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Homenagem de um milifar japo
DeZ á autorid'ades brasileiras

Elixir Ta�ajósOs . Fascistas contra os

Judeus
ROMA. _,. O Grande Con

selho fascista. em Outubro,
traçará as directrizes da cam

panha raeista, sabendc-seque
os judeus não poderão ser

jornalistas e professores, nem
poderão trabalnar no cinema
e theatro QU occupar qualquer
cargo nall le1'ça8 ·,a:�madas OU�
syndicatos.

RiO .
....!. No forte =Duque de

Oaxlas» realísou-se a entrega,
a08 generaes G&spar Outra e

-

Góes Monteiro. das espadas
que o chefe do Estado Maiar
.w Exercito Japonez, prínctpe
Ka-Nla, acaba de enviar á
quellas autoridades. A' 801en,
nídade ·esitvel'6m-··�"Pres'ßnte8"··'·
o embaíxador do J3päo,· o

commandaute e a ,officiaUda.
de dãqueUe Iorte, tendo se

.

dssíncumbtdo da mi9s11o o no

vq addido militar japonez, co�- ; / .'

rohel Nskamtskí.
lrermioada a cerímonía, rea

li§Pu·ie um almoço no Oasinp',,:
d� Of�i�iaes. fal,!am ��. ado;: .

di�o mílítar do Jö;,�o e }'Q,ge;!.;�
n'· t·�· '.<;"'<

'.
a .,.,oe 9D, � ..

".'
.

, ... r!�.
8- ,�,

gradeceu � laQm.euag� Jlll;
.

�

�

e não sofra mais

{·:;':"�A P A j O � L I Q. U � O OI...l!l �. ," • (u so .'�. e x t e'r no) ,,'

O���ra!�ri� garaJ1�ê a cura. � Unico
.

Agente no ,SU( do Brasil.
, L. RC?MANOWSKI - Florianopolls

medicamento vegetal, preparado
com a .SA�SA INDIOENA., plan
ta usada pelos Indios da Tríbu Ta
pajós, de acção 100 vezes mais e
nergica do que qualquer ö�tro

depurativo ...JJ

INFALIVJ:L NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE

ZAS DO SANGUE
E centra Ulceras de Baurú, Feridas
antigas, Ulceras Malignas, etc., use
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LA'OES

Da ich schon beträehtlí- '

eben Schaden erlitten habe, t
warne icb hierdurch jeden,
sein Vieh auf meinem Besitz·

'

turn herumlauten zu lassen.
'Wer das weiter tut, darf

sich über meine Gegenmass- .

Jota.rDsto, se- nahmen nicht beklagen. .,"
nn - Internato, '

Ott KI' :
externato. "

o ,�ID
,

Curso pri.· Jar8guá-Esq�erda
mário e secua
däfto .

Adaptado

a[todas as exí - ,

genelas da bio
giene e' da mo

ral, situado no

clima saluber,
.

rímo da região
serrana, garen-
te tudo quanto
se pode dese
jar no tocante
a Instrução e

educaçAo da
juventude.
S. 'Catharlna

.

(Sob'i�speção federal permanente)
ry' '

Diretor: Dr{'"iLuiz Anibal Calderar( ,

RUt-- �R�t A,_RAÚ'jO N. 17Q. FÓNE f--í-9-;:2 I,.
, Estão 'em -oteao tunctonemento as,aulas,

de adm,issão á t«. série do curso Fundamenta.l.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são ORATUITAS. '.

,." .

'Mantem os Cursos: Pré-ginasial, ',' a/nas/ai
(Fundamental] e o de M,a,dureza. '

: 'J Junto ao Oinásiö t funcionam a Faculdade de
Comércio' e-a Escola Remington Oficial do Pa
raná, com Internato e Semi-Internato. ,

Curityba Paraná "i
'

,

o

I 'l :

BREVE: Dois colossos
«Grande Appelle» _ � -Dírigível- -

, "

.Centra! '_'
- BREVE: Dois colossos

«Orattde Appelk» «Dirigível>
AMANHÃ - Domingo,

J 0. Um lindo "Natural � nacional
horas da noiíe l l l . Domingo, AMANHÃ:

3°. Sibylle Schmitz em

e
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do
, Sul, t 3, de Agosto de 1938
�. . .... - _""-. .. \.

F;� a ,poroadf,1..�d,.,!ll! .

Cura TODAS AS
"FERIDAS, tanto hu-
I

, ma�ß� "�qm{\ je ani.,
rollIS.' " ". ,

"

NUNCA' E'XJSTIU
.

IGUAL I'! 1
A farmácia Cruz,

de< Avaré, (8. Pauto),
curou com a ·'M-INAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguíu
curar!

r,
'

.,' '>,

I

,DDa. Carolina Palhares, de J()invHé, CUi:'OU� com

UMA so LATINHA, uma FERIDA OE 9 ANOS!
'Têm havído centenas de j3Ufas semelhantes,!'! !

Adotada em mult6a hospttaes, C1.U1S& de saúde
, e clinicas particulares.

' '

_

�, ' AVISO IMPORTANTE: AI verdadeira í'p.,OMADA
MINANCORA" nunca existiu .tr' não .ser em suas lªti. ,

nbas originais com o emblema simbólico aoíms. Re
cusem 'imitações'! Exijam a veedadeíea MINANCORA

I' ',\�,. 0<,;1:> em "�uß. Jatinh�. OI'igins.l!
- ,

• t REPA1t=:M' BEM' AO COMPRA'R!

;E� um 'ptod,:tt� 'd�s 'LaboratMios ·'MINANCORA'
• de JOINVILE.

' ".

11"

.iI

J
)

.t.
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Sabbado, 13 de Agosto de 1938
..� --_ --.._ --------------..--

S. Cathar ina

Uma onra nue ongrandoGo r��:��
.

. '1.'. , � Red.a�çã?:. Rua D. Pedro I�. �
Em recente estatisticao· O OfflC.: Ruafres. E. Pessoa n

nosso Estado apparece como �CI!c::rr:::::u::::;AX::::IICXx:::;::.�X Jaraguá
deader» no ensino primaria

:·:��:{�t�� ;�Ul��nc:::� DEP�';1a���LgEAD' ��!�. �. ;O�:i::Imposto sobre o celibato no Brasil·
StG' Catharina e seu illustre que o "Colégio São Luis", e
8'overnante, _. o brilhante

Acabam de ser reorganisados velho e tradicional estabele- Noticia-se que está sendo a acção dos fascistas italianos

�atutino �A Noticia»,
.

expe- ;:r�:!�:o oSdeser���in��ra�:� cimento de ensino desta ci- o�jecto de �ogitação a cria- :f:J: t�:e'l:1'8�:.! s::�u�fi�C:;
de cornmentarios precisos so- Municipal: sendo creados para dade, vai ser transferido aos çao ge um Imposto sobre os euí-amencana.»
bre o assumpto e não nos tanto dois cargos de director, Irmãos Maristas, congregação solteiros. O producto dessa O jornal aecrescenta, que
lu d

.

d t com os vencimedtos de 16:800$ que se especialisou na edu- tsxa seria destinada a favo- a lei se destina a augmentarrtamos ao esejo e rans-
annuaes, um de sub-director, cacão da mocidade brasileira. recer as famiJias numerosas. o numero de caBame�to8 e deerevél-os, com a venia devi
com 12:000$ annuaes, e mais i t BrasIl e con

da, linhas abaixo ; .

íd I Essa nova e esse emprehens *
nasc men os no

m
-

outrós' cargos, eXIgI os pe a elue affirmando que a sppr .

"A mais expressiva prova normalidade e importancia dos dimento devemos ao Rev. P.
ROMA. - O .:Giornale d' cação daquella providencia

da extraordinaria obra em serviços. Alberto, estimado vigario que ltalía« commenta a noticia, vem demcnstrer que o Bra-

1 d acaba de prestar . ao nosso segundo a qual o grttsH lau. síl comprehendeu perfeita.pró o ensino' desenvolvido

�.
-,-L--', município mais .esse inesti- çara dentro em breve um im- mente li importan�ia do pro-pelo Dr. Nereu Ramos en-

R'
-.,-- "•. t'"

,;.
Social mavel serviço. Ultimada a posto sobre 08 solteiros, e diz: blema demograpbtco para o

centra-se nos dados, officiaes I ..
.

egls ro
, transação, serão as Irmãs da deto vem mostrar o quanto futuro da Naçãp.

flue atravez de nossa suceursal
Dr. Nereu Ramos • Sc�na äomestlca.; Divina Providencia transíeri- --------

em Florianópolis, acabam de
Madame chorou Iagrimas conpridas. d t r di it' IT STInos chegar ás!' mãos, collo- '

,

G "'_ P I 'M 'Tudo por causa de um' vestido novo
;:IS para ou ro pelo, v s o

c· Central' Grape Escolar ceDDII 8 I ))

ando' 'Santa Catharlnà em rana, -

oyaz, �ao au o, .at� que ficon �a hypothese. O marido que o actual passará para os Ine
e Esclla Normal Primária anexa

. .

1 t E to Grosso RIO' de janeiro falou em cnse, Um argumeruo gasto novos proprietarios .. Segun- O CInema Central apresen- De conformidade _ com opnmelfo ogar en re os s-
P h b 'A . M 'pelo uso e s,em en�rgj� com o desa- d � d f ..

tados brasileiros no referente a�a y a,. mazoAnas, .

ara- bato popwar ; .a v!da e um .buraco.... O tu O az crer, os novos t�rá amanhã, em �uas. ses- Regimento Interno dos esta-
á t d nhão Para Alagoas e final- Madame c�nsegulu o vestido.; educadores irão dotar nosso soes, á tarde e á noite, outro belecimentos de ensino co-p.orcen agem emprega a na t'· S

'.
.

'"'

55 730.;". xxx \ • • •.

d 1 masníttco progrsmma : um . •

defesa total com a verba de men e ergtpe, com I ;:I.' Conversa philosGphica... munblC;pl? com um mo � at lindo fUm n�turaJt de 'nossa munico aos Snrs- pais e irr-
EducaÇão. A porcentagem de Tal porcentagem é de mol- iII: � �:a:�aolves, afinal.

. esta. elecimento de e��mo! terra, a formidavel comedia terressados que as sabatinas,
Santa Catharina, 'registrada de a orgulhar o nosso Esta- Elle., V.0u-�e embora. motivo porque desde Ja a dos 3 Patetas «Malandros da do 2a• trimestre dêste ano
.. 'd d ff'

. , cl d· d
.

It t Ella. - Flque_. popuJaçãcJ está de parabens. Mc;Jda» e amaravilhosa super- terão inicio no dia 16 doII.esses a os o IClaes, e e o e recommen a a amen e E elle achou melhor ir mesmo. producção da : Cine·Allianz ti·93.6>20/G, seguindo=se em or� a obra patrjotic� de!' seu ii· .Ella, surpreza, fez um ,!l'ucJtocho; .. cE isodio Musicàb com Si corren e, par� os .a un�s qu�
dem descendente o R�ö Oran- lustre governante, que com

mixto de despreso e decepçao ..
JIM" . OB UP O E S C O L A R bybe Schmitz. fr�quentam o penado IPreh-de dQ Sul i=0m ,8'),.78o/�. ,

o tão sabia ..inspiração e in:.
.

lABDON BATISTAt> mmar e a 17 para os a unos

fSIJirito Santo, o Pi.auhy; coniparavel dedicação tem Prefeito LeonidasHerbster O; passagem por esta ci .. Loterl·a do Estado
da Normal Primáriad, ...R h- P b R·' d 1 d' . d· d t I' 't nd G Os alunos que elx,uem�a la" ernam uco, 10 ,propugna o pela causa o Regressou da Capital onde a e es eve V.Sl a o o TU· .

Grande do 'Norte; Ceará, Pa·.'·ensino em nossa terra.:�' este've tratando de nego�ios de po Escolar ,,Abdon Batista" de Santa Catharina de �oml?arecer �s p!ovas s�m." "
. fj.' "

sU8.administração, o Sr. tenente o Professor Sebastião Olivei- Resu!tadú do�,.pre�ios maiores da �obvo Justo, flc�rao _
pre]u"

leonidas Herbster, digno pl;e- ra Rocha Superientendente extracçao de qumta feIra 11 de Agosto. dlcados nas medias nao po·
f 't

..

I'I!
. , 10465 50.000$000, 10187 4.000$000, d d f f' 1

I .e� o mumClp�" que 'Jil reassu· Geral do Ensino em nosso 1156 2.000$000, 3307 1.000$000,
. en o azer o exame ma ..

mlU as funcQoes do seu cargo. Estado 3596 1,000$000, 5780. 500$000. ADiretora: Lelner deSHI. leves
. ...• •

.

7521 500$000, 8612 500$000,. .

� ._
.

. VISitou todas- as. ,salas, con- 9194 500$000.
.. .Tabeba� Mario Tav.ares 'verseu com os alunos ob- o· numero .8612 f�1 vendido na Cl-

De sua viagem a Florlanopo, .

, ., ,

' dade de �orlanopohs, e o numer.o
Hs onde foi 9isitar seu iIIustre servandö assim o grande a· 7i'i21 na CIdade de Lagul!a. Os dC:'!lals.,

.
, ,. d'''" t d· d I n1lmeros sabe·se terem Sido adqumdos .

pae; desembargado.. · Tavares So· lan14r:nen. o e ca � c ass�. 'por pessoas residentes na cidade do

bri.nho. V9.tou O Sr. ·Mario Ta No
. ga�mete da 5nra. DI· Rio de Janeiro.

.

veres, d!gno tabdião de notas, retora o Professor Rocha' fa
da Comarca. lou aos colegas sobre o atuo

ai
.

programa de ensino, ou-

,

Dr. Nemesio Cu�ha viu' opiniões· ideias dizendo,De volta de 8ua viagem a t- ) d'·· 'd .

f .

Minas Geraes, achr�. se entre nós en ao, a go
.

o q�e' es�)a �.
(',' ,I f .

' "
;,..

.

o Sr" dr.. �emesio Çu�ha,. alto zer, para Ußlfor�lzar o ensl-

N Ü···
.

th jectando novo golpe e.pecta f�nc,clonarlO do Ml�lst�rlO d� no no �tad().. '

O CIOrIO' gvn ese culai": a lepl!rsçlO do cathö Agn�,!I�ura, em oommlssao neste Bem 'ImpressIOnado do que VENDE-·SE
la '

-.

r liciamo allemlo - de. Roma e mumClplO. viu e ouviu,' o Professor Em sua propria casa, nas ho-
,

, /.. '-.
'

.' 81creaçlo dá Igreja catholica Rocha deixou no livro res-I Vende·se em perfeUo esta· ras vagas, na mais rendosa, orF.'·
. ConUnua rIO',' anno ftanca· �llemä., ind�penden�a do Va- �

, pectivo ó termo que abaixo do de cODserv8çAo um auto ginal e, artistica industria domes-
-meJUe� 'lragico . e. marciano. tlcano. 08 circulos' da Santa ..

I

. moveI, marca "Chevrolet" 4 tica. Fadl para ambos os sexos,
Im todà· parte o: fantasma da ·Sé, mantiveram reser.va ab�o- . Nacim Bechara segue : .

'.

.

cylindros, e 2 maquinas de Informa se gratis, Desejando· se
perra tem fett9 vicdma8 eil).: luta deaute da nova mvestIdf:i Na madrugada. _de sexta-

4{VISitei, nesta data, o costura movidas á pé, tam. amostra� e catalogos ilIu!ttrados
JIlarcha inces86nte de. des- �azfsta. feira, faleceu nesta cidade ÇJrupo Escolar, eAbdon �a- bem e� perfeito estado. do trabalho a executar, remetta
trUl��O.. ,A," gu�rr� ..

CiVll
...na,. \ . t' d N

.'
' bstall, que esta sob a dITe- Os .mtereS8a.d':!8. pode.rã.o 3$ mesmo em senos, a F.Mari·

N"8pá�Jia.' �o sa�, á.o. ca.rtaz;, . .'.
.'

�"cheaSralm,.,8 fl�lh·omodÇao E·xaCmlm ção da professora 9. Leonor obter !nfo�maçõeB na l'e4ilaçl1o nelli,o' Rua 15·' de· Nõveffiljro,
�. JapâO.lu��a

..

p
..r�8enleme�te CO I; ;

."'N'.A D:;. . a. de Souza Neves Percorri to� desta Jolha, . 312" Cai·�a, Fosta); 2436· S.Paulo.
eom dois a4ver8arl08 : aChlDa ...U ' VlUva Azle Bechara. •

..

e o,' :Sovi4��s; 'f!. EUropa. c"on�,
.

., .' , "
:,

"

. ..

Nacim deixa de existir ainda das. as suas classes e venf�-
tinu�,}�m t�nsão diplomatica ., 'M Er.O I'CA bem m o. Era um es irito ql!el,. em todas,. ordem, di-
e
...
c'ettOB paizes decla'rarain' '. foJgazã�Ç leal pelo Aue Pc �. sClphna e aprovel,tamento, Porgue�ra franc�r �o�_ semita$ e .

ta 'ta 'd' d ....

J
� tudo que me fOi dado apre·IW ch1'islíailismo: . .' ,

·NEnV·OSISM·O v:a nes Cl a e e em om·. I
. -

d* .� .Allem�Dha d�u a e�ten . : .

M

., ville, com largo circulo. de clar� evo a Impressao e. qu�!der a �olitlCA internacional Os filbos de pais nervosos amizade::;.
.
�.q�1 �e trabalh� com mte

que darIa todo o �eu apúlQ cedo manife8�tlm 8. h��ança A sua familía os pesames I hg�ncla.e com amor.

�':'>"�P.�o,�.ql: .c.·a�o .�e c.on� de.q1;l�.s�o. herdeiros., fo�ça. sin'ceros do «Corrdo dó po-I )araguá, 5.:- 8 - 1938,
,.I��Ô �o,m. O�· SOyl.et�.... f: d�8: choram deseeper8da. Sebasltao O.' Rocha.

,

As uituDas noticias a res- mente, requer�m . imperjosa. vo».
Sup. O do Ensino.»pel� uq� .tr�ba)h()s, de salva- men�e a chupeta (coisa que

me�to do Q(ivio·escola �S81· a criança normal perfeita.
àtUl� �a, Gf1ma� em �t) ...to mente 'dispenss), acordaJll a.o. ·Harpoadas d s balel·as· emRiC�,. �dea�talQ. que àug�en-, menor, ruidQ1 suportapl mal 'o

.

'.
.

,. ua '
.

..

. _1iatiUI1 ,a,lii... possibilidades _, favo:, intervalo de 3 horas' entre u.
t ' _. .. .

,

lave.is 8() safamento do:i:n!3s- ma mamada e outra etc,. Imbifub·amo, �.asd. o teIÍlRo se man te- As crianças. ner;'osas re- ,

n�a firme., querem cuidados especiais.· Durante a semana linda ap· fughido 8, . toda velocidade,,�

�mp08so.U:8e ,no, .dia 8 do Sossêgo e i�olameDtö 8'11.0 o,s· pareceram em. Imbituba tres reote ao. ca,es, ,esbarrou Das
co ('.r�Ji'�" o. D,OVQ' presid,�Qte fatores essenciais- para Q e- enormes baleiae, que aguça· cchata8� de carreg&.mento pa
elbl�Q áa Colombia, sr. Eduar. quilibrio e cura da criança ram o desejo dos pescadores ra baldeação de mercadorias,
do. �.an1.os." . ( nervosa. Deverá a criança de abate las. psssàndo em si1Lio estreito," A imprensa de Berlim e fjcar na eUß cama ou no ber, Foi, 8�simt organizado o que isto é, entre o mesmo caes e
Ro .Gb, segundô. divul,gações, ço, longe de todo barulho se poderá denominar fi. fisga o vap9f cHapura», que fazia,
':UI:l.COU viOlentamente o chris-· irritante e de toda luz mui. ás baleias. Tripulando um bo· no �omento. manobras para
�ili,.aismo _e � .papa, usando nos tá viva: Nada de bater pOf' te e _a��ad�� dos neces8ari�s atracar. Ganhou, dep(ji�, v
Cummentarlds a respeito do tas, palestras ein alta ve,z, harpoes, os, pescadores se dl- mar alto, não tendo sido mais
incidente com o Vaticano, ex- brados de admiração. en de riglram' ao centro da bahia, visto.

r ,,!.Pl'essões brutaes e. até IrôlD' provocação, caricias baru- h8lpoando dois dos cetace08, A bale!B morta foi condu-...camente obscenas, redigidas Ihenta8.
.,

sendo que um delles teve 'ztda para a praia e desfeita
--

.ainda em· caracte»o semi.-offi· Ar, iiv:re e pur,o,' passeios morte- quasi instantanea .
.' Lem peda.Qos, apurando.se ato Vende-se um lote de terra Da Estrada Itßpoc.u com

eiai.
.,

. - em luga.res pouco frequenta, O 8e"gundo, entretanto, COll- tingir a gordura o peso de 6S morgos. sendo '"do. .mato vIrgem .

• 11.
* Tradicional joroal ds im· dos. < seguiu escapar, ferido, re.ali. nove mil kilos, calcula:ndo.se Tambem vende.se 2 chão de casa no centro da eidade de

prensa Ingleza, an:nuncia que Dar seI9P,re cáleio e vita-l zando, na fuga, um percurso I que serão feitos ceTca de 20 Jafaguá, ponto magnifico, margeaodo o rio. Itapocu.
co chancelIef ,Hitler está pro. IÍlin8�. que B.. to'dos 8urprehend�u. i contos do oleo.

.

Para tratllr com o proprietario: José �. Müller.

orrelo

Camisas (ji:nnom
"

I , •. 1 ; ,i:. t , .)

sãpfas qu� melhor saH-sfazem ..

.

·i�b_·."
,-, G·A· N NA M

A CAMISA, ,DA MODA.,,'

���: .. M)av.�_fi,scher �. ��:�'��i:
Casa de ESPECIALIDADES ALIMENTICIAS

Ameixas

,Cbave
Compra-se qualquer quan

tidade de ameixtls ...

Paga 86 bom preço.
BECKER & HESSE.
Brüstlein J8rà�á,

Achou·se uma, 3a• feira pasa,
Quem a perd�u, pode procurai Rna
a nesta reda�ão

./

Ganhe 12$000 diarios

.'

i

o sabão·
,.

Especialidade"
(Marca registrada) s,..\lÁ���RC_t� .

Es? ECIALJOADE
. de WETZEL & elA:

r·

. reêommenda-se para hospifaes, conegiQ�.: et , pela SU,êt q)lar . a",e ,c;lesinfectante ..
;

• , J

�. -
o,' .' :' . ',0

.,
�. <;

-

.;
• Q�;f

�,;ll""n.,__';;h,wi·�.!.iai;:';.l?i.,,,l<..4;"�"""';',i};:;ii� .. '
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