Enfeites, Objétos para Presente, modernissimo -sartiment.

.
,

de Botões, as mais lindas Novidades na
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se.

A. D.Fez anos ontem o sr. Orlan
do Costa. soldado da Força Pu'
blica do Estado.

Passou ontem a data aniversa
ria do sr. Arlindo Luz, secreta

rio da Capitania do Porto desta
capital.

Três por dia
Aos pobres funcionarios,
Quer do Estado ou da União,
Como premio Deus reserva,
Eterna desilusão.

Hoje á tarde um coitadinho,
Recebeu muito contente,
Uma carta em que julgava,
Ter 010 VINTE da corrente.

MACECONIACASA
A CASA QUE MÀIS BARATO VENCe:
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