
.....
-

r
_.�- '-=-=-

>

1 f�lAD

!;;S=-=5'�-;�.�-;"���'��-����"�""""=="='''�''';;;'''';;'''''���=.;;'''�_.�����===�==����======.........as�W5��==�===s====�n��;;.;;�=�����;;;���$;��â7_�_�o!_ �.-•_...,........."..'_ _mee m m.... •�A .�. --

t-/;;:
I

•

d�ê-A Liga das Nações, nascida das cinzas
urna hecatornbe para �iitar aos homens a paz
e a\',concórdia, incurnbe de dirigir- a aplicação
das sanções contra a ItÇ3lia, a poderosa Ingla
terra, que tern grande interêsse na Etiopia.
NéguI comandará as

forças etléptcas
LONDRES, 9 �- Informa

ôes da da dapital etíope dizem Proprietario e

ue Negus seguiu de avião
para a frente das operações A_N_O II F_lorianopolis, Quarta-feira 9 de Outubro d_8_19_3_5 ' _N_U_M_E_R_O__3_3_7
afim de comandar as suas

Iforças.
Cada um por SL ••

• - I

B%e
A DO Sem quaisquer ligações politicas ..

!

Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
Redator-chefe: Martinho Callado Jorl

WASHiNGTON, 8 - o

presidente Roosevelt publi
cou uma proclamação, na

qual adverte os norte-ame
ricanos que viajam em na

vios italianos ou etíopes de

que qualquer risco, de ago
ra em deante, correrá pela
responsabilidade de cada um,
dado o reconhecimento do
estado de guerra pelo gover-
no dos Estados Unidos.

Represalia
do Duce

ROMA, 8-Em represalia
pela medida do Négus, man
dando embarcar imediata
mente o pessoal da legação
italiana em Adis-Ababa, o

Duce determinou tambem o

embarque imediato do -em

baixador c pessoal da em

baixada ctiopica em Roma.

Congresso Integralista de
Blum e nau
-------0.--------

o dl'2. Plinio Salgado, Chefe Na�iDnal da Integralismo,
e a d.·. Gustavo Barroso, expDentes da cultura

brasileir., discursa.-ão, h�je, á noite, no
"Cllle Odaon" Nessa oca�i:o ele'uou-se a irn-

. . :. ponente solenidade dos tambores
a�t?n?ades �ro�n.clals, cheles m�J-_ silencio'9s, e uma comovente ho
mcipais e distritais.

menagem em honra aos mortos e.n

defesa da causa integralista,
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A GAZET� Côrte de Apelação
no comercIo .0--

Súmula dos julgamentos da ses

são associados obrigatorios do são de 3 do corrente.
Instituto, devendo ainda a Secção Habeas-corpus de Blumenau,
Comercial, contribuir com impor- irrpetrante dr. Amado F. M.
tancia igual á soma total da con- Guerios e paciente Francisco José
tribuição dos empregados: . Breiner. Relator o sr. des. Presi

Considerando, -respondendo à dente.
terceira pergunta,-que ';'os em- Negaram provimento ao pedido,
pregados exclusivamente das em- por estar justificada a demora do
prezas industriais não são associa- 'inquerito policial. '11\.

dos obrigatorio�, �,sim, sómen- Habeas-corpus de Florianopo
te os da "Sessão Comercial.I como lis, impetrante José B. Salgado de
ficou dito na resposta á segunda Oliveira e paciente João Moura
pergunta; Junior. Relator o sr. des. Presi

Considerando (quarta-pergunta], dente.
que toda a lei nora, principal. Negaram o pedido, por não ter
mente as de carater sccial, con e 1 fundamento em lei, os argumentos
dispositivos de dificil interpretação apresentados pelo impetrante.
para o público interessado, justa- Recurso crime nO. 2.238 ce
mente aquele a quem mais de Araranguá, r ecorrente o dr. Juiz
perto dizem elas respeito e que de Direito e recorrido Círiaco
mais merece seu amparo c pro- Anastacio jFelisberto, Rslator o

teção; ir. des. Tavares Sobrinho.
Considerando que esses paga- Negaram provimento ao recur-

mentol! indevidamente efetuados 80, para confirmar o despacho que
não constituem obrigação natural tem apoio na prova dos autos.
em que não se possa repetir o Recurso crime nO. 2.239 de
pagamento; Campos Novos, recorrente o 10.

Considerando, quanto ao quin- suplente do Juiz de Direito e re

to quesito 'e como sugestão, que corrido Henriqueta Cripa. Rela
as parte! devem requerer ao sr. lator o sr. des. $«.edeilos Filho.
Diretor Regional, para fim de Confirmaram o despacho que
direito, a devolução do pagamen- concedeu o indulto, por não ter
to indevido; a recorrida provado ser delinquen
RESOLVEM: os membros do te primario.

Conselho Regional da 10a. Re- Recurso crime nO. 2.233 de
gião: Bom Retiro, recorrente o dr. Juiz

1') que as vendas efetuadas pe- de Direi�o e recorrido Dario Dy

V d los industriais ao publíco-consu- minzos de Arruda. Relator o sr.istos, examina os os autos I">

I
'

ALBI midor estão isentas da quota, não des. Carneiro cnibeiro.
em qUI! são consu entes ' l�

assim as' feitas ao comerciante va- Confirmaram o despacho, porNO BOUTIN ôc CIA, e con-

d d
' regista, nas quais o fabricante ter apoio na prova dos autos, esi eran o, quanto à primeira ,per-

D 55 d 20 ou produtor pagará a quota; nas regIas do direito.gunta, que o ec. nO , e

2') que os industriais não são Recurso crime nO. 2.260 dede Fevereiro de 1935, só consi-
dera mercantis as vendas entre

associados obrigatorios do Ínstitu- Bom Retiro, recorrente a Justiça
b I to, mas, sómente os empregados, e recorrido Argentino Paulo R,,-comeciantes e tam em aque as

viajantes e vendedores pracistas mos. Relator o sr. des. Tavar�s
• ,n que o comprrdor seja comer

ciante e vendçdor o fabricante de seção comercial de produto� Sobrinho.
d de sua fabricação ou de outra Deram provimento á apelação,01 pro utor;
d d d procedencia; para que que o réu vá a novo l'ul-Consi erdn o que as ven as

3') que os empregados que trae'etuadas pelo produtor ao publi· balham exclusivamente para emcél-consumidor são transa�ões que
prezas industriais não são obriga-fogem á incidencia da, quota de
loriamente associados do Imtituto;Prev,dencia; 4') que as importancias pagasConsiderando que o Cod� Com., indevidamentt: devem ser devo}

artO I 9 I, ultima parte, só con�i-
. ,vidas;dda mercantil a venda de efei-

, 5;) que devem os interessados
lo; moveis ou semoventes destina

requerer ao sr. Diretor Reiional,d)s á revenda ou alugu\!l de seu
para o� devidos fins, a devolução,

mo, sendo opinião de Bento Fa
instruindo o pedido com a prova

[ a e Cunha Gonçalves, em co-
da quantia, indevidamente paga.m�ntarios a es�e arto, que a,s ven-

. E POR FIM: como os itens
d-is ao consumidor. diréto, para 4" e 5' da conlulta são omissos
leu consumo pessôal:ou d.e sua.'fami- no Reg. aprovado pelo Dcc. 183,lia, ni,o" s,e consideram,

..

absoluta- bdeve o presente processo su ir á
m !nte, transações mercantis; , f dill8tancia superior, para ina o

Considerando que o Colendo
, art' 168 do mesmo Reg. deixao-Conselho"Admihisttafivo', já: 'deli- do traslado.

be:rou, erit vanos : acordâó5; -que
as venJao d � balcão' feÍtas' ào

,.:·ublico consumídor estão isentas
,;1 '1' ,ta de Drevidencia, e que
,_sta S0 �e '<êi1llca 'nas' lransações
entre comerciantes (Ac; -10,14

"e 18);: �.'

Considerando que 'a, portaria
na 623 de 24 de Julh6,do ano

corrente,' baixada pelo ·snr. Presi- a,u.-a'dente do Instituto, exclue da in
e dencia da referida quõta as ven-

.

(jus efetildda� pelos indilslriais iio� ','
d d

. "Querendo receber este
c msumi ores irétos, assIm con- "

d I d
'.

" piedosa livrinho, sem qual-sidera os aque es que a qunem. ."

,nercadorias destinddas\ '" ao sel! quer, 'despesa, inande ende-

proprio consumo domestico, e não reço certo' ao sr. Oliveira,
para os revender ou utilizar' nu- para 'á' CAIXA POSTAL n.

ma exploracão, comercial ,ou ,m- 23, 'NICTHEROY- E. DO
RIO.' "

dustrial;
,

Considerando,-quanto á se-,

gunda pergunta,-que' os indus
triais não são associados obriga
torios do Instituto,' mas; que s'!

p05suirem loja ou' secção para
venda de seus produtos, ou de
o�tra procedenc;a, O� emprega
doS da secçã" cemercial, S�U5
viajantes e vendedores pracistas

Acórdão n. 11935
PROCESSO N. 11935
Consulente: Albino Baulln & Cia

Objeto da consulta:

10)- «3Í as vendas de produ
tos de sua Fabnca de' COIreias
pala Transmissão, quando feitas
dirétamente ao consumidor, estão

sujeitas á quota de previden
ciaê>

20)- «os industriais negoci
ando em escola minirna com pro
dutos àe outra procedencia, são

associados obrigatorios do lnsti
tuto?»

30)-» os empregados' f de es

critorio das firmas industriais são

associados obrigatorios do lnsti
tuto?»

40)- «de vez que as firmas
exclusivamente industriais contri
buiram, por' engano, com a quo'
ta de associados, as importancias
pagas indevidamente são devol
vidas?»

50)- «em caso afirmativo do
quarto quesito, como proceder
para a devolução das -, importan
cias pagas-indevidamente?>

t?elator: conselheiro
' '

Cecl!lal1D Corrêa.

ACORDA0 N. 1(935

gamento afim de que o conselho
de sentença aprecie melhor a pro
va dos autos.

Apelação crime nO. 5.241 de
Tubarão, apelante a Justiça e ape
lado Vitorio Simoni. Relator o sr.

des. Carneiro Ribeiro.
Apelação crime n. 5.065 de

Florianopolis, apelante Aristides
Euzebio Coelho e apelada a Jus
tiça. Relator o sr. des. Silceira
Nunes.

Reformaram em parte, a sen

tença para condenar o apelante a

24 anos de prisão celular.
Apelação crime n, 5.257 d

Concordia, apelante Constantino
Sonalio e apelado o dr. Juiz de
Direito. Relator o sr. des. &rico
�orre$.

Confirmaram a sentença qu �

condenou o apelante a 9 mêses,
22 dias e doze horas de prisão
celular, gráo sub-máximo da art.

303 da Consolidação das Leis
Penais.

Apelação crime n. 5.250 de
Mafra, apelante a Justiça e apela
do Miguel Raut. Relator o sr.

des. Erico �orres.
Mandaram o réu a novo julga

mento por ser a decisão absolu
toria contraria a prova d03 autos.

Agravo n. 799 de Lages, agra
vantes João Madalena Sobrinho e

outros e agravado o dr. JUil de
Direito. Relator o sr. des. Medei
ros Filho.

Deram provimento ao agravo,
para que seja cumprido o acordão,
Vencido o sr. des. Medeiroi Fi
iho e Alfredo Trompowsky.

Agravo nO. 80 I de Tijucas,
agravante Caramurú Leal e agra·
vados João José Archer e sim ..

Relator o sr. des. Silveira Nu
nes .

Confirmaram o despacho agra
vado, por ter apOlO na prova
dos autos.

Pela nossa historia
-

(Compilação de L. Nazareth)
DIA 9 DE OUTUBRO-S. DIONIZIO

--00--
181 1-Territorio que passa para a capitania de

M�l:l'ranhão-O governo, tendo em vista certos interesses Íocaes, prete:
tando pedido do povo, desliga do governo da capitania d') Mar,
nhão o territorio do Piauhy. f'

1815-Nascimento de propagandista-Nasce nesse

dié!l�O dr. Augusto Cesar de Miranda Azevedo, um dos propagandista
da Republica, signatário, quando ainda académico de- medicina, d
célebre manifesto de 1870.

1833-Padrão monelario-Pelo governo é fixado
padrão monetario brasileiro e criado um Banco de deposito oficia1.�

1853-0 naufragio do vapor mercante -Pernambu-i
cano» -Ao sul da Laguna, entre S. Martha e Ara-anguá, naufragat
o vapor mercante Pernambucano morrendo quarenta e duas pessôas. �
O negro marujo de n orne Simão distingue-se sobremodo arrebatan- '.,
do ás ondas furiosas quatorze pessôas.

'

1892-Bondes electricos-s-S« Rio de Janeiro é inaugu-'
rada a primeira linha de bondes eléctricos do Brasil, sendo ella a i
rêde do Flamengo, pertencente á Companhia Feno-Carril Jardim
Botanico.

---------------------------�

Agravo nO. 803 de Floriano
polis, agravantes d. Maria Jorge
da Luz e outros e agravado o dr.
Gelcino Tavares da Cunha Melo
Sobrinho. Relator o sr. des. Me
deiros Filho,

Rejeitaram 05 embargos para
confirmar o despacho.

Apelação civil nO. 1.737 de
São José, apelantes Octavio Quin
tino da Silva e �Im. e apelado o

Estado de Santa Catarina. Rela·
tor o sr. des. Erico Torres.

Não tornaram conhecimento,
por' não ser caso de apelação.

Apelação civel 110• 1.724 de Apelação crime n. 2.256 de'�
Bom Retiro, apelante a Justiça e São José, apelante Luiz Gonza
apelado Generoso Ildefonso de ga de Melo o apelado o dr. Juiz
Oliveira. Relator o sr. des. Eri- de Direito. Relator o sr. des. Silo
co T(jrres. oeita ;;\[unes.

Negaram provimento á apela' Delam provimento á apelação
ção para confirmar a sentença que para absolver o apelante. Venci
julgou improcedente a ação. do o sr. des, Carneiro Ribeiro.

Apelação civel nO. 1.744 de
Indaíal, apelante Frederico Metz
n�r e apela lo Artur Hasse, R�
lator o sr. des. Erico 1orres.

Confilmaram a sentença que
julgou improcedente a ação por

estar em harmonia com a

dos autos ..
prov:l .

'I
í
!

Súmula dQS julgamentos da Ses-'
são de ontem li

r'�
Recurso crime n, 2,229 de':'

Flo,cianopolis,
. re�orrente a

Justiçair}'e Elesbão Crispirn de Sousa e re.,.,

corridos João Luiz da SIlva Bri-\
to e a Justiça. Relator o sr. des:-·
UrbJno Sales. ;�
Anularam o processo desde �,'

denuncia inclusive.

Apelação civil n. 1.735 d�
Cruzeíro, apelante Batista PilOl
e apeladJ Augusto Centerglani.
Relator o sr. des. Tavares So
brinho.

Negaram provimento a apela
ção para confirmar a sentença Pé
los seus jurídicos fundamentos.

Cartazes
Santa Catarina

na Exposição Farroupilha

,",' ", Re,,:m'aça-a
PORTO ALEGRE, 9 - Será finalmente amanhã ás 17 horas inaugurado, com

toda�a solenidade o pavilhão catarinense, na Exposição Farronpilha, falando no mo
, Por decreto de 11 do cor- mento da inauguração o representante barríga-verde dr, Antonio Botini.
rentedo Govêrno da Repu- Segundo nos informam a organízação dos stands e mostuarios das industriais RIO� 8 (G)-Na sessão
blica,. foi transferido o 20. es· catarinenses foi caprichosamente cuidada, esperando-se que o pavilhão a se inaugurar extraordinaria realizada no
criturario 'da Delegacia Fiscal vem a ser urna das grandes atrações da Exposição. Estão representados no Pavilhão último domingo, foram apre
_neste .I:;:stado, :-Ionorio Ri- de Santa Catarina 163 industriais, tendo sido necessaria a construção de novos stands sentadas ao orçamento geral
beiro pWltab, �Mra Delegacia s,)brepostos. A c'lnvitç do dr. Antonio Botini a imprensa visitou ontem o pavilhão da Republica nada menos
Fiscal no Estado de Paraíba. I alongando-se os jornais de hoje em lisongeíras referencias. do que 500 emendas.

Sala J�s Sossões, Curitiba em

6 de Setembro' de 193).

(ei) Paulo CJ(ócha Chueiri
Presidente
'. (ii) Ceciliano Corrêa -Relator
Fui presente (a) CJ(enato Va

lenie__:'Procurador.

da
saude

.'

:. . "

CINE IMPERIAL

A' s 7,30 horas a belissima pe"
licula, Eu fu(uma espiã.

CINE ROYAL

Em sessão «cdosso», a' s 7 e

8,30 horas, cO abade Constanti
no,)') produção Sociedade Franco
Brasileira.

CINE REX
Mulher só aquela, [em

ás 7 e 8,30 horas.
S�S!õ�.

o 'sr. Antonio
Carlos irá a

Argentina
RIO, 8 (G)-Fol di vu]ga

do o propósito em que se

acha o sr. Antonio Carlos,
Presidente da Câmara dos
Deputados e, nessa qualida
de, primeiro vice-presidente
da Republica, de fazer um�
'viagem á Republica Argen
tina, logo que sejam encer
rados os trabalhos parlamen
taes.

COLCHA DE

RETALHOS

,

(
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A GAZETA

Commercio, lndustria A Gazeta

Agricultura
reliDS correntes na praça de Limpos leves kilo

Florianopolll Limpos refugos kilo

�FARÍNHÃ-bETRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 Gatos do matto uma 4$000
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Lontras média uma 30$000

Dr. Cesar Sartorindiana 34$000 Graxaim do matto uma 3$000
ASSUCAR

70$000 Graxaim do campo uma 5$000
Extra

69$000
Catetos médios uma 6$000 Clinica cirurgica-operações

Diamante
58$000 Porco do matto uma 5$000

Christal
65$000 Largatos grandes uma 3$000

Moido
49$000 Veados mateiros kilo 10$000

Terceira

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

16$'500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000116$088 Taboas lei largo 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 kilos 15$000 18$000
3acco de 45 blos 13$500 Sarrafos l •

1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

2$800
1$800
3$000

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Nloido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

Mercado do Rio
SABAO JOINVILLE FEIJAOCaixas pequenas 4$400 (Por sacco de 60 kilos)

Caixas grandes 5$400 Preto novo 18$000
DIVERSOS Blanco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 Velmelho 23$000

Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE :vtANDIOCA
Cebolas Caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
caco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
Fareilinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por sacco de 60 kilos)

24$1..,00 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kil? ?�500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1 $600 [aponez EspecíaJ 38$000
Cimento Mauá s�cco 16�5.o0 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pmhelfolata220$OOO Bica Corrida 26$000
Arame .arp: Jo n, 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

BANHA
..

VINHO DO RIO
I

GRANDE (Por caixas de 60 kilos) :

145$000 Em latas de 20 kilos 19�:$OOO
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
10$000 Em latas de 2 kilos 207$000

I22$000 MERCADO CALMO
lv$vvv __

27$000 XARQUE
25$000

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

Xarque corxões arroba
XaJ que sortidos arroba

(por kzlo)

MiJrcado�de Florlanopolls Mantas Gordas 1 $800
17 $000 Patos e Manta 1 $500Feijão preto sacco

1 5$000

I
Sortida regular 1$400Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME
-

Milho sacco 16$000 .
.

Batata sacco 20$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por �ilo)
12$000 CêraArroz em casca sacco

B" 17$000 CeboFarinha arteiros sacco

11 d'000 Carne de porcoFarinha commum sacco ;p -

h d "Ih 16$000 ToucinhoFarin a e mi o sacco

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3 $000 5 I Londres
Assucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo 12$800 « Portugal.
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abe1haslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
3$500 « Hollanda

2$000

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

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

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

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES lNO=RIOIDE JANEIRO
5TOCK em 3-8 Entraôase 5ahiôas

6 a 14-5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

F;jijo ("<II'>. 0<')
Arroz ( ) )
Farinha ( » )
Banha (caixas)

. Milho (saccos)
Xarque (fardos

.�'��'��J�����WJ������
�

,

�
� Attentae bem' �� .

---
II t�

� A Agencia Moderna g�
�� de Publicaéoes, corn séde �
� em São Pau lo, é auto IZ a da e fis.. f't�
Â\1 calizada pelo Governo Fed e al e i)iA."�� possue a cata patente n. 112 ��
� ��� FORMIDAvus sorteios proprlos, ires vezes por
l� selllalla, todas as seguI ",' . ten,c,::" e �," .. as-feiras �:�
� EXTRACÇÃO com globos de crystaI. M:1
� A l\iAXIMA lisura e honeshl;lde, pois, os sor- g��� Iteios são presenciados pelo povo ��

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiliiiiliiiiiiiiliiiiliiiiiiiiliiiiliiiiiiiiliiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiiii__iiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíliiiiiiimiiliiiiiiii �����������i��t�� �i't:I

Indica:

Médicos Advogados
AéroUoyd

89

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

[Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone n' 1548

Na Agência
No Correio
Registrados

ás 20 horas
ás 20,30 horas
ás 20 horas

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

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

Agência no

Ir::::dificio La Porta Hotel
I

Dr. Cesar Avi la�

até

Viagens scrnanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos .Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Floríanopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEiROS, CARGJ\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: �éde r�UA A. NEVES, 159--227
em Florianopolís: Portaria do Hotel La Porta
ou Peni>ão Machado, Rua João Pinto r\' 29

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

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

Ex-assistente do

Das 3 horas em diante dia-
•

riamemente á R. Trajano,51 fi ,
Phone 1.618 i! Dr. Pedro da Moura Ferro'

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

Visconde de Ouro Preto

I
n. 70. - Phone: 1277. -

'1Caixa Postal, 110.

I��....-..=--==�_...

Expresos NOrt-c.«leste �,

séep POltO Algre
t.MPREZA DE TRANSPORT'" '.., EM AVI OMOVEIS,OMNf

BUS E fj M1NHÕE
'"

Dcvidamcr
I Registrada
-----

Director Proprietal'.,j SANTIAGO BORBA

--

linha Perto IAlegre - Florianopolls e

vice-versa
Sshfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio �I
tório de advocacia á rua

Clínica Geral -- Vias arinarias
Hemorrhoidas: - Tratam�nto

sem operação e sem dôr

Resid. r-PraçaPereira e Oli
veira, 1 4-Teleph, 1 353

ConsuLt .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

re i ra tem seu escrip-

A Saude!!!
Ler com attenção

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

dultos LJU crianças de ambos os sexos, oLerecem�.s
ao respeitavel publico, sem exagerar o� �ell)s be�ell
cos eíleitos e sendo já conhecida por dístinctos clien

tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope tede-tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Ph&r�á·'
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas n.os. casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

,::;� IIDoses: Uma colher àas õe sopa antes àas refeições.r>õJ _

Refinação de assuear
---------- -�-_.. _----

=de=Pharmaci"a If'lternacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

João Selva==
Telephonel1441 Caixa Postal 105"_---------------- ,,�=, --

Caldas da
I r"V""\ p'"E� Ir� ir l," 'I�ZI I I .._", til c>� =',

Todos os domin�os=
Um passeio ídcaí=-Opüma estrada de rodagem

ExcelIente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Ther-naes na temperraut
de �,1- DU 40 grãos

"

�.� �ZiB ���:_�il�
Parte desta Capital)" ,,·�o da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 1 b II horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

RS. IS$OeJO
Para informações e reserva de passagens.No

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

Fabrica Rua Bocayuva, I 54

Deposito: Mercado, 36
----:2;....._--

FLORIANOPOUS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

__= h

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

\filla Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA pr.ocure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"í ou MAIS Iótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

archivada na mesma Prefeitura,

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

e melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus !ilhos.

I
I
;
ii

!I
----u-----io•••���:�

��
��

� nn an "m ��l

°.°,' I \:.
.

" � te.. [s 1
&''''1
'(h�1r

� � ��
�e �

0: A Agencia Moderna de Pu- ��
I blleações, corn séde em São Paulo, I
é autorizada e fiscalizada pelo Governo IFederal e possue a carta patente - n. 112 C�

I

� I

Linaa Vista l"ancramica.
E3plenàiàa praia àe banhos.

Optima nascente oe agua polauel.
Terrenos rornp lzmm enjz planos.

A VltLA BAtHEARIA DI5TA a:

1000 metros ào Pente Hcrctl!o Luz
800 ào 6�Q�àe Quart121 fl2àeral, 12m construcção.

-

::X"
-t-

upa Escolar 'José Boitl2ux.
a séae ào Districto 'Joõo l"l2ssôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cillàaàç! se encarrega õc construcção al2 l"réàio�

0.3 lótes aàquirjào5, m e õln ntz o pcqamento
õ

e uma antruôn a

ur.atc e o resta te 12m pagamentos menS:J125.

lnfornuções completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou CO!TI O co.rector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pêdrõ deMoura Fêrro
Prefiram sempre o ine

guaíavel SABÃO INOro de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado)

Advogado

AA'iR" "�I

Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otinl0 serviço de Bar
Arnbier1te seléto

sIPp�7;RI IACHADO
��\'�

no::sTIAS ���� �
BOUA. '"�, especiais e

o�'J
horas marcadas

• A'-I Raios X

�'''' Diatermia

�4.�� Raios Violeta

� Rua Felipe Sohmidt, 38

Ao som do repertorio do
"Java-Jornal"

Fiscal--JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Maritimos
PRIMEIRA do Brasil

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\I\AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934

SINISTROS PAGOS EM 1934

Forrnidaveis

Ext ração cem globos de cristal.

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
13.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de AvarIas em

do Brasil, no Uruguai e nas prln�ipais praças estrangeiras.

Agentes em Florianopol is:
.. •

• O.

I Campos Lobo & Cía. II
5 Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 O 3
@ TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA • �
� O
(i Escritórios em Laguna. e Itajaí o �

! Sub-Agentes em Blumenau e Lages I �
._._..� • �......�í�a�O---�--

todos os Estados

Ado�ar Schwarz
J:'\gente de Vapores

Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Pf�eços rr,odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

sorteios proprros, tres vezes

por semana, ledas as segun
das, terças e lextas-fefral,

A rnaxirna USi!ra ., honestidade, pois, os sor

teios são pr8senc!fldol pelo povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A fiAZETA

Tarnandaré x lrnbitu
ba A. Club e este x

Combinado da ci-
dade

binar'o local.

PEDRO BRASIL x JACK
RUSSELL

PediO Brasil e Jack Russell,
este o 1?_ei do» Fouls, se emp ��

nharão amanhã em luta sensaci »
mi de «Catch-as-catch-can> , na

Capital da r e d lica. Ambos 05

pelejadores de' amanhã se prepa
r .ram bastante para ° importante
encontro. Pedro Brasil já cont 1

com U na brilhante vitoria sobre
IS!TI3d Hakey, num encontro sem

tempo por K. O. O programa
está assim constituido: Hackey,
sirio x Koch, alemão; Nowina,
polonês x Kélplan, judeu;' Aden
coa, vasco x ZicoH, russo e Pe-
1ru Brasil, brasileiro x Jack Rus�
di, cow boy,

sentações de Federações e pecial
sadas que comp ireceram:

Plinio Leite (foJl b:.tll)- "oro
n I Maran�lão (rouring Cllb)
G :rdal Boscoli (basketbal!)--O;
I n lo :ilva (Atletismo)-Iberê

Realizar·s-:-ão os importante, Bernard::s (ginastica) -- Nelsor.
encontros de foot-ball nas tardes Pinto (Automovel Club) --Paulo
de 12 e 13 do corrente, nela to- �(as\rupp (natação).-Jc)ào Figu�i
mando parte o Tamandare, pre '", (Tenis)-Ibsé;n de Ro�,i (Re·
sentemente último colocad.o na ta-

mo)-Osvaldo Rego (Vela e

bela do campeonato da Cidade e ?vlotor) -S.lvestre Teixeira (Ci
) combina.lo d� .F. �. O. O I disa1o)-Anisio de Sá (Pug lis
club qu� nos viutará vem com mo) e Harvey Vilela (Tiro).
uma equ�pe .po,':ante e bem r.efor Procedida, r \ I s rt�presen:a:ltes
;ad:l, haja Visto o consagrado ]og - das Federações p.esentes que for
dor de �efes� que passou ôntern mam a maioria d li fed rações bra-
o' est� ,Cap'tal, e procedcn�f:' ileiras a -leição do primeiro Con-
1:, CUfltIba. Qualquer qu� se]:, selho d . Administração d . CGo·
° vencendor os lou,ros flCarf o selho Naciu!1::lJ d� Spo. ti, fui ve

dentr J do. nosso E. ta ao, qu: tan -

rificado o seguinte resu't ido:
to necessita desse intercarnbio mu- Presidente-Re:1ato Pach .co.

ucipal. Até é:,t,:; momento foi irn- Primeiro vice-presidente -- dr.
.iossive] realizar-se um único trei- AI1i0r Praié'_
:D, quer com ° Ta nandaré, quer Segund . vice-pr �sid nte -Be-

fi :om a representação da c.idade, nedito Montenegro.
• d ivido o mau tempo rei�Jante Seci ela i,�-- A mando T"jarda
G �ntrelanto na tarde de hoj e si i É Tesoureiro -- Ht itor Li;:E,
., est v .r m Ihor, treinarão ° I f é -

',0 local e o combinado da F.C.O. C JIDAOO COM O VOL t\N
TE ...

PLANO «A»

11 a. DISTRlBUIÇÃO no Estado de Santa Catarina, aprovada pelo Fiscal

Feder,\l nr. Ayrton Martins Lemos, Porto Alegre

1·) Antiguidade

2') EMPRETIMOS A JUROS DE 6010 P. A.

617 - Dr. Ricardo Gottsmann, Floriaílopolis, 15:0ClOJ;000 (parte! de Rs,
70:000�000

CONTRATO NO.

14 - Luiz Schw3rz,

845 - Erwino SteHen,
470 - Francisco Wueger
91 O - Waltp'r V. 5,

947- Guilherme Pawlowsky,
346 - Max Mayr Sobro.,
120 - NeLon Sefn Heusi,
673 - Urbano Gern,

,

PONTOS

Blumenau, 14:000�000

PARTIRÃO NA PRO'XI
MA SEMANA

636- Alcides Caldeira Taulois,
138-Carlos Schneider & Cia.,
1 14- Erich Muschelleck,
1.176-foachim v. Critzbuer,
1.089- 'Erncstine Kosfe,

2') SEM JUROS

Joinvile, 5:000$000
B umenau, 5:000$000
Blumeuau, 10:000$000
B1urllennu,' 7: 500$000
Rio do Sul, 5:000$000
ltajaí, 35:000$0(,0
Joinvile, 31 :000<1'0 JO 98:500$000

3.741
3.491
3.450
3.448
3.416
3.401
3.392

Na próxima semana parti
rão para o sul, de avião, os

srs. Ttes. Jorge Proença e

Aldo Fernandes, aonde se

demorarão dois ou tres dias,
afim de fazerem a re.mião
ioriciada. Esses diretores da
? C. D. c.itreterão de lá, CI)

.nunicação constante com os

demais diretores, por-via te
'eíonica. Após o ato de con

fraternização, o presidente
Proença lerá brilhante dis
curso que será divulgado no

mesmo dia, neste jornal e nos
demais desta Capital. Assim,
a palavra daquele esforçado
presidente vai se fazendo ou

vir impondo-se embora de
vagar e com sacrifício, á

queles que querem de fáto
vêr Santa Catarina refulgir
nos desportos, como outrora.

UCO DL: PASSAGEM
Passcu por esta Capital o

notavel desportista Lico, ex

defensor do Marcilio Dias de
rtajaí e que estava atuando

:�OVO EXODO DE JOGA- pelo Ferroviario de Curitíba.

! OOHES BRJ\SILEm.OS Lico reforçará o Atlético de
Imb:tuba que jogará aqui a

Continuam alarmados os meios 12 e 13 do corrente. O exce

esportivos cariocas com a nOiicia lente jogador de defesa, pa
de embarque de diversos jcgado- le�trando conosco-disse ter

res que integram as equipes da- apreciado o encontro de da

quela Capital. Um númer0 eleva- mingo ültimo e gostando mui
do de desportistas, como se vê to do jogo de Damata e Se�

adiante, embarcaria em 5ilencio,_1 cura. Lieo esplira vencer o

era esse o desejo do contrata:lte.1 nosso. combinado, foi o que
Os jogadores interessados: Ro nos disse, embora por dife
meu, Machado e Russo do Fla- rença mínima. Lieo é um bom

minense; Carlos Alves, Maria, desportista e muito gentil.
Caldeira e Jarbas, do Flamengo; Esperamo·lo aqui de volta
Mamede do America e B:miloto para melhor apreciação de

do Portuguesa. Uma lev.'l que �uas qualidad.:s.
muito .c1imimúía o valor esporti- POLY, UM "ASTRO" NOS-
vo carIOca; entretanto ha qü..:m SO'
afirme terem sido desfeitas as ne-

.

I
gociações. Aqui por ora, só se Quando se fala nos gran-
cogita dp. Galego e C:llico, os dcs e esforçados desportistas,

I d ;s garotos endiabrados do com- Confinúa na 6a. página

»

Joinvile,
Joinvile,
Blumenau,
Blumenan,

5:000$000
25:000$000
30:000$000
7:500$000
5:000$000

resto

3.392
3.389
3.378
3.353
3.34587 :500$000

PLANO «8»

Conselho Nacional
de Esportes

H1 dias, no Rio, foi instalado
o Conselho Nacional de Sports
A solenidade real.zou-se, na

Associação dos Empregados de
Comercio, presidida pelo sr. Ar·
naldo Gu:nle e depois pelo sr.

Ibsen Rossi.
Estando repleto o eJ.orme s31i.o

de honra.

Em Tucaman rea'iz ou-se, pe
r mte 40 mil espectadores a cor

rida de auto:noveis sobre uma

pista de 233 k.lometros e mio,
qu � foram !disputadas no Parql'e
Nove de Julho. O vencedor-Ze
tuzeck, cobriu essa .distancia em

tres horas e seis minutos; 20. lu

gar Mac Corthy e 30, Parmi

gian;; 40. lugar Zalba e Balbi.
O corredor Fenari, ao evitar um

grupo, de es?ectadoíe3 por oca

sião de uma volta, matou um destes.

4a.) DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARN \

1-) Antiguidade
4021--R ul Deecke,

4.199-Affonso Ribeiro Sobr.,
4091--Fredericl) Birckholz,
4203-Julio Lopes tem transf.)

Blumenau, 8:000$000 parte

For aln as sCtiuintcs, as repre-

Qual o clube de futebol
mais simpafco?

(nome do clube)

SERIE «íIf»

5516-'vValdemar Sander,

2. SORTEIO

Lages 15 :000$000
Joinvile, 4:500$000
Blumenau. 3:500$000

3.) POR PONTOS

resto

parte
23:000$0000

_(_n_om_e_d._o_v_ot_a_nt_e)_.__ 1

PONTOSI UOAL S

CLUBS Jogos Per- I Ga- I I Con-
Cola-

I didos nhos I 'Pró Ira
carão

,

-- .... ..._.�

Figu:oirense 7 2 12 27 7 I
Iris 8 5 II 26 24 2
Avaí 6 4 8 22 6 3
Atletico 6 9 3 13 20 4

1
Tamand,ué 7 14 O 7 38 5

.;
i
!
I

\ �

Figueirense
Avaí
Atietico
Iris
Tamandaré

SÉRIE « 1»
4.155 -Eugenio Arnaldo Buehm, JuillVile,

.

4:000$00J

4.209-Leornardo Bitsch, São Franwco, 15:000$000
4.157-Erwín0 Strobel. Joinvile. 5:000$000

4.035-Leopoldo Buerger Blumt:nau.{pa:te) 5:000$000

Neste E,tado foram conter'lplados até tsta data 194 sacias fi') total de Rs.

3.113:00GS 000

StRIE «11:0

5ü18-frederico S_anchç=z,
5009-Callos Titfenses
5 022-Moacyr & Dorrit,
5.037 - -Ewa1rlo Koschcl,
5.007-Cmt Schimmpltus:J"

re,to

1.735
1.496
1.0329:000$000

Blumenau,
Blumenau,
Blumenau,
Rio do Sul,

4:000$,000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
3:500$000

(resto) 568
536
528
522
51227:500$000

SE'RIE A.
• * í,,"_

Qual o m !llhrir jogadc r
de futeb ,I ?

205. teams
Ip o NTOSIO o A L Si

IJogos Per- \ Ga- I Con-
Co10-

didos ho s Pró tra
cacão

,

---

7 4 10 20 7 1
6 3 9 16 16 2
6 3 9 18 6 2
8 13 3 11 36 3
7 1-1 3 4 12 4

Blumenau, 1:000$000 168parte

LIVONIUS & CIA.

c lube a que pertenc'C o logador

\
!
0----------000--
I Dr. SYLVIO 8.l1

FERRl\RO I
Clinica de Crianças--Mo
lestias de srnhOlas - Vias

Urinarias-Doença5 do Co-

ração e Pulmões-Sífilis

.� Dr. Renato - VENDE-SE uma pequena ca-

==Barbosa== sa na Rua General Bitten-
ADVOGADO court n. 67; mais duas pe-

quenas e um cha!et grande á lua

Rua Trajano, 2 (sob.) Duarte Schutel, 25.
Fone 1325-Atende cha- A trataI no CAFE' ES-

........

m
...

a
....d_o_s_p__a__ra;;;;r;;a;;;o�in...te...í...io_r........_ rRELLA.

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

Corresponderates
----------------�

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5·!. ala.
CtC. Aviso Previ06·i. ala.
Prazo Fixo g.!. aja.

(nome do volan!e)

Q�21! fi) c�uh� di) fuiijbij,!
mais aimpatlco?

(nome do clube)

CLUBS

CU:1SíJLTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado
BLUMENAU

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, 110 districto João

pessõa. Tratar com o pro
prietario Pt:dro Cardoso.

I
I
,I

i

(nome do votante)
Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fon� 1631 e 1290

Dr

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificio ('aixa Agricola)

Qual o melhor jogador
de futet oi?

(nome do jogador)

(clube a que putence)

TELEPHOHE, 58

Banco de'
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina

Dentistas
I

Luiz Freysleben
;Cirurgião Dentistal

-- RUA DEODORO, 30 -

(Soe. Coop. Resp. LIda.)
Rua Trajano n. 15

(Edificio propri'l)PrlC!taose alugar uma ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38. Capital

Reserva
136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

(nome �do vdante)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tamandaré espalhou 5 elemen-
tos seus da diretoria, inclusive O NE'OUS E A LIGAAmanhã, ás 7 horas, na Cate-duas senhoritas que trabalham . ADI� ABABA, 8-Falan-dral, será celebrada missa em m- J
desde ôntem para arrancar a

tenção li alma de Jcsé da Silva do aos correspondentes da
candidatura de Numas, finalmen- imprensa, o

. négus declarouSimas, _

te o Atlético está na «moita»
que está satisfeito com a re-

apreciando o movimento, para na
PELOS CLUBES solução da Sociedade das

ocasião oportuna, 'elpichar as u- Nações, determinando a apli--

h Clube Lira TetiisJá nestas 48 horas lómoe abri- nu as. cação das sanções com o

gados a aumentar de fôrma "d- Continua incessante o trabalho
T

. bloqueio econômico da ltalia,...

d Sábado próximo o Lira emsmiravel a nossa tiragem, para
dos avaienses em torno a can-

d pois, em face da atitude do
did d G I 'comemora o nono amversario a

d G b f'satisfazermos aos c1ubs de fute- I atura e a ego que sera um

d instituto e ene ra, Ica re-
d d

.

d C I' J' fundaçAo. Grande ata para aque dboi, em geral, que e-tão empe- gran e a versarlo e a ICO. a
.

d d d conhecida e consagra a a•

la aristocratica socle a e a co-nhados na lula para responder- na próxima semana teremos aran- . . razão e a j'ustiça da causa
d iina serà, por else mohvo, assma-

nos: Qual o c1ub de futebol mais de prazer em estamparmos to os

'f etiàpica.,

''\ Q I
.

d d f os cincos c1nbs empatados na lada com brilhantes mam estaçõe�slmpatlcor ua o Joga or e u-
de reaosiJ·o. A LIGA CONTRA Ab I· I t '\ primeira vo tarão. e

d
O

.

mais comp e Or 'J

Além da cor<.'ação solene as ITALIAO Iris na tarde de ontem ar-
rainhas da Primavera e do Ria- GENEBRA, 8-Em reuni-recadou uma centena de coupons C. R. A I dO Luz chuelo, senhorinhas Elsa Silva e ão hoje, depois de demora-afim de assumir a leaderança na
Estela Amaral, haverà um grande dos debates, o conselho daprimeira apuração; mas o Figuei- Estamos informados por des- baile, iniciando às 22 horas. Liga das Nações resolveu,Aniversaria-se hoje o nosso rense não acredita em «cangere- portistas alvi-rubros qu� ainda este Para a reunião de 12 do COt· depois de reconhecer a culpa-prestigioso desportista-Aldo Fer- e vai lançar Calico nas águas, mes. chegará para o Club de Re-
rente exige-se traje branco ou a bilidade da Italia na agressãonandes, secretario geral da Fede- aliás com muitissima justiça. E o gatas Aldo Luz, jogos de rlemos. rigor. á 'Etiópia, aplicar, com todo

, _"_"�""''''����9i , Poderá agora, aquele g orioso
Õ

A '��OO�:::�::; :ude de seus dentes, H c1ub participar dai próximas pu- ��so�'o:t�a �a��Ç�� e��;e�I���.11
s sempre 9 gnas náuticas, o que deixou de

d d I
� u e

d f I Be'bl'das NacI'onal's E Extran- ra destacan o-se o panoh!!I
p t SUL B I O L K faler nos anteriores em f.ce e a -

'bl .

. � as a
H ta de remos. geiras No a boicotagem, o oquelO Felizmente a jararaca,., ,ti' (Formula do DR. BACHMANN)
� d d CAFÉ .J AVA comercial da peninsula e não Que em ruim não ha m�lhf)r,. ��
� Merece, tambem. cui a o e.pe-

't' messas de ar POd\I'a em vez do nariz ...
; � A venda em todas as pharmacias e casas 'ii cial da Diretoria do Aldo Luz, Praça 15 de Novembro 26 perrm Ir as re -

Ii deperlumarias.

�1.�a�c�o�n�re�r�va�ç�ã�o�d��s�e�m.b.a.re.a.ç.õ.������A.n.fu.n.fu�.�.a.s.�.o.a_lm���s�a�����a����ii����e�:���q.u.e.o�d.e._��P.o.d.�.,.s.im.J�,s.e.r.p.ioRr.·�T'BM�.�\ ���������������� para treinos e corridall.
•

lavando-se com o SabãO
•• , ,

"Virgem EspeclalIàaàe
de Wetzel" Cia.·· Joínville (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempD, dinheiro e

ri'margem dos fátos
1\-- _

lb;;;
����

I Narrando com impressionante naturalidade
a invasão do territorio etiópico, um jornalista que
vem acompanhando os rápidos movimentos do
exército italiano em campanha, foi felicíssimo em
focalizar o estado d'ânimo dos atordoados al
deões abexins, na zona de ocupação.

E' de relevar que não se conceberá nunca
exatamente um aldeão abexim, si não recuarmos
no tempo até o reino bíblico do rei Salomão e
da amorosamente cálida rainha de Sabá.

Pois,-diz o jornalista -marcham as trópas
expedicionárias italianas entre extensas alas de
curiosos etíopes que, de quando em quando, apa
lermados pelo aparato bélico dos soldados italia
nos, encantados pelas côres vivas dos uniformes
e pelo brilho das baionetas, ao só) ofuscante da
Etiópia, não podem sopitar o ímpeto de berra
rem estentóricos, saudando os invasores com

esganiçado entusiasmo.
Enquanto isso,-é ainda o jornalista que nos

conta-nas quietas aldeias do Négus, perdidas
II na massa imensa de montanhas e no dédalo dos

profundos sulcos de gargantas e despenhadeiros,
outros simplorios aldeões, espavoridos pelos in
sistentes Vôos dos aviões romanos, derramando,
em alarmantes piqués, sobre o casario raro a

profusão inútil de proclamações para um povo
que não sabe lêr, -marinham léstos os tétos de
suas choças, cobrindo-os com os "shamrnas"
brancos, mensageiros, na sua cõr, das intenções
pacíficas dos nativos.

Eis aí dois aspétos de um colorido impressio
nista, comprovando-nos de sobejo que, em qual
quer parte do globo, seja um rústico abexiru ou
um brasileiro culto, integrado na marcha do século,
o homem, escravo da ostentação, alucinado pela
pompa do poder, encontrando redobrado encanto
nas novidades, ha de sempre saudar jubiloso o
sói que nasce, por mais lindo que seja, nas cam
biantes estonteadoras de seu ocaso, o sol que
morre tristemente.
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JOSE' CATARINA _j
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Desportes I ração. Moço ainda, Aldo. se u!a-
., � ,. na de uma carreira esportiva dlg-

_ lontll7uqçao da zo: pa�tna I
na de registro e de imitação.nao se deixa de lado a figu- Lesl trabalhador incansavel mes

ra inesquecivel de He,rcilio m�, Aldo Fernan�es ascendeu pePoly, presen.tem�nte dlret�r las suas qualidades ao logar de
sportivo do Figueirense. Po,y

.

destaque e conceito que hojeé sen; favor um �os mais I desfruta entre os desportistas cata
completl)s de�porÍlstas da

I rinenses. Destas colunas desejamosCapital_: PO,s�Ul�or d� uma
ao operoso aniversariante muitaseducaçao flnissima, fOI como felicidades

Hercilio Poly se fez depres- ._\
sa reco�hecido e. apreciado PROSSEGUE ANIMADO O
nos meios desportistas, Qlle NOSSO CONCURSOseja sempre o incansavel di-
retor técnico do Figueirense,

o estimulador de suas glorias!

GALEGO NÃO IRA'

Galego, resolveu, em definitivo,
(,

a não deixar eita capital, até o

fim do corrente 'lno. Entretanto
nos deixará no principio de Ja
neiro, rumando ao norte do Bra
sil. Para onde irá Galego?

ALDO FERNANDES

Nossa Vida
fltilUER5ARIOS

A/mirante Arnaldo
Luz

voz .DOA POVO
Regista�se hoje a data do seu

aniversario natalício o destacado
batismal receberà

conterraneo sr. 1\ [mirante Amai,
EH Terezinha.do Pinto da Ln, ex-ministro da

Mannha, figura de projeção na CHE6Rm Utis ...
classe naval.

Sra. Nerêu Ramos Dr. Henrique A. Rupp

o nome de

o sr, Vicente Ráo
no pelourillho da CâDl?ara
RIO, 9- Ontem, a sessão da I gre, dizendo que o ministro do

Câmara foi quasi inteiramente de- Interior, como titular da pasta
Via aérea, chegou ontem, da dicada á alegada intromissão do politica, se limitài a a transmitir ao

Capital da Republica, o nosso ta- sr. Vicente Ráo, ministro da chefe da Nação o desenrolar dos
lentoso ccnterraneo ir. dr. Hen- Justiça, no caso fluminense, acontecimentos no caso d:l gover
rique Assunção Rupp, que acaba �Primeiramente, falou o sr. nança fluminense.
de terminar com brilhantismo o João Neves de Fontoura atacan- Afirmou ainda que o general
curso de medicina. do o sr. Vicente Ráo, tendo a Flôres da Cunha, no explorado

seguir usado da palavra para de- caso do t�gr:::ml ao general
fender o atacado titulor, o lider Barcelos, ch",fe da oposição llu
paulista, sr. Cardoso de Melo minense, simplesmente havia res

Neto. pendido um telegrama recebido
Por ultimo falou o lider gaú- daquele candidato á govemança,

cho sr. João Carlos M3.chado q.ie «Mesmo porque-c-acrescenja o

declarou haver equivoco na in' sr. João Carlos Machacio-a Cons
terpretação do telegrama pasado tituição gaúcha inscreveu em suas

pelo sr. Vicente Ráo para o sr. páginas a clara determinação de
Getulio Vargas, quando esse a- se respeitar a autonomia dos ou

inda se achava em Porto Ale- tros E�tados».

A data de hoje assinala o ani
versario natalicio da virtuosa dama
d. Beatriz Perdçneiras Ramos, es

posa do nosso ilustre conterraneo

sr. dr. Nerêu Ramos, governador
catarinense,

D.>tada de elevada virtudes e

de nobres sentimentos, grangeou a

aniversariante geral e estima e

respeito
Possuidora de um coração mag

nanimo, caritativo e afeito ao bem,
tornou-se merecedora do aléto da
gente catarinense.

Hoje, por certo, lhe serão

tributadas inúmeras e expressivas
derronstrações de estima.
fi Gazela, respeitosamente,

envia-lhe seus cemprimentos,
votos de felicidades.

Encontra-se nesta cid.lde' o

dr. Vieira de Alencar, provéto
advogado no visinho Estado do
Paraná.

Esteve nesta capital o concei
tuado comerciante de Bom Reti
ro, sr. Pedro Bunn.

Dr. Francisco Gotardi

Está nesta capital o dr. Fran
cisco Gotardi, promotor públicocom
de Rio do Sul.

o povo espera confiante
Jã se encontra em mãos do sr. dr. Ulisses C03ta, juiz de

Direito dJ. 1 a Vara, da comarca da capital, para sentença .fiml, a

ação proposta pelo Governo do Estado de anulação do contrato
[irrnado com o sr. João Acacio G�m�5 de: Oliveira, concesscnário
do fornecimento de luz e enerzia eletricas a Florianopolis,

O povo ilhéu confia
"

na integri-lade do impoluto e ilustre:
magistrado que saberá decidir em [avor dos interesses dos f1oria
nopolitanos, e evitar que os cofres públicos sejam sangrados com

o dispendio de milhares de CO!ÜOS de réis, em proveito de um

particular .

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio '0 inteligente joven José
Haroldo Calado, aplicado .aluno
do Ginasio Catarinense e filho du
nosso saudoso conterraneo Jorna
lista Haroldo Calado.

Dr. Ricarte de Freitas

Chegou '1 esta capital o dr.
Ricarte de Freita�, promotor pu
blico de Tubarão.

Encontra-se em Florianopolis
os srs. Flavio e Silvio Bortoluzzi,
abastados comerciantes e n Urus

sanga.

fAZEm RtiOS HOJE:

a senhorinha Silvia Jaques, pro'
Iessora normalista;

a exma, sra. d. Rosalina
gelica Demaria, esposa do sr.

racio Demaria;
a exma. sra. d. Matilde Dsu

ra, esposa do sr. Alfredo Uau-

EtiE'ERmQ
An-
Ho-

Trabalha a enge- legado francês propôz tos-

nhara italiana sem lidas pelo 'delegado in-

ASMARA, 8 _ O corpo de glês as normas das sanções,
engenharia do exército italia- visto que deveria caber á

nu, demonstrando a sua ti- Inglaterra a direção do con

tânica eficiencia técnica, cons- trõle da aplicação, o cinba;�

truiu aqui em apenas sessen-
xador ital!ano Aloisi retirou

ta horas formidaveis insta- se do recinto.

lações hidràulicas pa-ra abas- ALIANÇAMILITAR ENTRE
tecirnento de todo o exército A L�GLATERRA E A

peninsular e uma gigantes- !ft'\NÇA
ca ponte somente em tres LO�DE�E::" 8 -COJL fe-

dias e tres noites, na altitu sultado dos último, enteidi
de de 1.700 metros. mentes entre o govêr..o in

glês e Quai d'Orsay, d'z ·se
que foi firmado um tratado
de aliança militar er.tre a

França e a Inglaterra, em qLie
se convencionou a reciproca
obrigação de defesa no caso

de agressão.
Corre tambem que o g,)

vêrno francês fizéra sentir á
Oran Bretanha a necessida
de de se interessarem outras
nações nesse tratado.

Tendo sido ante-ôntem subme
tido a melindrosa oper .. ção cirúr

gica, acha-se internado no Hospi
tal de Caridade o sr. Hermene
gildo Dalmazzio, de Camboriú,
que se encontra em estado grave.

ra.

6EtiTE tiOVR

Está em festas o lar do sr. mlSSR

Leopoldo Meira e de sua exma.

esposa com o n�scimento de Ul�a
interessante menma, que na pia

Amanhã ás 7 horas na Cate
dI al Metropolitana sera rezada
uma missa em intenção á alma de
Nilza Moura.

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

Lauro Mendes

Três por dia
Um velhote solteirão,
E que por isso é feliz,
Lendo o caso em que a mulher
Mordeu do espo�o o nariz,

Meio alegre e convencido,
Rindo mesmo gloriado,
Disse: - Como eu fui de sorte

Em nunca me haver casado!
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