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A voz DO POVO _- Sem quaisquer ligações politicas.

Lutando
contra as

. -

escorploes
·LONDRES, 19 (O)-Osr. com o seu cortejo de luta -0-

Benito Mussolini, em entre- e miseria. O sr. Mussolini BELO HORIZO�TE, 19
vista concedida ao «Daill chama de irrisoria a pro- (O) - Continúa a praga dos
Mail», declarou que não to-

d· escorpiões, embora tenha sido
moU conhecimento da pro- posta a Liga e assegu- exgotado o <stock» de sôro con-

posta da Comissão dos Cin- ra qu� os 200 mil 501- tra os escorpiões.
co, conhecendo o fá to ape- dados itaLianos nao Para a fabricação de seiscen-
nas atravez da leitura dos retrocederão las ampolas é necessario um boi,
jornais. • • além de grande quantidade de es-

Acha que a proposta «não mo se tivessem sido man- nas. corpiões e dois meses de preparo.
é apenas inaceitavel mas ir- dados numa excursão. Isto A rejeição do sr. Mussolí- O Instituto Ezequid Dias de-
risoria, ironica>. lião farei custe. o que cus- ni á proposta do Comité dos cidíu cornprac a duzentos réis cada
Diz que a Comissão dos tar-.

'

Cinco Potencias destróe a escorpião. esperando que a po-
Cinco pretende ceder-lhe de- Julga, ainda, que as atuais derradeira esperança da paz, pulação coopere tambem gratui-
.sertos e acentua: tribus abissinias reduzidas á considerando-se eminente o tarnente, pois a situação é muito
'�Até p�rece que o Co- escravidão estariam melhor rompimento das hostilida- séria, em face dos casos fatais já
mité da LIga pensa que eu protegidas pelas leis ltalia- des, . verificados.

.

coleciono desertos.
.
A sugestão que se faz é

que 200.000 soldados italía
nos deveriam regressar co-
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CALLADO
321

a a
o bloqueio economico

Italia
da

.:

GENEBRA, 18 (G)--Foi hoje confirmada oficial
mente a informação de que as conversações franco- brita
nicas, em torno da pendencia ítalo-etíope, visavam uma

colaboração geral, inclusive naval, na hipotese de serem

aplicadas sanções contra a Italia. A «Unitcd Press» apu
rou, entretanto, em fonte a mais autorizada, não ter fun
damento a informação segundo a qual a Inglaterra já sub
metera á aprovação do governo de Paris o plano anglo
francez de bloqueio economico da Italia, uma vez des

respeitando este país os tratados em vigor, no que con

cerne á luta armada.

Urna civilizacáo Que
_ li

cuia e enforca
eletro ..

GENEBRA, 18 (G)--A delegação etíope entregou
á Sociedade das Nações a responta do rnemcrandurn en

viado pela ltalia, acusando a Ab'ssinia de praticar átos
de barbarismo. A nota constitue um verdadeiro libelo con

tra a civilização ocidental da raça branca, referindo-se
aos países que legalmente eletrocutam, guilhotinam e en

forcam cidadãos. O governo etíope qualifica de falsas e

injustas as alegações da ltalia e declara que este país não

compreende as condições politicas e sociais da Abissínia.

o capitão
-::Á Newton
:�.sr.ga

Im�:::,���:�:s���;f�t1co��e c�� será interpelado e talvez prêse
memorações, realizadas em "

todo o País, pela passagem iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��I�R1iIon,1109(6) _ Aproposito
do 1. centenarlo da homerlcl

A. d
dl entrevista do general Góes

epopéa dOI Farrapai, fi GA- V Iagem o Monteiro, publicada pelo Diario
lETA, dará sueto aos seus

Pres.Getulio da Noite ôntem, esse vesperti-
trabalhadores, deixando de no comenta ter sido informado ADIS ABEBA, 18 (G)--Viajantes aqui chegados
circular. .

0--0 d� que o general João Gomes, procedentes do sul do país asseguram que ha importan-
A Carlos Hoepcke S(A Agen- achando que as declarações do te concentração de tropas na provincia de Bali, no limi-

te. Con�or. nesta praça recebeu do general Góes Monteiro infringiram te das montanhas de Lindan e no deserto próximo da

RIO,. Sindicato Condor Ltda. o o disposto na aviso nO. 110 de fronteira da Somalia italiana. As tropas ali acantonadas

segulO.te telegrama: 23 de julho último, determinou alcançam o total de 100' mil homens de infantaria e ca-

Caiçara com :omanda�te v�n que o chefe do Departamento do vaiaria.
.

Ctau�bl'uch, em v� espectai R!o Pessoal do E;xercito intepelasse o O conde Ma- DELABERT & elA.
-Porto Alegre h.oJe levantou voo zeneral Góes Monteiro sôbre os

9 18 h dr> A melhor lenha por igual
, oras, segUIn o com passa- termos de sua entrevista referente ta razzo e'.

'P·dd' pa.- preço.
geiros para ai, sr. resi ente a ao estado do Exercito Nacional. (�

Republica dr. Getulio Vargas, Diz o Diario da Noite que, triota
acompanhado da exma. e�posa d·r caso o general Oóes Monteiro Remoções Hábito ou

�arcy Vargas, e se.us filhos A�. assum� a respo�3.�bibilidade da S. PAULO, 19 (O) O de necessidade

RIO, 18 (0)-Tendo ter- vira Vargas e �etuho Vargas FI- entrevista, cumpnra em sua re- conde Matarazzo telegrafou para professores de todos ·os

minado, ontem, o prazo da lho, rr. ���omod Ssrment�V;r- sidencia a penalidade que lhe fôr
.. , .....,_í__ '.:'0..:(:�,'.=;

.. ,�
..
�

. .,;.,: ...}if! bordo do navio em que regressa . . A
go ve rn � s.:

prisão do coronel Newton g�s,. r. r ur ,e ouza os a, imposta. �ójf'.' .�<':' ao Brasil o ministro Paúni, ofe-I O�I all1d� l!1!_eresse dos atín-

Braga, pelo íat» desse mili- �Imstro da F�len( a general Fran, w? • --

recendo os produtos de sua labri- gidos, dia nao �e. pas�a sem

tar haver envergado a cami- cI�I�o JOJsé Pmto, chefe da casa Facu Idade Ferido quando tra-
ca á lralia declarando estar �is_1 que a folha oficial divulgue

sa-verde, O que to I· consi- rmhtar, uracy Ml\ga.lhãe3, gover- d D· -t
bal hava .

uma infinidade de atos r)

d d B F d e Ire I o posto a conservar em suas fôbri-, -

(

."
I_-

derado pelo ministro da na or a aia,. Luiz �rnan es Compareceu, ontern.iá Po- cas o lugar dos voluntarios que
movendo professore� dessa

Guerra como um desrespeito Vargas, ��cretano do presidente e licia Central, o sr. Paulo se alistarem nas forças italianas. para aquela escola Isolada,
aos regulamentos militares, sra: Adeha Outra Vergara� Raul As provas parciais, do segun- Schlemper, proprietario de u- dêsse para aquêle grupo es-

aquele titutar ordenou a Ii- Reis Gonçalves de So�za, ajudan- do pericco letivo, na Fa:;uldade ma fabrica de moveis, á rua colar, dêsse para aquêle mu-

herdade do comandante do te d.e or�ens do presidente, sra, de Direito de Santa Catarina rea- Conselheiro Mafra, cornuni- ° acidente foi causado nicipio.
l' Regimento de Aviação. Lydia .YIlhe!mann .. Acompanham lizar-se-ão nos dias baixo: cando que seu empregado por uma tupía, estando a E' passivei que o Gover
A' saída do quartel do 3· E famlhHdI teJslden�e oSh

SOfS. lo ano-lntrodução á eietr Henrique Steimertz se havia vítima aos cuidados do dr.] no e � Departamento de

Regimento de Infantaria, on- r�e"to oe c . oão tonc, elite ela do Vire iio , dia 26. ferido, quando trabalhava. Fritz de Ahna. Educaçao, talvez com moti-

de se achava detido, o coro-
último como Steward. 1 Economia 'Politica, dia -'O.

���������'1�����;������r.�
vos ,aceitave�s, vejam ne,s�c�

nel Newton Braga foi sau- (8) Aeronauta I II ano-'Direito Civil, dia 23. \ . � contll1u� e s�ngular r�d:ziú
dado por um grupo de corre- Direito Penal,dia 27. �

CENTENAR IO � uma ex�gencla pedagogIca.
ligionarios seu.s, qu� se con- 23 aviões' Dir�ito Constil�c�onal, dia

3?1
�1. � E'

possl.ve�
tambem que �s-

servaram á dIstanCIa, por-
pa ra P.Alegre III. ,ano - D,rerto Internacro-

.

. � sasA remoçoes atel1d�m aos In- .

que o comandante daquela nal,dla 26 � FARROUPILHA
� teresses dos removIdos.

'é·da�e
não lhes permitira a Direito Civil, dia 27.

.. � Para nós, contu,d?, serei
!' xlmação do quartel. A' RIO, 19 (G)-Seguiram 8n- 1Jireilo Penal,dia 28. .�

�
I
extranhavel sob varlos pon-

rente dos adeptos do sigma tem, pela manhã, para Porto 1Jireito Comercial, dia 30 I �. tos de vista, inclusive o de

PI· Alegre vinte e tres aviões do VI r.� I dencontravam-se os srs. 1-
E

ano-Direi/o Civil, dia 24.

�
A Patria Brasileira comemora amanhã o pri- � que a pro onga a perma-

nio. Salgado e Madeira de xercito, e cinco esquadrilhas sob Direito Come tcia I. dia 25. r meiro Centenario da Guerra Farroupilha, que por �� nenc!a do profe.ssor em d�-
FreItas. o comando superior do ten-cel. 'Direito Judiciaria, Civil dia 26. �� dez anos fez perdurar nos campos e ,coxilhas do ij terminada localIdade, fala-ia

Eduardd �omes, do lo Regi- Medicina Legal, dia 30. � sul, O grito da rebeldia gaúcha, contra os métodos � conhecer �elhor os def.eito_s
mento e viação. As provas d()5 I., 2. e 3, � reacionarios e a opressão da Regencia, mantendo, a � �e educaçao em cada faml-

anos serão realisadu ás 17 horas � todo transe, no governo dos pampas, um presiden- � lia, procurando corrigi-los ou
--'------------- '8 rw t 'I p.

.

��!!!!!������!!!!!!!!!! e as do 4. ano ás 18 horas. �� te atrabiliario e violento, repudiado pelo opinião I�
a enua- os. ar ISSO, temo�

400 tur· t � pública. 1 que os professores, só em

RIO, 18 (O)-Foram on-
. IS as

Excedeu-se'l E desse primeiro movimentl) de justa revol- � casos. especi�is,- regulados
tem incineradas, nos fornos palo "Alcl- na bebida � ta haVIa de surgir, limpido e esplendent�, o ideal

11
P?r leI, deveriam ser. rema-

do Ministerio da Fazenda, d."
_ I republicano, concretizado, pouco depois, nas repú- , VIdas.

�2.094 notas de emissão do ID '

Ontem foi preso pelo delegado r blicas de Piratlní e Juliana, que dariam tantos e ti. Contlld�, a n�o �er que
esouro Nacional, represen- de João Pessôa e remetido á De- � tantos heróes á Patria, inscrevendo em nossos fas- de antemao assIsta ao De--

lando cêrca de 5 mil con- PORTO ALEGRE 19 (G) legacia de P'Olicia desta capital tos a loucura heroica de Garibaldi, cum a epopéa � partamento ?e Educação
tos de réis, prove�ientes de -Pelo «Comandante Alcidio» Arí Alexandre dos Santos, que, � da passagem do Tramandaí e Aníta, na defesa su- � ponderoso motIVO p�ra er:n
Iroco� � cédulas dlla�eradas chegaram a esta capital mais de embriagando-se, praticou sérias de- � blime de Laguna. �J todos os cas�s assl?1 vIr

SUbsht�lda� pela CaD�a .de 400 visitantes, para assistir á predações naquela localidade e 1i E', pois, do mais intenso júbilo rara nós o dia � procedendo, nao sera e�se
A�9rttzaçao. na pnmelra abertura da Exposição Farroupi- insulou ainda, a autoridade de � de amanhã. r.� um �assunto a ser d�bat�do
qUinzena do corrente mez. lha. pocilia. G, � : a::,sentado 'P'do LegIslatIVO

a"�r��"'�����S1r*l::e::t�_�� Estadual?

OGENERALGO'ES

100 mil 'homens ao sul

EM·
.Iiberdade

PHONE 1.100

�"":-�._.

, ,

-. -� , ..... ,
.. '. '� .. " ,
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AOMINIST:RAQAo1
OPER SA

o progressista municlpio de Tijucas, soh a adrni-

no muníclpío visinho.

--0.0

IeiturarI «
'

�

� M u nici-
a!:.� • fWaNQ1N"ZPrm'S"'Wfi'"C7Z

pai deTijucas
Balancete referente ao mês de

Julho de 1935

RECEITA

TITULOS
SALDO RECEITA DO TOTALANTERIOR MES

I - Renda Tributaria

I' Imposto de industria e profissão
2' « territorial urhano

« Predial urbano
« de veículos e placas
�, sôbre fumos e bebidas
,( alerição de pesos e medidas
« sôbre gado abatido
« sôbre aberturas de negócios e indústrias
« sôbre vendas de peixe

ó·
J'
8'
9'
.o
II'

1 2' u, nças diversas

13' Rejdas diversas:
Taxa de quitação
Taxa de expediente

Emolumentos
Licenças para edificar
Taxa de passagem dos rios
Taxa sôb: e tanque de gazolina

II .. Renda Patrimonial

14' Alienação, locação de préd�os, ou de terras

: 5' Imposto sôbre fóros e laudêmios

16' Rend!\ dos cemitérios

17' Renda do Logradouro (Campo do Norte)

III - Renda Eventllal

2, Móra de pagamente
3' Cobrança da divida ativa

4' Outras rendas

Movimento de Fundos

Fundos disponiveis
Depositantes de dinheiro

Responsáveis

Saldo de 1934

r :

18:936$500
1 :698$350
8: 186$800

11 :538$500
1 :527$500
3:175$000
1 :200$000
1 :755$000
467$000
50$000

320$000
230$000
54$000
54$000
104$100
444$900

1: 190$000 20:126$500
71$350 1 :769$700
236$800 8:423$600

5:457$500 16:996$000
- 1 :527$500

165$000 3:340$000
186$000 1 :386$000
580$000 2:335$000
269$000 736$000
- 50$000

".
f"'

DESPESA
SALDO DESPESA

ANTERIOR DO MESTITU LC)S

I Despesa Ord i naria

1 :500$000
.5,00$000
300$000
180$000
180$000
,180$000
150$000

: 1 )$000
16$000

215$500
33$600

, 19$900

18$000
21/$200

870$000
100$000

54$200
68$000

7$700
296$000

180$000
73$800

3:519$800

II.,

75$000

,182$QOO
8$800

180$000

TOTAL

2:533$300
1 :71 0$000
2: 1 00$000
1 :260$000
1 :260$OCO
1 :260$00J
1 :050$000 j
1 :300$000 )

715$500 l
215$50o-L�/
525$200
19$900

590$200
14:218$460

5:462$000
190$000

407$500
249$500,

r-

170$000

nistração operosa e eficaz do prefeito Jacob Larneu Tava-

re s, Vf'iTI sentindo O" lJ"ll!cices impulsos dessa orientação, I

prosperando inintcrruptcmcnte e tomando um Iogar desta-

cado na comunhão catarínense.

A seguir publicamos o último balancete da pro-

v -itosa administração do cel. Jacob

qual se verificará o exato emprego

500$250 178$915 679$165
I V -- Despesa Eventual6:413$954 743$400 7:157$354

87$800 33$600 121$400
120. Despesa Eventual:

58:161$074 9:392$665 67:553$739
Para cobrança d,a divida ativa

, Não previstas 'em outros titules

16:000$000 16:000$000 -,»:
-

19:821$700 - 19:821 $700, Movimetno de Fundos
34:500$000 - 34:500$000

Fundos l'ispóníveis
o," ••

128:482$794 9:392$665 137:87.5$439
Depositantes

'

3:671 $227 Responsá�els' .,:'
'

,

141 :546$666

Larneu Tavares, pelo Subsidio do Prefeito

d d ibl: \ Vencimentos do Secretario
as ren as pu icas, I

» » Tesoureiro
,. »Auxiliar de Esérita

'

"

» »Inspetor de Rendas
» »Inspetor de Veículos
» »1lorteiro Continuo

Para diarias e transportes de funcionarios
"

Material de expediente
Publicação, impressão de leis e atos oficiais
Telegramas, portes do correio e assinaturas d� jormis
Conservação e asseio da Prefeitura

Vencimentos do Inspet6r
'

Seguro do ediíicio da Prefeitura"
Construção, reconstrução: e

340$000 vias públicas
246$000
57$000

.

l����gg /}o,'CemltérioPublicoMunicipat: , '

"

v, ,

570$500, '
,

> Vencimentos do Administredor

20$000
16$000
3$000

11 $000

125$600

93$720
1 :006$700
191$000
126$000

93$720
1: 101 $200
202$000
126$000 '

I' Administração e Fiscalização

1 :0)3$300
1:410$000

" 1 :800$000
1 :080$000 ,

1 :080$000
1:,080$000
,:,900$000
1:285$000 '

'" 698$600

491$600

'

..

600$000
53$900

596$00r��
',.,. ,

c Ji::!

6:210$000
150$000

94$500
11$000

2' Divida Passiva

Di vida Consolidada
Divida Flutuante

572$200
14:001 $260

1 :260$000
73$800

22:349$000

525$000,

J :083$600
231 $200'

3' Instrução Publica

Vencimentos dos professores públicos
Material escolar

.4:592$000
90$000

1 :080$000

517$060
415$600

4' Hegiene e Assistencia Publica

Socorros públicos diversos
Enterramentos de indigentes

353$300
181$500

" r',}-

,6::l�397$5'6a, 8r:9�4$6,60 '70:382$220
.

�;':'. -

U:066$800' 2:033$600' 13:loo$4co .i, :
. ,< 42:277$200 '"

42:277$200 I
)'2:000$000 12:000$000 [

116:741$'560, 11:018$260 137:759$82r)
.,. !

Continúa na 3a. página I
\iI

5' Serviço Agricola e Pastoril

Auxilio á lavoura e pecuária 170$000
.

6' Despesas Policiais e Judiciarias

Vencimentos" do Carcereiro
Aluguel do telefone da cadeia
Expediente e serviços policiais

600$000
46$200
300$000

7' Serviços Gerais

Iluminação pública da séde do Municipio
.,'

Idem, da séde de S, João Batista
6:2l0$000

"

) 50$000
8' Obras Publicas

': 1 :080$000

conservação das
, " ,;') 8:829$200

"

;.

II -�>Despesa Patrimon'iah':"
,

'�. ,', : ,;, ;

" �' .Ó, I'

., ', '
.

.Ór»- "I

', .. ; ! •• 'i-!

. ,>

,

, ,4.59$000':'
. '> . � .'. ' .

". "1 •

100• Mgtado�ro e Logradouro Publico:
"

I

',' .,' - "

Percentagem do Encarregàdo
Conservação e limpesa dos mesmos

, ,': ,: 9Dr$600;
:
-

.

�2'$40o" ,

I H ..- Pessoal 'Inativo
.

, :,;/

J ,h, .•

'

110, Vencimentos ao:Porteiro�Conl'ír��o :apps�ntado 90$000
"

�."

,
"

' ..
' '.' �.
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'o Pela nossa historia• I

aniVerSariO

da Pana i r (Compilação de L. Nazareth)

___�.
DIA 19 DE SETE�<fl�O-S. ]ANUARIO

Domingo ultimo a Panair corn-] construir no Acronorto do Cala-, .l.���
,

pletou cinco "no" de operaçõP'," b -' • 'd . 1
t

I 740-Morte de Bartholomeu Bueno - Em Goyaz, do
, CI" - _> ouço, serao mtro UZIUOS no ra-

I r I l' I f 'j t b J'
'.

aéronauticas em nosso país. Tra- f d B I B A' qua ora o' aeSCODW or, ai ece o ramoso an: errante paulista Bar-

f,::,,:�,,__ w;,<'.',.:-"'�-:'-l �'a�o�,,,,, qrue Cara" pe""'·I-ar d d dadei
ego el_êem.,�_ udenos,. lfdesltholomeu BUeno da Silva, filho do Ánhanguera, Coutava cerca de

_' '''"--� "_-- � '..oJ ''-' ,;�,;< I /
'

'E; ta-se e uma ala ver' a eiramen- os granct:s avioes o upo o I 7 O f" duzi d ' b d ('

O ponteiro te memoravel, dados os grandes «Brazilian Clipper>. cuja capa-I �nnod E �rj
re UZl o a po reza, ten o gasto a sua rortuna em

A� serviços que essa. companhia vem
.

d d ! t d - 'p
. serviço e S ar o.

-----.� CI a I� e conror o arao a anarr 1772-Nascimen!o de Barbacena-No arraia] de S.1),.. L.ade de d'):nÍngo 22, en-! avante. E' oportunista e dentro prestando ao Rasil pela facilida- 03 louros da maior companhia de
-, Sebastião, proxuno á cidade Mariana, em Minas, nasce Felisberto

c ·lürcr-óc'-ão Adetico e Figueiren- de alguns dias, como vae, sera de e rapidez de comunicações navegação aerea do Brasil e da
d d Àrnerica do Sul.

Cnldeira Br:.lDt Duotas, marqu�z de Barbac,;:1a; notavel diplomata
Se cm i-puta do campeonato de um ótimo centro-avante. proporciona as ás diversas regiões "-\

, militar e estadista. N" Bilhia introdziu a vaccina contra a varíola, eloct-ball da cidade. O primeiro Caldeirai é o elemento mais de n')S,3 patria. Durante este primeiro lustro de d
. . .

I" d
I

a cama e assucar c inaugurou a pnrneira moa e navegação a va-
vem atua mente se destacando de fraco da linha alvi-negra. Apesar Ao iniciar os seus serviços em existencia, grande tem sido o va-

por d , Brasil. FalL:ceu a 12 de julho de 1844.
maneira formal, aparecendo mes- de seu arrojo ainda continua 1935, a Panair encontrava a avia- lor da contribuição prestada p õ-

1836-A.taque aos «cabanos, ++Àtaquc de Oeiras (Pa
ma como o fantasma da arrancada destreinado, mas em pouco tempo, ção comercial em sua inlancia. I la Panair para o desenvolvim-n-

, rá), pelo primeiro tenente Cul05 Rosa, co.nmaudmte do brigue Bra-f nal. Ainda ha bem poucos dias, temos certeza, voltará ao seu antigo Graças a uma organização exem- to do intercambio de int-ress: s. -

r • d d d H i-l t C r: f' 1
t plar,: a' conveniente selecão do de cultura e li: amizade na-o só

sileiro tendo ás SU13 ordens, além dos marinheiros, um corpo de tro-
<',1i.f::ntan o o qua ro o crCI- empoo anco, matmen e, o «me- ..

<C :::s :;,
•

I L pas, sob o corn.nando do primeiro tenente de artilharia Hygino [osé
.o UI de Tubarão, deu sobejas nino de ouro», é o ponto princi- pessoal e material e aos recursos entre os diferentes E"tado; de) <>

t Coelho. A posição era defendida por 800 cabanas, que a abando-
p:ovas de seu iacontestavel valor. pai da dianteira no quadro de que lhe proporcionava a en orrne Brasil como entre o n03SO país e

O seu bé:p-".r, de quem nada se Poly. experiencia aerocomercial da Pan d
.

- d h
.

f"
naram.

aLs. .:!mdals nBa�o<.!,sl dO N
erms

eSrlo!. 1837 -Renuncia de Diof:;o Feijó--Crescendo extraordi-
eperava, exibiu-se de fórma ine- Calico continua sendo incon- American Airweys, de que é igan o o rast e arte a.U,· .

- I, I d d d 1 II I 'b diari P d - d I'
narramente a OppOSIÇ:lO par ementar, e não querendo Íancar mão de

g,ua.ove , I�sta.can O-Se. a to. I) I testa ....elrnente o me 10.r e emento �I su si iaria, a anair conquistou em to a a extensa') o n0350 t� l'd
.

I �

J I d I d I 1 C I d d I P·
.

I'
meui as VIO entas para mmkr-se no poder, o regente DJOgo Anta·

il:3ta:1tc, ,0 pre lO; quer ISSO 1'1.'::: a, 10 la ,que a a.plta possue..
uma posIção i!. estaque entre a� tora, a amur o)nstitue lOp um '

F,,'" �. ',.-

. .

- d' I' d I

f E d C) d h d d' f
.

I d I'
mo <.:,IJO, nomvar<�, na vesp'_l a, rmmst, o o mpeno o seno. or Pe-

que esta apto a eo,fentar o seu nos peJ e a ICO qu,! regl- gran es compan las e navcgação os maIs ürtes VInCU os e so l- I 1 dA' L' d' I'
.

fi d' "
.

I M I d d
. ,

d
.

I d' c1 I uo e rauJo tma, seu a versaflO po ltlCO, n m e por em mãos
m'a . amur foi o que se viu.! de a esperança alvi-negra. Ahi aerea ao mun 0, competindo van- aneda e naClOna, re Ulm o il>

1 I d I'
(';0: a EgUf:l princip':ll do triângu- i estão os 22 litigantes da tarde de tajosame.1te em eficiencia, regula- dist�ncia3 e aproximando entre si! tl�st�'9° dcarg� ? regdent,�, 011 qduetcca

lzou�se perante as Camaras no

1 1 d d d' d b 'd d d I' 1 f
. .- d B

cu I ,c setemnro aque a a a.

iO, 3LêllcafiC!O os pés 05 lan- .ommgo proximo que sa eIão, rI a e e suas '111aS e COB OIto e as mais remotas reglOes o ca

-I'teiros do H'.:'rcilio os arremates fi- cerno sempre, vencedores, deixar segurança de suas aeronaves, com si!.. ,._Usaro SAB:-\O lNDIO quer Irradia�ãoLai:;. Agora com Praures a seu o gramado como 22 cavalheiros, as maiores emprezas de transpor- Nada maIS natural, portanto de. dli..er, economia sobre todos Y

b:.b, mi"Ís rirme se ",-",escntará o 22 desportistas, dignos da akn- tes aéreos da A'nerica do Norte que o opoio dado pelo:; gover-Ios pontos de vista. IIa Aaema ..

[rio do tricolor da cidade. BOiba ção de nosso publico. e da Europa. nos da União e dos Est�dos i I L
(� o ponto tecnico do team. Bor- Tão notavel foi essa organiza- grande companhia e a preferen-,' ri 'Uia
Ll, vem se exibindo de maneira QUE PRELIMINAR! ção da Panair, que em breve ela ci� com que cada vez mai,s �)i1! J � t C I _ 1", _ _.

cmeta, (lILu;::ando os maiores conquistava definitivamente a pre- vai sendo cumulada pelo publico' una om e fu , � estaça_o al_m� DJA, onela

dogio� que se possa admitir. Seu A preliminar do jogo de do· ferencia do público e o seu tdf> brasileiro. A data de 15 de Se, •• I d E t d 131,.J8ms., madJara alDôahã o

j.!go é &gno LI::! registro. Nctnado mingo, regista uma partida muito
go começou la aumentar de tal tembro representa, pOl tanto, não

C IalOS a O, programa abaixo, para a Ame-

"F,;' ;Ú) S:; h1bituou com a nova
interessante. O Figueirense e o modo que fOI necessario duplicar somente uma efémeride da Pa- Clca do Sul.

. r":ç'jn, ma� j1 vem atuando me-
Atlético possuem as mais fortes

as suas Imhas ao 10:1go do Atlan- naiT, mas um marco que a;,signa�, Mês de agosto A's 23, J 5 correspÜiJJ� às

\,.r qu� no principio. Sc:u jogo equipes secundarias dos clubes tico, o que foi executado em Mar- Ia :0 inicio de um dos mais no- I 3, i 5 hs. no f<io de Janeiro e

>"'� ser mais distribuido e menos que atuam neste campeonato. Para Çfl do ano passado. Não parou caveis d:,senvolvimento5 que ja-I No, do Regs. 1483 7,15 às ! I, I 5 hs.

ri. dJc5a, para nnÍs dicienciJ.. melhúr di7.tfmos o Figueirense terá aí, entretanto, o desenvolvimento mais assignalaram as atividades de
Data 10-8-935 23.05 Anuncio DJA (ale-

C,:o, o cel.::bre. Gato, é o ho' uma tarefa bem dificil pois a coos- do tráfego da companhia; as sua� lima cdmpanhia brasileira de Sociedade Rural Ltda, mo-
mão, espanhol). Cançi\o popular

, í" G tttuirão da equipe tricolor e l1ais . . 1 d'f' "lema
Li"iil de sete IOWgOS. l''ltO e :I: 'leronaves c,mhnuam a vIajar .ata'l ��an�por!es aereo�. I Ica OS nomes de 2 firmas U _< '.

" ,

l'
, ..I' homoO'enea ainda. O Fiaoucirensc d d

.

d 23 1 O A obra a' bl',>rOa sustentam a m'1a mema '" as tanto e passageIrOS com) ç que se dissolveram, a saber.' ,o ta

,I �·i(:olor e d;fi:::ilmentc um "pono deseja m3.nter a sua c�)!ocação, correspondenciá.e encomendas pos, O':;"L \'Vlnl::R '1' (O (�' 1\' I
a. A antiga firma 1\'1. Lepper &

23.25 Musica ligeira.
,'j '1 II

.

O
. enquanto o ti icolor t::ntra em cam- b 1 • L f 1 Ü ,J ex: ,I.,

C' f' S' 23 35 f,1.!OI,":Cl'as s("bre a "'cone

:�:'L1��t� (��e: t�:��d�r.v�r ���� po com a sua classe de jogo an- ���ita� �:�\l�v�::n;li��::d:l�:U: ra,zI en:reg� com caminhão" d��i� ����allg�������l: coo�le� mia �Iemã:� '" .
-

Q I d 1 l' kriorme;lt\� J'i aúresentado. Será .

E I 'd leJlla Sdra\..la. .

IdR' 23 40 Entremeio.c J x uOl Da na tar ,� oe aOiTImgo. :-.
I �ervlços� um'l vez conc UI as as

PHONE 1100 capl ta .e! s. 25:900$0?O'
.

a .Los perten':entcs ao c0mbimclo, por certo Uilla luta sensaClOna a iDstalaçoes que a empreza vae (vinte e CIl1CO Gontoside réiS)
23.45 Ultimas lIoticias(cm ale·

llOii.dc: o-::uoam luqar de de:Jao" ue. que se realil.ürá entre Tricolores t d t d 1'"
- mão).

l' �

F'
. En', pregadoCt, en. � .en ra O em IqUluaçao 24.00 TPeri(�iJiti), VeH) chootando muito e 19uelrCnse. Le i I ãO de d

.. .

- defmItI 'Ia, passou para cada recho da opera Und;.

b_u:; hétja ... ibto 05 dois "queijosn mercadorias
o M ln iste rio um dos socios componentes ne, por Albert Lortzing.

q I, r[;andou a cidadela do Her· ESCREVE-NOS NELSON da Fazenda da mesma a metade de seu
1.15 Ultimas noticÍas(em e:'pa·

ci le, de Tubarão. Féza, entusias' NUNES na AlTandega haver na Sociedade Rural Li- nhol).
; ,

't V O nosso presado amigo Nelson 2a. CONVOCAÇÃO 't d h I 30 Do rransmissor n1C. a'.m" ,'(), clJ;-aJo�!) e re�bteD e. em No dia 20 de Setembro, ás 14 nu ada, sen o oje socios da .

"i . Nunes. desportista de renome, que
. de LAI'pzI'g' Mu I'ca I d,1(1;;';,00 i[ki!j;), que anterwmente. h')ras. na Alfand,�ga desta cidade, De ordem d() sr. presid.:nte da m�sma o sr. Max Lepper

_ . s a egre e ca-

Leal é o homem oportunista presentemente se acha em Timbó, com rs. 12:500$000 e o sr.
mara.

U b I 1 L neste Estado, enviou'nos um,". lon- serão levadas á hasta pública, em convido os srs. associados para 2.15 Atual_;dad.�s.ma o d 1,05 pés oe eal é um I Jorga. rrrl'nk'� corn I'S -

. .

I I a. praça, as mercadorias abaixo comparecerem á reunião de asserrl-
'" I::; • •• • ....

2 30 I dp�;i:;o; finalmente Cuizzone esfor- ga mISSIva, na qua esc arece os 12.'500$000.' fi Ustl ia e paisa?'ern.Dr.
- . mencionadas: bléa geral ordinaria, a rf'alisar-sc Kurt l\<1atl"sch'.

o

ç,-,_do e impetuoso. 'cus sentimentos por não estar com- b) A t' f' J
-

�

paltilhando das vitórias ora con-
Marca Letreiro, 2 barricas vin- no dia 21 do corrente, ás 14 ho. an íga Irma orge

Pc:r,>, IC':;;.oper do figu"lrense .

d d I b das pelo vapor Entreri05, proc::;-:rIS, em uma das salas da Guar- Lepper& Cia. que figurava 32'0405
e atual r;� nte e reserv:\ da nos- qUlsta. as, quer os cus em ge-

I
ç: .

d d R I Ltd
I d d dente de Hamburgo. da-moria da Alfandt>ga, nesta ca-

na uOCle a e ura a com
Soo r,',: 'i'e';entação ohciaL V.;m J' o· ra, quer a representação aF.C. O adI ,z. t mão).

-

D N I N d Marca P.A.S.-l caixa vinda pital, para os fins J'á declarados C p. e rs. O:OOO'iPOOO en·
1

\r'n,;0 fJ1agrlificamente. Freed ba- . 1 e son unes, ao eparar com I I do entrado em Il'qu:d
-

d 3. 5 Leitura do programa
a noticl'a da VI'to'rl'a do combl'nado pc o vapor Itapura pro,cedente de n�s editais de primeira convoca-

f'
..

! açao e-
(a'lenla-o, ) D,k. St'gu�o e difícil de ser trans· C b d I - "llt1va passou para 'ad esp· esp�dida DJA

d3 cidade, lida num dos jornais a e e o. <;':10.
li ,c C a um

(! - esp��hol).
� . ,

PO}��ed por si só marca uma
desta Capital, só, tão sozinho Marca V.D.A.-I engradado I Secretaríd da Caixa Beneficen- dos socios componentes da -:-a_e_m_a_o_, _

f·
.

f vindo pelo vapor Paraguai. te, eln 12 de S"'tembro di" 193)1::. mesma o sr. Jorge Trinks A maior monta2'em em
'j d f d t 'd'

. mesmo, esteJou o tnun o como nós - - -

5 $
'-J

a d, es azen o o a ImpetUOSI- .

'd fi O Marca V.D.A.-I caixa pro-
com rs. :000 000 e o sr. serraria.

dade da mesma. Carlos bom ha!f, ag1]1 um os o zémos. nosso II.T , I S'l M L Dr
. . .

éd cedente de Hamburgo vinda pelo Haroa I va ax epper com rs. ... .... ELAlVlBERT & CIA
t (' :ém schoota muito ....ara frente ,..15tinto patnclO, então, p o .�-nos, ). Secretarl'o 5 $" r "

I vapor alernão Paral!uai.
'

:000 000. PHONE 1.100
E���o�wrnp�h�o.D�q��a���a��s w�� w

--�-��----------7---�-----------------�
• t B b I !0arte da sua carta nos seguI'ntes Marca V.D.A.-I caixa pro- U di. tpOISde OI a é mais competo d d H b ma a miniS raça'-OhuJf�direito que possuimos. termos; «Cipriano-Sómente hoje ce entel e am urgo, vinda pelo
Carioca vem se exibindo de lendo os jornais d<;Í é que vim a vapor a emão Paraguai

naneira e!ogiavel no eixo do Fi- saber da vitoria do Combinado MarcadWw HIedwirg Beck-l Operosa.

O I da F.C.D. sobre o forte conJ'unto caixa vin a pe o vapor alemão .

gueuense. 5 Ú limos jogos têm P, do HercI'II'o Luz F.C., de Tuba- araguai.ue:n1onstrado as qualidades técni- �������������
J C' '[ 1 d b fao. A vlJcê, com" e:iforçado or- 2-'2 do corrente meAS, ás 13('-,\s oe anoca, amoem e a-

á o que se viu pelo combinado, ganizador do Combinado e aos horas, a solenidade de ínau
f.ente ao Hercilio. Carioca e um

seus valorosos componentes ás mi- guração do STADIUM 7 DE
elemento de qualidade técnicas. has felicitações. Que novas e re- SETEMBRO, recentemente

Hr.roldo tudo vem fazendo com petidas vitórias sejam conqui�ta· construido pelo INDEPEN
das, para o bom nome do foot· DENCIA SPORT CLUB,
ball em Florianopolis, é o apelo desta localidade, pretenden·
que faço aos nossos esportistas" do a Diretoria revestir este
(a) Nelson Nl/li.es. áto de maior imponencia, da

da a tradição deste Club, te·
nho a honra de vos convidar,
bem como os VQSSOS dignos
,auxiliares para assistirem o

festivaI projetado.
Contando com a presença

de V. S. sentiremo-nos imen
samente gratos.

Sem outro objetivo, res

peitosamente somos com

muito apreço e consideração,
Carlos Schier O Secretario»
Agradecemos a distinção.

JOSE'

Concerto recrealiv;).
Ultimas noticias {em ale-

CJucd�, porém sua resistencia e

c'iagem absl)luta dão margem
p1ra que seja consagrado como

um bom meia-direita. Ivo está
atuando regularmente de centro

Descirminação do saldo
141 :546$666

Continuação da 2a. página
Saldo para o mês de Agosto 3:786$846

inuito entusiasmo para suprir as

nece�sidades daquela posição.
Aprigio, elemento esforçado e que
ln ponta direita vem jogando me

l lOr que no centro. Paraná é o

«leva-leva» do team. Sua resis
I encia fisica tem dado vitoria ao

uive-negro,
Paranà tem resistencia neces

s1ria para dar a vitoria a um

quadro de foot-bôll. Suas qua
l:dades técnicas vêm sofrendo

No Banco Nacional do Comércio
Na Tesouraria

2:100$400
3:786$846

5:887$246TOTAL

I ndependen ..

cia Sport-Club Prefeitura Municipal de Tijucas, 31 d;3 Julho de 1935

Da Secretaria do Indepen
dencia Sport-Club, ào dis
trito de João Pessôa recebe
mos o seguinte oficio:

«lImo. Snr. Diretor de A
Gazeta.

JACOB LAMEU TAVARES
Prefeito

ALFREDO FLORES
Secretàrio

ANTONIO VARGAS
Tesoureiro Interino

Confere
ALFREDO FLORES
Secretário

Florianopolis
Devendo realizar-se no dia

n' •••

"-',
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I\Ilatriz: FL. oIA
Blurr�enau � ..Joinvilie Seo Francisc() t�e.gur"�::::l

iVlost rtJa rio pe rma rien te e rn C r- L� z. (.:; i g--' ('J d C) ;'2;, (,1 I

Secção de

en.:

r v ., >

T O""f- d ';,': a.r ·i uao ('::1tl r:n ,_ t r, C terreno na

v.: 1 /\ ;.'.;. \,:/' LiUC[l'"(: hojo mesmo o nosso
, ..

: 0i. fiptcl; \ \' ::-1\',_ :]ir3 Li ou i\lAiS lótes, Amanhã
Vé!tl�l�.;] [112 .s.

, ,Lil:,:"'JjO !Dndefno devidemcnte approvada
'r .. 1 J o , f, • ,. h' .':';; ;""! ( .: ...X:O jose, cuja cOpIa acr a-se

i:/: i ": e�';_'i�urd�

Llriôn ViDtn t'n!li :-d:'�l'r'L
Ec;ph!oóiô,Q .t : -Ó, 1:', ;]:! b cr.hoe,

Optfnif.i :j(;!.;<7;d�� cc: G�JU{1 pJtouel.
T�ri'cnF',�� c�.d-l:ph::t(Jnl�í11e plnnoe,

Fi \J1!..U':'l r3:;L�lt::ARl(': C:Jl"TA a:

1000 111[':T05 õc Ponhe r-12r'.!:io Luz
SOC'i \10 6�·'''ill2 (.JUGlI;·:i t'zàeral, em conelrucçõo,

upa CSCOIUl' José Boiteux.
a ;;:?il� êD Districto luão rC5SÔO.

C:'�rv;dH pelas Linbls de Omcibus de Florianopolis á João
Pessêa e Florianopolis --Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000
A 5ori:::iJaile 52 encarrega õc ronstrucção ôe Préôios

lid iótes ci:)quirtüo5.rneàianl·e o pnqor.iento ôe uma cntrcõo ó
or.etc e o ::'12'5[0 te 2m pagamentos menanes.

lnfosmações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

F�!:rkê, de rv1o�e�s Catharinense I'�"1 :;':;t a "i ('--' C'" '.......: �'"'" Ie rn p� r'" '
.......j� ......"'tfj·� �...:..l�rr.!I .. ..,..

t _,,�

orrosn o E ESCRIPTORIO I
Rmt Cousclbeiro lV:afra, 126 --- Esquina Pedro IvolTeteohone n. 1632

I
�... {.;'�=<:3...-=--:;.;..-;:..::...-:;;;..�.r.,;;;:.;::;,r.;:-�'-":::":':'-?'-""" �,'�-=-"';;;:�;:'�'-::;:;::"'�.:"�����

I

FERRAGENS:

s A O J O SE'
Santa Calharina

Agentes autorizados da

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

FLORIANOPOLIS

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVÊRNO FE
DERAL, CONFORME O DECr�ETO DE 23 -5 ---I 9 17 ,

SOB N. 12.475

E' a única o t .,.jue garan e os se us assocrauos e 01-
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATEN1";E N. 115

1��o.(H)�Ge$.�._.G.i)OGG=
i Fabrica �Ee oveis i
:I Pedro Vitali = �
t,� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER 1& �
I ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, : I
�G.e•••••fJ"�"_O"••·�

_._._------_._-------

Ínscreva-se hoje mesmo na Gor�s�nE,�im'� ti,) lar U�i3"
que obterás W1Ja caderneta pela quantia t1e n$Q!:m C( fi)

direito G um sorteio pago,
Si a sorte lhe plotrger no decorrer do sorteio aebllÍrirá

uma casa pela insignificante quantia de 3$o@o.'

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

tracção será realizada pela Loteria federal do BrasilPARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas'
novos typos de radio

p H ;�L I P S

QUALQUiER l�iFOiiMItÇÃO:-- Dirijam-se ao Repre
-

sentante, testa Capiral, sr.
�,.,;:;;o,., ""',",,,,e,' o., ." ......, , ,'>'-t·u�� G'ii�f�d�e:i ,�� .u: d�j�,di·1':J
que se acha installacío, com
escriptor:o, á Pl�t'\ÇA 15 DE
NOVEMBí<O N. 15.

nos

PEÇAM CATALOGOS, _PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

é dar valor ao qu·.

ENTE SUPERiOR

,

e é econamicobom, e

E V·ERA p

E
.,

"-,,,. ,� .. r-

QU'E

.,

,

" /
..
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Limpos leves 1010

Limpos reflJ;os kilo
Cedanbo kilo

1$800
1$300
3$000

lf'tÇ03 correntes na praça de
F'lor!anop€3lia

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42'1)500

Gatos do matto 1)'TIa
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
,. ,., 0."1""'" Lontfl\g mérha \'"11'1

nurana .)·t.pUv\) G raxaim do ma'to u-na
ASSUCAR

PELES
4$000
30$000
3$f100
ssoooJ :'l'\J �

J I
6$000
5$000
?$OOO
IOjiCOO

Extra
Diamar.te
Christal
Moido
Terceira

70$000
69$000
58$OOG
65$000
49$000

r: raxaim do carr 'c �lPla

Catetos méd: os urna

'orco d) rr1".0 u.na

Largatos grandes li na
Veudos matciros l-.i�o

SAL DE ('ABO FRIO

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 ki!os
Moido de 45 kilos
Enc3Fados 2 kilcs

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
5acco de 45 kilos 13$500
Moido de 45 kilos 14$500

Men-.:i'<GJ de mo

FEljf\O
(P» saret) de 60 f?flos)

Preto novo \ 8$')00
Branco especial
Verr»- 1,' ...

Mulalmho

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

DIVEf(SOS 1 =s �.'n
23 ��" i8 I
23$ »o IFROUXO

, ,

A�roz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$00(;
Cebolas caixa 35$000
Vélas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina cair (Por Sacco de 60 kilos) I24$L00 A Ih E

.

I 4 '"'$000
7$500 gUj! a speClél L

Vélas de cêra kilo A h B 39$000
Grampos p. cêra kilo i $600 I

gUl a
�

om
,?

. , 16d'500 [ar.onez l�spf'(Jal 38q )00
Cimento Mau.a s�cco ') .;P",\ Jai'Clp· p,"[Y) 30$1)()\)
Phosphoros PmheHo lata 2 t.,(:, 'l G

é C i ri"
" .

" c.$ ()() r )

IArame .arpado n. 12 rôlo 32�;500
Arame farpado n. 13 rôlo 36'15CO iv\CRCA J\) h�0, AO

fi '\1'<1 IA

MERCADO

fARINHA DE \t1ANDIOCA
('Por sacco de 50 l�ilos)

Fina com pó I 2$000
Grossa sem pi. 10$000

MERCADO �ROUXO

vINHO DO RIO GRANDE (Por eG',
.

J 60 h'ilos)
145$000 Em l.",l \' LI, L

I

,; 19/$1)00
75$OCO 'm laia, ,1, ') )CO�'100
20$000 f.�rn iata" de _. ,los 207$\)00
22$000

Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fjo, dl.

Xarque corxões arroba

XaJq]Je sor:idos arroLa (ror !(do)

tviERC\! I} CAUv\O
.L.v$vvv
27$000
25$000

Xl P 1 j:.',(-\1 \ -!.. _ .L...<

1$800
1$500
1$400

fIRME

Mercado t1e fi orlan poHs 'v1antas GCL12.s

Feijão preto sacco I 7 ��OOO Patos e Manta

b 15�:.0(\1'01�ortida
re(JI!:1T

Feijão ranco saccO � '"

Feijão vermelho sacco 15$000 MEI<CADU

Milho sacco 14$000
Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoím sacco 8$000 (por kilo)
(\$000 CêraArroz· em casca sacco ...,

Farinha Baneirc.s sacco 10$000 Cebo

Farinha commum saeco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco \4$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 1 2$000 « Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Itaha
Toucinho kiJo ·2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes � ilo 200

2$000

CAMBIO
90 d{v á visto

91 $000 93850C
1$260
7$650
1$565
S853

19$010
2$605
68225
3�215
5$020
7$741
12$930

COUROS

« Hespanha
{( Suissa
« Be\gica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 3 8 Entraoase 5ahiàQ5_

6 o 14-::J

66,257
75.515
45. J 13
10.487
6.120
12.()00

Fij&o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caíxas)
rv1iiho (saccos)
Xarque (fardos

l�
;

�. ,

,(,.;; ca· iii

�",BUL ."" ·11

Advo�ados

Dr.

.

'�---.-, I.
I;

n

riamem-nte «i: Trajaílo,51
Phone 1.618

Ex-assistente do

Dr. Casar

.� 1 1

1 o �í ') 1': e das J. 4 ás
17 HorasClínica círurgica-operaçõcs I

')as i horas cm diante da-

�
Caixa Postal, 110.

_--��=,=C-,. ====

__ _.�_�_ -=--=-_-__ .;: -=:c _

-

Hemorrlwidas: - Tmtámp.Il;o
sem operdção e sem dôr

�
órt d

. ',l;

II t no e (1\..1 v icacia a ruaRdd.:-Píaça Pereira @ Oli
veirc 14--Tel,.h. 1353

Vísco-i.lc \.: U:.JfO
COTlswl .. •• f{, JUào Pmto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

n. 70. -- rhonp, 1277.-

A Saude!! !
Ler COlll att-; nção

Para conduzir phy ..'ic.Js fracos para a Sande,
c tarnb. 111 (� convalcsr=nte i r4e�m Ij.j.\�,t, .., n;"a,'cs, a

delitos llU crianças d' at.ib ,3 \)S (',�"C,)S, (J�l(,e\.' .....;.'rl()s

ao respeitavel prbnc I, scn: �'�3(�enr os seus bcnetí
CO� ciícitos, c ser-do ja conli ,,·Ja ror di.unctos clien

tes da 'apitaI, a formuia L11) e3 OL: cimpnslas C011-
• 1 1 I

t( 1111': o cstauo Q,) pac Cil .:: o

'fj.f1 """" --,.r.,. f,,.,� '-r' (/l f\...:- r.<';"'\
�

I!
�

@� L�, � P, t� . fr,iJ ''rl ,. )oH • 1'1 � 11
"'"

j rl_--J I

.

• I�""l '"
'

.é.�':';: I �;j'i.{.... �'sLIJ \ ... 1'< ..;(�LIi t�<J�'

especid.Jm� .!te preparldo no lacoratorio da Ph::mna
cia [NTE 'N \CluN'\'. Indicado com granJ.e prClveito
pelas sutnlnida ...Ls m..:dicas nos casos de fraqueza
pulmonar c poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

DOE:es: U"J1Q colher àos ik SOpLl antes àas refeições.

Pi,arrnacia I -,,·ternacic'n:31

Phco. Luiz d'ACcuTlpora
ESTREITO STA, CATHARINA

�"""""""'��"""'"P"""���.��_��""""��_���_�����-t�����

�
Caldas da II

imperati""iz j
1fcd��s �� (t1�liHitromn��s=

passeio idcal--Optima estrada de rodagem
Exceilentc refeiçãü no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Therl1iars na temperatura
de 24 ou 40 grács

Parte desta Capital, eÍi) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Emprcza Santo Amaro

Um

Preço: In-:luindo p'\� <,,;c m d ..! ida e vcol.a, almoço
no j"flstm.. ;:rr

...
, 1- {r .::l e dUt .�("\ a um B/\

Nr lO TH ..._EN AL, {-ior pcss6a.

n •

f - .

i ara 111 ormaçoes e ,f' V 1 e'� ,7,," 'c'; n'i: : lO
escriptorio da Emprez2, r't,a. COl1selheií-') lv1 �fra, 82
-', 'jJr2. Hotel JL _Je1o T, LEr l :UNE 1.521

Preto,
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Dlrectci .r�8A

PGRTO ALECRE
e passar-do por

o.or rc;
'l·Ol�:·'E.S

ARA:<P _\JGUA'
C �FS""IUMA

LRUSSANGJORLEA1\'S
1 UB,\P t\O

f'R!\ÇO r.o NOR�! I:
ANNITAPOUS

Ti-I..:.' EZOPCLlS
fLORlf\NOPOLIS"

êt'

Vlag;.'ns SI:'I1U iaes (111 36 horas
Pil.f.e d' P ',I, 1\!, < .: ,

<.., ') f" :3·� e rr e.ia horas
T). T L·I 'I·' "

1• ,'fl,,' Q", r iouar O,JPII" (l� tcl� ,'as me=mas .oras

PAS 1.'\Grm. 3, C\!<(j,��, ::�,L, .�L �J)\S E VALOR2:S

k )··w'ç� s m PorlO 1 r: �él ,_; hL \ �t·v· S, 1 :--;9-· r:!.27
em � lmJe.. ]C l�: r{·' ,r:", '0 110ft.! La Porta
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cur.o
Milton

�
,------�.--.-
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��Uma "corrente da Promoções

���������������.�������� prosperidade", n�=��
Por merecimento foi promovi

do o luncionaric do Departamento
de Educação, Ubaldo Abraham,
de 3' a 2' escriturario.

Fez anos ontem, o sr. João
Jo;,é de Cupertinc Medeiros, Iun
cionario da Agencia do Bill"
do Brasil, nesta capital.

que foi interrompida com

a fuga do vigarista
-0-

S. PAULO, 18 (G)-Ape- 'I Proseguindo nas suas de- Foi lambem promovida, por

f, 1
-

I
.

f' antiguidade, Zoé Ananiza Cunha,
zar do amplo noticiario cito c araçoes, � a.núano d irmou

FOI' convidado para profes- d t d I de 4a, escrituraria do DepartampI',-'-

pela imprensa em torno as er. a agencia em ez
.

c ias -

sor de Historia da Civilização correntes da fortuna, charnan- obtido nada menos de CtnCO- to de Educação para 3a. escritu-
e Geografia do Curso Milton

do a atenção do publico para enta contos entre os subscrí- rana ,

O nosso conterraneo bacha-
essa nova modalidade de tores, na sua maioria milita-

----------�

Laguna o sr. Ber- reI Eurico Couto, que atual-
conto do vigario, não ía'ta- res, tendo Paulo Lira pago DELAMBERT & CIA.

comerciante na mente cursa a Faculdade de d't" t
.

t t
Direito desta capital.

ram os que acre I am pia- em pr 211110S :tr1 a con .OS·A Atrende rapidamente lenha
mente no sucesso da campa- O resto da importancia ele em toros.A escolha recaiu em um dei d \�odo animal dome� [oven estudioso e conhecedor nha, deixando-se embaír pe- carregou, eixan o .a casa PHONE 1.100

tíco vale alguma COI- daquelas. disciplinas. Muito
las promessas fabulosas de e.ntregue�aos s:;us cUidados.
meia duzia de espertalhões

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

s. Ele adoece e lucrarão, estamos certos, os E alimentadas por esses Uman c;. a-o de 75· G�.7''r riOu8 iJura se como as alunos do Curso Milton com �C - crédulos, principiam a sur-

pessôas as lições do professor Eurico. gir em todos cantos agencio
,j/

Um pinto vale pelo menos D ficit as da corrente, que crescem esbordoado e I\\etalt�ado
300 reis; uma galinha, um e I I orça- com o número infinito dos in- I f'" liL
pato, um marreco, de 2 a I) mentario cautos. Mas não havia d.. pe a esposa e o nlUJilO
mil reis; nm peru, uma cabra, durar muito, esse estado de -0-

um cão, de 5 a 20 mil reis; I RIO, 18 (G)No orçamento coisas, como de fáto não du- CAMPINAS, 18 (C) - A I ra Camargo. A rcscentararn mais

um carneiro e um porco) ?e [geral d.a R�publica, que fo' rou. policia desta cidade acaba de es-' que de ha m iito JOJO lles cone-

10 a 50; um cavalo, um JU- á terceira discussão, observa- Ontem, finalmente, apare- clarecer um hediondo crime, co- tituia um estorvo e por ss; moc

mento, de 100 a 500 e uma se desequilibrio entre a des- ceu na policia a primeira metido a 13 do corrente, e do vo cornbaara-n friam .nt., o as

vaca, de 150 a 400 mil reis, pêsa e a receita extraordi _ queixa-crime contra uma das qual foi vítima um infeliz septua-
\
sassinio, 'lue foi ex cu.. d) no <li 1

mais ou menos. naria, constatando-se o de- tais agencias. ° queixoso é genario, 13, quando o at rr a.arn a pau'

Deixar morrer um animal é ficit de um milhão e quarcn- o guarda civil Vitor dos Reis E mais tragca ainda se tornou Íadas e sc:lvJ.g?m.éilte retalharam

deitar íóra a irnportancia do ta e tres mil contos. Cerqu eira. Procurando á de a ocurrencia quando se vciu a o cadave, cort, ..nd l-lhe �1 li IgUêl
seu valôr e sómente os in- legacia de Repressão á Va saber que 05 autores do crime e outras parte d. c .rpo. Em se-

sensatos assim procedem. A compra de diagem, o guarda civil disse eram Angelina e Alfredo J_; CC',· guida, r aa evitar susieit ss atira-
o; ,.E:m AHNOS HOJE: As doenças dos animais • _ que, tendo entrado em seis margo. respectivamente; e3;10,a e ra,11 o cac!:tver no rio Jag:�ary,
a menina Maria da Graça, fi- estão estudadas e conheci- aVloes em dos planos da Agencia COI1 filho do assassi rado, que é João C;a r�t a:z '9 -" do

lha do sr. professor Alfredo X»- das na sua maioria e para 1932 troladora e Intermediaria da Ferreira de Ca:n1.rgo, de 7 5
.,�._,II·a

I I 5
-

d V t
. ... ,-.,

t A t ti d p anos de i Jade. Assim que soube- I _'" -

vier Vieira, Inspetor Esco ar; e as a eçao e e ennana i.orren e u orna ica aros

o sr. J::>ão Ricardo Schutel; dos "Laboratorios RAUL RIO,-O GLOBO interpe- peridade, instalada á rua ramda ocurrencia, as Idutoridades
, xrna. Ma. d. Edwirges Sil- LEI I'E", dirigida por técni- lou o general Góes Montei- Formosa, 8, sobrado, de pro- policiais encetaram sérias deli

v ',1 lo, esposa do sr. Armindo cos competentes, prepara pro- ro a respeito da possivel priedade de Paulo Lira, per- gencias, que hoje foram cor c a- EXIbira em sessões ás 7 e

C. Melo, funcionario federal; dutos químicos e biológicos, pronuncia do general Espirito cebêra que fôra lesado pois das de exito, com a prisão e con- 8.30 hora', um fdm::: de interee-

o sr. Ameríco Franzoni, fun- cientificamente dosados, ca- Santo Cardoso e do sr. Os- que não recebeu premio al- fissão do crime pelos seus autores. san es motlVQS- Depois da Lua

cio.iano publico. pazes de cural-as ou de pre- waldo Aranha, respectiva- gum. �pós longo interrogatorio, An- de Mel, co,rj-Iden Hayes e Ro-

venil-as. Com a despesa mi- mente, ministros da Guerra Na mesma ocasião apare gehfla e Alfredo. este com ape· bert Montgomery.
nima ie 100 réis a 2$000, e da �alenda, durante a re- ceu naquele departamento, nas 17 anos, confessaram ser �5

Com li senhorinha Ceci De- pode-se evitar o aparecimen- v.oluçao de 1932, a pr?po- policial o gerente da agencia, autores da morte de João Ferrei-

lanbert contratou casamento o sr. to das pestes no animal ou SI�O das compras de avioes Januario de Campos. Em reprise focaliza noje as

Manoel Eloe Pires. curaI-o. feitas, então, pelo govêrno Ie- Ouvido pelo delegado, Ja- *
*
* A Exposição Filr- 17,30 horas -)Av<! de ruplna.

O
.

1 d t 1 deral .

d' P 1 L' hanima oen e, ma cura·' .

nuano isse que au o Ira roupil a, a inaugurar-�e ama- CI N E ODEON
do, vai conservando e trans- O general Góe� Monteiro fundára a agencia no dia 30 nh:1 em Porto Alegre, fez
mitindo a doença aos outro� re�po�deu o segumte:. de agosto findo, e o contratá- com que os Estados da
e aumentando os prejuizds. Nao compreendo íPorque ra para gerente. No dia I I União se mexessem devéra�.
Os animais representam a. ação da justiça militar s� do corrente, entretanto, sob E é um alvoroço, sem ces.

valor e ,sempre maior do clrcunscr�ve ao caso. dos a�l- o pretexto de patentear seus saro Todos desejam se apre'
que a importancia necessana ões, por ISSO. que o 1I1quento p{anos, PaJlo Ura embarcou sentar mais condignamente.
para a sua cura ou imuniza- a.que mandei proceder abran- para o Rio de Janeiro e não Do norte ao sul s�o reu-

ção. gla a compra de todos. os mais regressou. Por isso mes· nidos todos os produtos p;:tra
Deixál-os morrer é esban- armamentos... que, ahás, mo ele, januario, procurava a a grande parada de amos-

jar um verdadeiro patrimo· eram até ndlculos, em face policia para pôr as autorida- tras. São Paulo o exuoente

nio. das. necessidades da defesa des ao par do que se passava industrial do Brasil, fjgura-
Os produtos veterinarios nacIOnal. e assim não se vê envolvido rá nesse certame, levando

Raul Leite são encontrados á Se o Conselho de justiça na questão. todas as suas riquezas para
venda em todas as bôas far- resolver ouvir-me, estou pron· que os visitantes do grando:
macias, drogarias, casas do to para dizer o que sei sobre písa, possam apreciar o va-

Salão "Commercial" gênero e nas filiais dos LABS. a questão, inclusive a res-',N
_ lar inconteste dos paulistas.

CJilse1heíro Mafra. 9 (Ed. Mercado RAUL LEITE. em todos os p�i.to do papel do general Es- Omeaçao No Rio Grande: do Sul,
Barbeiro e Cabelleleiro plrlto Sa to dOIEstados do Brasil e em seus n e o sr. swa -

o govêrno, as autoridedes eAttende chamados a domicílios pelo d A h"escritorios á Praça 15 de No· o ran a. O Juiz dos Menores, desta o povo não têm poupadoPhone n. 1.284.
Lauro Mendes vembro-no. 42-Rio de ja- capital, nomeou para exercer as esforços, todos trabalham com

lo _
neiro. Prefiram sempre o ine- funções de Comissario de Vigi- o mesmo fim patriotico, co-

A aVlaçao S
. gualaveJ SABÃ O INDIO de lancia do Juiz de Menores, o sr. laborando na mesma obia,

s�m matar • B. Caixa Curitiba. Eponino Macuco. para que a Exposição Far- Três por dia
� do Em e A

roupilha, seja o éco da nos' I

S.PAULO, 18 (G)-O S pr· S tres leis do saformidav:-lcollstruçãoar-
�! b i'aui.ista d� Planado· gados no Co- tistica, industrial, economica
res patroc1J1ou hOJe um es- ,.

, ,Fiueh re r' , e social.
plendido vôo de exibição e merclo Santa Catarina, tambem,
de propa&anda em pl�nad�r, I

A S. B. Caixa dos Empre- atendeu ao grito dos seus

'lue fOI fel.t? pelo SOCIO Joao gados no Comércio :no pro- NUEREMBERG, 18 (G) - O general Hermann Goe- irmãos da fronteira sul e lá
,� Job, Ja apres,;;Jtado nas ximo dia 30 de outubro rea- ring leu ontem, perante o Congresso Nacional-Socialista aqui reu, estará, com o seu pavilhão,

três categorias, em vôo sem lizará um festival artistico nido, a nova lei n. 1, que entrará em vigor a partir de hojF.:- com os seus stands, c6:n

motor e de avião com mo- comemorando o Dia àos Em� tornando a bandeira com a cruz gramada tambem, oficialm'.!nte, suas industrias represe.1tadas.
tor.. .. A pregados no Comércio. bandeira comercial do Reich. O pavilhã(' continua a ser o mes- O govêmo do Estalo,
O piloto �atr.lc�o voou no A confeção do programa mo de até agora, ape"as compreendendo o swastika. tudo tem feito para md}m

aparelho «Plt'atmmga», que está a cargo da exma. sra. A lei n. 2 tamb'!m lida pelo senhor Goering, estipula participar daquele certame

foi rebocado, no campo de D. Ondina Simone Gheur que sómente um grupo seléto de individuos, que possam demons. e estamos certos, que a terra

Nlé1.rte, por um avião 'AVro', aplaudida virtuose catarinen� trar possuir puro sangue germanico nas veias, e demonstrar bôa de Anita Garibaldi, obterá
ptlotado pelo aviador Nevile. se. vontade e capacidade para bem servir o Reich, serão d'ora avan- o sucesso que lhe cabe.
Com grande facilidade, o te considerados cidadãos do Reich, desfrutando de plenos direitos A. D.

«Piratininga» alçou vÔo des- pessoaes, Os outros serão méramente suhdtlos do Estado, prole-
ligando cêr�a de 100 metros Está gidos pelo Reich.
na pista. Quando aicançou d t" A lei n. 3 determina que é ilegal o intercurso entre ju·
a altura de 500 metros, o Den e • delJ� e alemães, que ficará proíbido a partir do dia 1 de janeiro
p:3nador desligou-se do Mande nome, edad� e aI vindouro, sendo vedada igualmente, a partir da mesma data, que
avião, realizando varias e guns symptomas, corrI enve· elementos judeus empreguem moças alemães como empregadas do
ariscadas acrobacias, jogan· Joppe sellado para respostas rnesticas, desde que as mesmas contem menos de quarenta e cinco
do boletins de propaganda. IW sr. Guimarães, á CAIXA anos de idade. E' tambem vedado a qualquer judeu que hasteia
i\ akrr -�ê;ai'.}� deu se em POS 1 AL N.-23-Nictheroy a swastlka, devendo exíbir unicamente a bandeira azul e branco
ótimas condições. .E. DO RIO; dos judeu'S

.A voz DO POVO

Nossa Vida
ANIVER5ARI05 IOUTROS PARTEm:

Regista-se hoje o aniversario Regressou ontem para a Lagu-
nata licio do sr. Arnoldo Luz, ta- M, o sr. major Rodolfo Wei
belião em Joinville. ckert, gerente da sucursal Carlos

Hoepcke S. A., daquela praça.

-

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o jovem Ari Müllem da Seguiu para
Silveira, aluno do Ginasio Cata- toldo Werner,
nnense. cidade.

Aniversariou-se, ontem, o sr.

José Zomer, funcionario da Agen
cia da Cmopanhia Souza Cruz,
ne- a capital.

Festejou ontem a data aniver
saria a menina Terezinha, filha de
{� n'l! Bous.m, oficial da Marinha
Mercante.

Passou ontem dia natalicio do
M. SdV1'\0 Alves, Iuncicnario da
Livraria Central.

CiNE IMPERIAL

NOIVADO
CINE ROYAL

fHE6Am UNS ...
O «leader' dos cin�:nas tem

para hoje um p�ogra'11a duplo-A
vJlta do ferrar e,// mulher que,
eu achei, em sessão às 7 hora5.

Dr. Justo Pretz

Encontra-se nesta capital, de pas

sagem para Porto-Alegre, o sr.

Ministro da Educação da Repu·
blica do Paraguai, sr. dr. Justo
Pretz.

CINE REX

o ilustre visitante VIaja em

companhia de sua exma. esposa
com destino á capital rio.granden
se, onde se dirige para assistir a�

comernorac;ões do l' ccntenario
Farroupilhã.

Terá á cena em sessão ás 7 c

8,30 horas-o preço da inocen
cia, co:n a lindJ Jea:1 WarLr
secundada por Willard M lch.

A'posentadoria
Por áto do Governo do Esta ..

do, foi aposentado, conforme re�

quereu, Elpidio Cardoso da Co;
td, 2' escriturario da Chefatura d�
Policia.

De um shio qu� eu conheço,
Que se diz ser Puritano,
Ontem assisti uma cousa

Que julgo a melhor deste ano.

Procurando dar o fóra,
No moço da Prestação
Que de um descanço qualquer,
Não lhe dava ocasião.

Disse baixinho ao creado,
O pretinho Malachias:
-Sr. vier cobrar a conta,
Diz que eu jà morri ha diaS

T. M.

I ��������::��������rz...rz, ...=....
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� Para a belleza e saude de seus dentes. �
� use sempre �
� Pasta SUL B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN) �
� A venda em todas as pharmac.ias e casas �

\ � de perfumarias. �� I��oo���������������
-
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