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ASSINATURAS; :

'"

!'ARA OS MUNICIPIOS DE TIMBÓ, Ê INDA:A'1 8$000

,
Exemplares

PARA FOP,A DESSES I1n,'_�:;:CIPlOS IO$OOC

FLORIANOPOLIS-NQ736,-20-,98-1--36 Silvio Scoz - Timbo - Agradecendo
conto visitar e88C municipio proccimo mez .F e I}.

,;,,'"

o novo secretario da

viação e obras

Publicas
-1--

Visita honrosa
'�.""';.J.'

t·:"

No ultimo do'mingo, esta vila foi
�olHada COUl:iA VIsita. no dr.]oão de
Luoa Frdn", il1teglio, jUi0 de direito da
:,��ID.rç. de, BlumeRlau e do sr. João� ': .,�:;.�;

'.,

. ;..r)",' .'

;

\

COLI,ABORADORES DIVERSOS

honroso

[Ass.] NerSLi

• t
C tm» J te

Rzunos

,

PARTIDO LIBERAL, NOS MUNICIPIOS DE

TIMBO' E INDAIAL

Desde o ,inicio do corrente ano, o sr

Ivo d'Ao uiuo vem presraudo à adUl:-�
uistraçãc de Santa -Catanna, o concur

so da sua poderosa itHeiigencia e in
vejavel cultura.

Com a sua escolha para Secretario:
da Viação e Obras Publicas, deu o:
governo do Estado mais uma prova:
da esclarecida mentalidade que o orieu- j
ta, numa significativa demonstração dê:
confiança na ação idealista e constru-']
tora dos autenncos valores da nossa 1
querida terra. \
Criado esse novo te importante Dcpar-:

tamento da Administração Publica, fazia- �
se realmente precise, um e sprrrto c'teio:
de vida e patriotismo, um verdadeiro �
conhecedor das nossas uecessidades.]
que adotasse ri gorosamente os moldes:
da sabia administração do eminen te]
sr, Nereu Ramos, :

O novo secretario d'Estado e:
um nome dos mais ilustres de' Sau-:
tá Catarina, pelo StU talento prevr-:
legiado, pelo devotamento á rerra :

barriga-verde e pelo prestlgio. pessoal:
e politico aue desfruta em toda a re-.

gião do oe;te catarinense, hoje consH
derada a mais f.:.turJsa do Estado,,:
E no momentú alUdl. em que o sr.:

Nereu Ramos honesta e patriotica� �
mente, procilra promover a pacifica':
ção dos espir:tos em vossa lerra e H'-:
solver os nossos m;;,is im1)ortantes pro':

, blemas, O ,nome de Ivo' d'Aquino pela i
evidencia em que sempre' viveu, esta- i
va naturalmente indicado para' auxiliar
ao governador, nê. obra. grandiosa que
iniciou e está realfzando. com os aplau
sos dos catarioenses.

Medeiros Tnulor, conhecido industrialA nomeação do sr. Ivo d'Aquino pa -
_

'.1 ' e esfuHr'ado presidente do Radio Clube
ra gestor dos negoclOS l',a btCretalla . d'b D 1 Blumetia�17 à qrime-Íra estação oe ra 10,da Viação e O ras L nu ícas, {:orJsul ta; �

m'ont:;dada em ;:)"nta Catarina.Pois, o critério seletlvo do partido do-
fOs i:ustres viSItantes oram 3ccm.minante ,para cuja orientação prevalt- 1,', 'd''.

t f' 'd' OtlOh'ldo"; T)elO eH. Alves Pcdro5d, "lgnocem un!camen e, as a trmaçoes e cun,- ; c. '

',t •
, , "_,, <:

'

"

d
.

I'
.

d 'd d Jt.lIZ de daeHo da U05�a COlll':!rl_d, "enouter, e mte 1gencia e e operosl a e, .

'1 b"d!( sraqUl, gentt mente !t:Ce Ias" 1)(",) •

----.���.-�-,----- Sílvio Seo,,-, prefeito de ,limbo, que
lhes ofereceu U.ll lauto almoço.
Os exc1',rs;ionistas visitara',..1 varios

pontos do nOS81) distrito f' à tarde, re

gressaram à cidade de !31umen'H':, le

vando, não só de RodelO, porem do

municipio de Timbà, um.:;, exce:lente

As proximas elsiçêes municipais
FORAM ESCOLHIDOS OS CANDIDATOS OFICIAIS DO

� Cem o fim de escolher os candidatos ás eleições de primeiro de
� m,;F';:O? rnlU!t,t,�e .1'::' dia 27 do mez pa: .adc, no salão Rahn, na vila

,

I de 'I'unbó, o Drretorio Municipal do Partido Liberal Ca tar inense,

II, ��� b:!:.r:�í�ee���aaç��ss�·osS��5i�i��0:. n��er���:iã;�ss����:rnf1����
cia pohtica do munícipio, que prestigiam o Partido Liberal.

"I Depois de animados debates; procedeu-se à eleição, por ,es("rutln�o
I s�ecret0v.: quea apur-da1, de]u o bseguinRt� redsultHadoh: p_ura s!l:e/eztho-'r?,lVIO1 SCOZ; ,erea ores-J u 10 aco seu, rcar o oc enn O')r!U 0, ..eau

� dro Longo, Leone ] Pater noli, Aníbal Beuinc a, Hermínio Scoe e

� Leopoldo Koprowski;Para Juizes de Paz =-Distrito d� séde do mu

� nrc: pio - Leopoldo Kurth, Adolfo Jacobsen e Henrique Sch.roecler;
Distrito, de B.ncruzilhada - Angelo Murara, Eugenio Flor ianí e

Daniel Audreata; Distrito de Rodeio - Luiz Fava, Silvio Fur lani
e Luiz T'amb osi; Distrrto de Benedito-Novo-Alberto Kroenke, Gel-
mauo Loppnow e Emílio Heio.

,

-A reunião do Diretoria Municipal de Indaial realisou-se no dia
23 de Janeiro ultimo, e foi presidida pelo sr Carlos: Schroeder,

"
no sa'ão Hardt, Compareceram todos ,os. membros do Diretor io e

numerosas delegaçoes dos distritos.
Veri.icada a eleição por escrutiaio secreto, foram proclamados os

seguintes candidatos: Para Prefeito - Frederico Hardt; Para, Ye1'ea
dores - Car los Schroeder. Artur F. Hoeschel, dr. Antonio Bastos
dê Araujo, jOft: Moser, Aiceste Betini, Bertholdo Peters e Nada l
Morro; Para Juizes de Paz - Distrito da sede do municipio-i-Artur
Hardt, Wa:ter Han sen e ,_Augusto Ba ucke; Distr�tc: de Asc�rr!l.-:
Gregorlú Damai'c, Aodre Zonta e Angelo' MondIm; Dlstnto Ce

I
Aquidaban--Manuei Marqutttij Hercilio Cipriani e Emilio Lange.

, -Durante a reunião ctôs Diretorios !\11micípais, tanto em THilbà,
como 'e::! lndaial, relO::u-am grande entusiasmo e a maxima corclJa- �

�
lidade. PcocL,mados os' candidatos escolhidos e achando-se todos

iI),·.i presente's, foram os mesmos saudados por Uma fri-l.gofosa saí Vil d,�
palmas, usando da pahvra o prof, J alio Romario Moreita e dr
Antonio Bé\st€s de Araujo, que prouunciaram vibrant�s oraç:Jes.
Os result<:ldos das ele,çõ;:s acima rderidos, ((Iram Huecllatamente

co",e" c,d", '0 ". de Nmn R,mGs, emmente Pres;d,nte do Di· Ii .��:�,�,_�:�,�=.���dO �.��i_b_er_a�l_. �,_�_"__�_�

HDspital S. Roque
M,wimento do Hospital S, Roqtle

detide o dia 24 até o dia 30 de ] aueiro.

impressão.

ReceÍtfls;
Inj�çções
Curativos

Operações
Exames de

Entrada;
Altaj
EstãO' iute.nadosj

36
39
24
2

3
6

.3
7

labora�orio;

Governador do Estado.

::

ii
q
q
:j

!I Diretorioe reconhecidos
:í

li Nas ultimas sessões do Direror io
i Central do Partido ...Liberal Catarinen·
! se, realisadas rsa capital do Estado,
: foram reconhecidos os Diretórios re

: rentemente organizados ncs municípios
: de T'irnbó f Iud .. ial, cui, rqK'l'1:"'.',-
já publicamos Das edições ante! io r_ �,.

Nesse sentido, os srs . Silvio SC'O:� e

Carlos Sc�roeder,. presidentes, 'r�
vamente, dos Diretorios de Timbõ e

lndaid, recebere m comunicação oficial
do sr, dr, N creu Ramos, Presidente
do Dis etori o Central.

DIRETORIOS DiSTRITAIS
U Diretorio Mun ici oal esteve reuni

do no dia 27 de jane iro ultimo, e r.e

conheceu os seguintes Direto-ios Dis-

Partido liberal
ca tarinense

ENCRUZILHADA
- José Braucher, José Bona, Dauie l

Andreata, Jacinto Bendoti, Modestiuo
Campestr in i, Auguso Lenzi e 010
Laemern .

RODEIO
- Antonio De pin, 'Virgílio Nor iler,

Sij vio Fur lani, 1\ icasdo Packer, Pasqu al
Fiamoucini, Luiz Boueasi e j csê Depiue

BENEDI'lO NOYO
- Pedro Maus, CLH1dio Buzzi, Au

�1:qo Kurth, Qnirino Longo. Gni:Í1�'rme
I\laas, .P'i:ancisco \:rj V1<:t 1'11 t:: ()io Ii It--: ..

� hing., , , '

E5�á a.�.<.;trt1 ("ons·r'<1I'J,Ç-V...lR fi pO�;'tiC';l ·S�-

�.ua,çion��t:..: d�:,!:�:�.S r�.,;Ls rL1.::niclino...: <:.n1

t·;._n'TiO (:e f:'l(:tn{:'�\lOS r,r'::''j)ti;ziOS\'.-S 1".- '.1 e

; ãt�cnnhecjda ·!':·éJI(:"L:.\de� (r,'I\."" �)ã.) ao ru::'''\

UlO tU!,PO I>ma _;af<,npa sq::tu<" da
nova epoC'(!, de P'!Z e de tn�ba'liO, que
V�A;:rJOS de"'[:'utar, tom? pr<'Xima cons·

tituciondisação dos rnul}ícipio�.

participam nos SI',IS púrentes e

lícSfôol1s de S'l{flS Te/arDes que sua

filha Leon'idrz ",tloser contratul,t
casamenlo com o 8nr' .'

Leo_poldo J(urth
-

1

I

1
I
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CORREIO DE TIMBÓ

Pressioni inq lesi
1 Negli arnbienti g iorualisrici e com

i merciali peru viani si stau no Dotando
: attive manovre ing l-si per costring ere
i ii Governo di Lima ad s pplicare l'vern
i bargo- suite merci italiane. AI Perú la
1 situaz.one �lr:ll'It31ia é buona, sia per
i la vecchia e tradizionale amicizi a tra

,
: i due Paesi, sia per la giusta cornpren

possuir armas (com o fim de lucta r I, -- A Et hiopia adhere ás obriga, .sione dell'indelogahde ne cessirà dvll'e
contr a os traficantes de escravos e de cões estabelecidas pelo artigo I r. para-: spa nsion e italiana. L.I) stesso Presiden
asse g urar a ordem m terna s . r::rapho ra, da Convenção assignada em i te, generD,le Be ua vidcs (-he couosce
Em 19 de setembro. teve lugar a Sa iut-Uerrnain, a 14 de setembro de: I'Italia perche vi � stato Jungamentediscussão em sessão p[enaria, 1919. : come diplom.irico], h a íatto sapere che
O representante da Inglaterra, Wood 2 -- A Ethiopia respeitadora do te,: piuttosto di a pplrcare le sanzrom con-

não d e s auiruou . Cojn eloqnencia re- g im en actualmente estabe!eciclo no: tIO l'It"lw, avre bbe sci ol t o ii Congresso,petiu ar g umentaçôes da imprensa (lo o u e concerne ás armas e muniçoes, ern-: Le anzidette mauovr e scn o conclutte
5"'_1 paiz, insensive l :1 toda e qualquer ��enba-;;e a conformar.se aos pincipÍns: con 1;1 ruinaccia di r id nr re gli acquisti
sUg'c"ião .de moderação e de especta enuurerados na Convenção rela ti va ao: ing!r:s! di mer ci peruviane [i'Lng hilter
t i v., h�nf'v()i!t1�nte, A e l!e se âssociuu cout rol!e de; commercio das armas e i ra é la maggioi'e cliente de! Per ú),:N 10';'-:-;, 'lle le ru bro u li se u lungo éi m uo icô-s, ao relativo protocoilo assigua- i alio scope di cr e are una difficile situa
ru�t"lH:t) em d-f-z a r:a cl\'ili",açãl dI) eui S�if)t· Germain e princip;lllllen-!ziune ai GOVé'nJo, il quale, secondo ii
A �-;'li;'�S�l e U� P,,;i/tS BaiXO;; ers m ,,,' te à clausula elo artigo 6. j calco lo jnglese, per non da n neg g iareud!t:L:;n'nt::: host is Assu nu u a de íez a 3 Ethopia está e continua disposta j il t Ps ese, sarebbe costretto a cedere al le
(l � ,-jv(StntJnte da Fr a nça- principal- ao "':onselbo todas as informações soll-] imposiztoni «societarie» ãi Ba!dwio,
!:r1é'dte flreccci'lpado com as pretenções c}trldas e a tomar ero cO!1sidéração to-! Edeo. e compagni.inglt'zc.� sobr� a Etbiopia, Nãp era das as recommendações, que o COlise- \
mysll'l'1o par'l. omguel.d que a It1&Ja- lho l)odei'à dirigir,lhe sobre a ex,"cução \.=
t.erra aspirava a collocar a Ethiopi�� dest�s compron{issos que ella reconhe- \

C' L lds, uo,
o ,s.:'u directo cootroile medIante I) ce corno d,' competencia d.3. S }'..:iedade \1 asa �O�10 '

,

' o Ii corrispondente'-del «] ournab ,

Eduard
euí-'lO Junto ao govemo de AddlS Abe- das Naçõ::s, ! r Helsey, proveniente d,a A,ddls Abebab,1 de um ÍuncíOnario que aS5n.nlsse �""�-=-----':, DE d 1 C t toI aI suo passag!ilo a, al,ro e sam"de fJ�to a 8dmioistraçâo, do pait. 'I I I

' !

L ld K k"
"

1 10=:\ " ! I I. I 1 J. I! ! 'H.! J.! ! .L1 ' .J'3'i tervístato da lUJ gi.p,rna]Jsta- oca ,e.A D-ti:udç do' rep�esentanre da �lLalid >:;-Jt..�t"��t:;ç.,M���;k,�IH1f,jl;fl',\�1$�,,lj.,I��,�)'-"'� 1 eopü O ,oprow ! E;!:i ha díchiarato che da Addis A-ko: d,' c' benevoie.ucia e _lnsn1rada. na:,_.�_", � :, '�d 1 f t,

t' � - beba é ímposibile au are a .ron e econftanca e no luturo, Entre ,as ten-::� Vn fVíD',aCl�a �: ancora meno sape�e che cosa VI suc,ce,"dcncias' oppostas, o conde Botlll.1 trou-:"'::;: A i;íL .l,' , �! BENEDITO-NOVO-ALTO.

� , dp.• Niente comunicati, niente, notlzle
xe uma lJalavra de modela(�ão. : � ." :

b b, :
...;.;,'

C 1
§<."- i Fabrica de laticínios ela afamada niente mezzi per avule. «Addis A e aCutl';em referir a concl,:são do seu: -#� ,

!.e1:1tra' �: marca ELKA _ bfJ detta l' Helsey - esisteva unadi"curso. O Conselho nap ha duvida: -:tt 1.... de
§or i "

t· d Gre-"" -- h d bo.s3 delle notizle frequen 3 ..a a -

que o :f!O'if;rtJO t'thiope acceite os pe- :,: -� O W *! Armazem de Seccos é' ?':lol 3 os
1 I�

� �·C"'''· B''''c lCl'>,o(l;O -

d Cl' e da Armeu)' che le veu( evano. n,di 10,:; que lhe são feitos com hanque- i � <> <iA'6 .' 6 6flfú�1I �- \ Ferr3gens-·Fazen as etc, .�

1 'd
' ' " '� T' b

' �, Abissínia -' ba poi proseg?jt� iI gior-za e 2eai 3Clê', que conSIste em pnme;.:....:_.; '1m o #- i
t t superro, !iJg?r ém medir apropria cap3cHh-: _� � i --

. -=-"- '._�-�� nalista - - vi sono meu I Or!,
.

-

� r1 "� "'; , a:entitori, e' süpra a tutti questl, de!le
�.[e'd'�C' m�nt:r °ds corl1PjrOUHss0S ESSU-: � • Dr?g'as, productos chimicos ;:: .;511 ��,O,n." �cS�,!i"��,'"»'2't\ aO'enzie teleg'rafiche,rolOS. Na') na 'u,Vida OE que I) g" IJVef-:'� especialidades nacionaes e � i, Un ll.� n.u Ufi �,tJ;.u ,., .

I. ' ...,.,.
� E'('covi uo ti-tolo per iI vostro artlco o,!�O ethiope �preciará ü a�x121O ofÍ:reu-::ti extrangairas #- ti ' . '

." na de�to \' Helsey all'intervistatore·.,ao pela SOCIedade das,n"çoé's peira a:�
, " �: La pobzIa ha arres�ato tiO Indlviduo

�Addis AbeGa ovvero quaranta bugut:'beta contra a escravIdão t, preparar-: r.�-�y.r�j11':�f.t\lr-ttlfrfttt'f'f�t't'%��1 :ISDSP;tto,
ii qt:ale, d?po a ver f_atto alc,mi

GI.:oe-A a� wr?ar·se ,no eeiQr�ro oe A!nca: /': passl coo gl! agentl ,:he 10 �cortava�o" __'="�__'
--====

um pw:nelro actlvO e tIJ.ICaZ da CIVlll-i'l� !e stramazzato aI 511010, Portato allo-:!,'o 'ao
'

,

I I'
� ... t'- �" .

d t
.

'-"'!� .

,

'

,

_ i
DA" ,1 ',1 speda e, eg 1 e <ta,to SOl",OpOS,O o ur-i� (}abinete en' arlOJ:!;,:as aspremls:!>as; esta;; as cond!çoes: � ,r ' ,raoRsoe110 :Igenza a un'oper�zlOne cne ha dato! i -

per:�anecessem va.gas" porque assum1-: I II,

::questí stupefacentl rlsultatl:, I!]�llo sto�: �iam forma, e, SnbSL�IJCla concreta eill �� ilmaeo dei paziente sono S�<\tl nnvrnutl

:\'
\Rende-se por preço bar,ati�simo,c�ausu,!a:s ,uem precIsas .votadada pel!:i�,: Advogado fJ'jl segnenti ogg�tti: elO �emt»'ríno,aper�: Wí um o-abinete dentano, paraassemo!ea a 28 setembro de 1923, Rs· !I, J", to nu anello dI brlllaotl, 11 manlCO dt:, �'-') "I Pro fel'to

d'
- c

•

I d '

� �, ,

d' So-fVH':l arnbu,a!Jte,,, per �
s ... s coo lçoes loram torrou a aí" em tet· I

V.! una coppa ã'ar�ento e una colJana 1: 'd,

1
. -

,

I'
b
'" esta o,

mos n�u'to c �ros em
,

tres propOSlçoes � BLU;'-,fENAU S, CATARINA i perJe, I mediei sp�raoo dI nnscue a \
_

que nao admitem eqUlvocos; i d salvado. \ ,",_",!.I:f"?!�,�ça::':,,"�,?,,_�,::�:2.._�.!!_d_t. _
__�J>"�__ l;I�__ �: '

: :..--..��!&,:N;f���__':�.w=____________._._.� il!iI:"'_'s_..... : _ a:=u:' em ,

� �
� � ti p'ú lo taní C l' .• '

'b d" d 1} 'taO'n": dPl "01 e I1Joren.e.as,.;a. 1 11 ,per orrevano a pia- !,lVllrz,'l, e,: a�"c IH" ,é:·1a ,�on,,, ""'"
", :,:

-

c;m,a dare rinoso ai cavalli volendo
nura in v8rie direzioni

; lagglU VI e la gland',z7d, ,o tiplcnd"re,: ...... 'I r to castello quel-c,
,

H �' ,
"

{ d'
, "'. "ragTO'I'logere I ",,1rocca '

- [ lU, seguono, arum-_lsse. i la potetlza 11 as to 1 una \._or,e, cne:
,

'b -
�

I' 't I'damenteL
'

"I ,I: "

1 A'
"

I' 'l'l<:te"Sil notte sa lronO ln rep- o vedo-:-flspose I montanaro--einon ha l'eauale ln tutta 'usla.::;ceg l'i, -:- 'r.' h' 'd;1 mcntagna,

d' '..'

I'
'"

N" I 'i d'rnpat! llauc I e a rcontento I aver eVHato II v11 ag·! -SceiO'o i'amor tuo, 1 adIr, e a tua: I

d b'" b
>

'oscesi inSI' " : "'.
1',· : lambeu o a IS:;l e urrom se ,arcmlllo statl, segna.atl e DlU,montauna-rlsoose a �IOlJal1etLa. :

"

l'
'

f r;osl' tor,'�, & • � ,r ,
'I' qua I mUO'0lvano u. ·'1instguiti. j _ Non rivedrai mai piú Teheran, i 1011°,° < 1 o", 1-

-Che ci abbiamo scorti? i F th'ma : rentl.
Harum si era messo alIa testa dei -No', Dc.rclle' veo'o che SI' d' ,!

ai.
- : D:alle alte regioni delta grande mon",

u nou lrl-: -Non ,Importa. I '

, t "gido cne'drdÍ'.. ·,,)cl[o cd eeC'itava senza posa iI suo
:-ono V�i'�O. ,..lI' nOI'. "L' b 'i !',

: tflO'ua scel1neva uo ven o 11 '

• ::: ... � ti , ;__ a m011tacrnr. e e! él roa IlélSSU nau: 'b l' ct 1cavi-,Lo �ordlo, lanciar:.do!o, h,a strette _1)o\i"e' ,"sk?, ! ' ,

f
o'

: s'ineoHava nelle gole u,ulan o ameo-,� _"l. ,VI e asto. ,�, d t
'

le frondev::llL: ombreggiatt: da ÍÍtti boschi di -Lazgiú-ríspóse ii mootana�o,
-:

M'" 'I t t P
; t"same!Jte e HH:en o � ormlfe

" "

'. b' ,�- tn-: -1 1 oasta 1 _uo cas e ,o.
, \ aV' >

�. " '; d' glí "misurati pioppi.lé'Z: OHm platan!, 1 CUI ,rone \ mlSluava- dicanc!<; u!! gruppetto di casuccie an-: _E' fredda la mon tagnd Fa tlllma, : � e! OIJ�c:nl.e e
,

,_

..l' d s:'o laDO sovente una grossezza di sessaota [ll'd',l,t'" 1'0 fondo g'd, una val',e 'V \" t' I' : Nada q pra .evata �,1 o �

� _.

,

- og 10 vIvere cou e" mIO tal(' e: '

...

bh -1': tt ta sulle spallepie.:!i, di querce e rli cedri. Nadir e -Bisogna evitarlo. '

d N d- 'g'u �3 e avt:va ge a
..

T' I'
,

'

d
" : pro �;.,r a, Ir 'd t'l

" �,al!a.n g,·,o"nr., e,\·". cbe tr"enJ ",,,�,'a pel frecido:aL':llna 10 StgUlV<1.DG a VtClOO, e -Passeremo lontani,. Nadir� _ vleU! a unque e 'farà la plU'
,n. '''''' ';t"

'd rdl�t,o di loro galoppavano gli a!tri --Che le guardie si Slano accorte l.elice delle donne. nou essendo abltuata aIlrlgl,� cIma

'_inque mont?.n:c.ri i qualí avevano già quando uscivarno daJla cittá, eh e F a -Partiamo-disse Harum. della montag1J'� , uevosal_ e la 11l1corag-s:,,:,;,'a:,n dall'arcicme gli archibusi, p:Of Ihirna lJoa tra COD, Doi? .. I '1'"
, . aiava con sorrlsl f:' doIel ?aro e.

, ' - cavai 1 SI �lposero JD marCIa, b

I ,'I' ':.' 't" er ,1,' lunga corsaesst:!e prontl a Sel'VIr�ene, -Nou lo credo. ascendendo le collwe cbe, succedeo-
_

caV2,! 1, 3r,11an t p c.

t,
"DOD� di aver attraversato parecchie -Ma perene c'inseguotlo adu!Jque? dosi 'Je une s.lle altre, coperte di bo- �í erano meSSl ,aI �_asso e" s.ar�ao;pl�-'\:,,;,Ift'te e D,iarJUre inco!te, malsane, -l>er cap"'re chi' sl'amo, "

f
,"

t ff t' d '1 vnno su p'f o-h er,) seO,len, at.en o
• u � SC111, ormaOo I pnml cou ra ur 1 f/ a '" � '"

\" ' ,t" 11 c eq.l!.>si prive di vegetazione, i cavalieri _ Inseoniranno aduuque tut[e Ji.o catena degli Albours. fortemente .gl! ZOCCO 1 .��r� � su e, lO c,'
s,d1\arw di galoppo la prima catena di

persone lJ�cite da Teheran? L'osCt1rda cresceva 01 l.íllDutO 10 mi-

3\ture, sutle em Clme sorge II Dema-I -E' cosa certa, Nadir. Lasciarono su la sinistra Ask e pro, DutO,. I cupidi boschi proiettavano
venci ' -QLla!e vantagvio abbiamo seO'uirooo verso ii Dem<tvend, ehe or- un'ombra fius ,.ul drappello, ed Harum
G'

'

'1 II' 't I b stJ que] ma"'l' era" poche mizlia e che SD,er3· f rS1' dI' quando l-OJUDt! SULê co .me, sanes arono per cavalier'? ...
� era costretto a erma

�are un l:>Ó di riposo ai cavalli che: -AllIleno dodici miglia, vano di iraggiungere fra qualche ora, y_uando, per Don smarrirsi in mezzo .à
" d t 50" '.. I ,Bani.m. pratico df::i luogh, i, s::elZlieva li '01'" "1'1�' ae ed ., quef burronl("I',(j',:avano

'a re ore �nza un ISt.alhe

\
-Non ci razziuugera:nno p'ú? � que e ,,;,' '- s� ''',; b ' ç,

" ."
,-< 1 �'�';, sentieri menO battuti, procu,ral1do di h

.1
ssero flOlre mal'\-lI ,tr,e,'gua, e per ver ere �e erano 1O<;e- -Lo spero.

• c e pareva non "ovc:'.
,.

,
:m'antenersi nascosto fra i boschi, for· h.

'

t" "aoo altrl sentlerlgmtl, -Hai paura, Fathima?
• .'1.1 se;:: lefl sucr:CI.,av, t

"I quercie, di fa!lgi, di pioppi, di betullt " ",I' '"

La vasta planura SI estendeV2 di i -Presso di te DOU temo � sempre plU rlP1<11, sempre plU sassOSl,
• I I·

.. '

11
- , e di ginepd, per 1100 fàrsi 3lcor,e:.. -:re .

d· f
-

u' I dmuni ;;1 ,oro oce J! tlno a, a capltaJé,; Nadir-,nspose la giovanetta. ,� sparSl 1 ramellltl 1 ava nera, eosa"
che ormai era appena visibile, esseudo I --Gl1arna, Fathima: lassu, fra !e baIze dai pastor! che' potevJno teltlé'fsl in p�saP:te, mescolata a pezzi di trap

1
' ,

I' I 'quei rl'intcrni e rceare ai villaggi lalDntana fi t.e rrenracmque llilg Ia. ,del!a mantagna neVOS<l, vi e un veccbio azzurrognolo', alle l?:oie succedevallo..

N d" I llotizia de! passaggio di que! drappello, �

1-:0 sgnardo 3.C�to �l 1 a l.r dlst1IJse i caste!lo; !:;ggí� vi é, Teher�!J; la capi� ( altre gole, sempre plU profonde, piúsrbtto l1rl drappe,lo di ventx o trellta' tale della Persla tutta, Lassu non Udtal Ca lavano le tenebre, quando giunsero d
.

b 'h' 1 1-

/' '

1
. piú cupe e selvap-',,ge, e ai ose 1 a trc3';alie i che galoppava verso ii vil-Il'che i fisehi dei vento, i gricii delle aI Di,�di dell'eoorme ,montagoa, e CUi A '- " •

I
•

d d l' I
- > 'b05Chi sempre piu flUI e plU oscun.laggio di Dernaveod, wentre altri, ma laquile, e Don vedrai chi! W{', iI vecchís vette ('rano in orate ag 1 u uml raggl -

I.

OULTl o Bl�lUARTE I fabbricanti d'arrni
Yog�iono la guerra

Da informazioni raccolte dall'Agencia
"Radio Naz.ionale>, risulta ::he la

Iabbrica inglese �E arn;i «V\,Ii,c�er�
Arrnstrong » paghera quest anuo ar suor

aziouisti un dividendo del SS per cento.

Ql1esta. misera altíssima di �;munera.
z.ion e 21 capitule é stata �osslbl�e rag

giungerla in segui to a�h aHarl. com:
piuti per 1::, ingenti for.tlit�1fe di armi

e munizioni ía tte all'Etic pra anche nel

período precedente alle sanziooi quando
ancora era in vig'ore J'«embargo» sulle

armi dirette in Abissnia.
,

'

A questo proposi to I'Agenzl� Radio
Naziouo le ri tiene opportuoo neordare
che l'arcivescovo alJgljc�n� di ,C�nte,r:
bury, zelantissimo silr:zlonlsta.) e 11 plU
forte azionista della VJJckers Armstrong
e, in�;eme- fI.1 greco Zabaroff, durante
Ia guerra e uro pe a si arriccbt col traí

fico delle arrn i .

Ai .Abissini(� e a Sociedade das :Naçoes
Cont Duação

la iabbríca bugie

ii re deUa rnontagna
Coo ti III uazione
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o que é a Sericícultura
3

La Guerra in Africa
Eng. AgroDomo MARIO VILHELA Sub-Inspector da Ihspectoria

Regional de Serrcicultura em Barbacena
INCO!lllNCIA IL FERIODO DELLE GRANDI BATTAGLIE

,Finora Ia gu:rra italo-etiope SI eilimitar., a piccoli scontri, senza alcuna]
vera battaglia campale. � ln continuo couta tto, per mezzo del-
Ora peró che sono terrninati i con-] la radio coI comando ctt! general Gr�

A sericicu ltura abrange todas as assim o amoreiral inicial, o agriculror ce,ntr�!llenti di important\ Iorze, tanto: ziani, ld colonna italiana fu a vvísa ta
questões relacionadas com O bicho da pede criar o bicho, da se�a, soltc!tand? enopi che. j�ali,aue, .inccmincia la veral che aspetrasse I'attacõo ali,. ci'tá fino
seda: a cultura da amoreira, a criação óvulos á Inspectorra Regional de Ser i- guerra" CIOe i l período delle grandi] ché l'aviazicne avesse compiuto un
desse insecto precioso, a preparação cicultura em Barbacena, fo�[]ecendo:lhel b�,tta_ghe, in cui si deciderà chi e i)l: bombardameuto del le opere Iortifica te .

de õvulos [sernentagem] e o aprovei. sempre, ?ara tal, estas iutormações, piu torte.

I: Infatti la colonna de: carrr d'assaho.
lamento industrial dos casulos produ- além do nome e endereço clar�s: I :« tanks,» autoblindate e cavalkn ..

sidos peio bicho. O bicho da seda, que I) -n.umero de pés de amorel,r� que I
LA BATTAGLIA DI GANALE DORIA': d_l'albeggíare . lIliziar�)U,o l'avan��_t:1, �enasce de um mínuscolo óvulo, passa, possue, Idade, systema de CUltIVO e

\.
': giuuti a 10 chilometr i na Negh<:.'dl aJO

durante sua vida, por tres períodos estado da vegetação; La pruna vera batta,glia Iu qnella di! srstirono ai violento bombürdamento
bem distinctos-c larvn, cr ysal ida e bor- lI) - installações propria� o_u a;1a� .. <?anale Doria in cui í'esercuo etíope! fatto dagli aeropian i, i CéU t'ffettt tra�boleta-dos quaes apenas o primeiro tadas (sirgarias)_ p;ra a cna�:o, .wdt.I

Cit ��a�» Desta, formato da circa 4o,oooioo terri?ili e v,e!!ivauo d istr u tte m ta�intereS3a paruculasmeate aos agricul- canelo as ríimcnsões .das mesmas e das uormm, venne attaccato e distrut to da: modo sisternatrcameute tutt e le upcrt.tores esteiras de que são providas; . ,impo�ta�Hi íorz e italiane dei general: di difess del la città .

. "Os aspectos scientiíicos (sementagem) 3) - mão de obra de que disporá i Orazrani .

'

: ,Incominciaudo pOI lattacco te (tan_ks�e industrial (fiação e tt:celagem) da para a criação" . . I La �attaglia Iu in,iziata ii giomo 12: quesle passa vano sulre triucee e f1�lva.sericicultura não devem p eoccupar'"os A Inspectoria de Ser icicultnra de corrente ,e conclusa li 20 colla OCCCl-: 110 di drstru g ger!e me!]tr� la cavalltna
sericicultcres . Barbacena attende tam bem a, quaes- i paz10ne 1 taliana d�lla citrá di Neg helli.: italiana, SI]. file dopp ie circcudava Ne-
Para criar o bicho da seda, para quer consultas que forem encamiuhadas i Questa occupazrone assume grande: gbelli.alimentai-o durante o 'seu período lar- em torno da sericiculuura e recebe,comllmportauza se si pensa ebe Neghelli! La lotta tu saug r.inosa ma breve:

val, que ,se sub-divide em cinco idades, prner, a,s visitas dos ioteressa�os que i era la sede de! quarti,er. gene[�le di j 1 carri biiudati italiani ;vanza.rono ,aO agricultor precisa, antes de mais nella qurzerem real.zar, sob avrso pre-! .. ras» Desta e punto principale di coo- lor volta e so tto tremenco Iuoco Q�nada, de estabelecer uma cultura de via, um estagio, para melhor apr�nde·1 ceutrameuto dr tutti i r.Iomrmenti mitragliatrici prellldevano d'1nfllata 1

amoreira, porque as folhas desta mora- rem como se cultfva a amoreIra e: dell'armata di quel Ias, situata a 380 gruppl etiopí che aDcora n.'Sl5teValJO
cea constituem o alimento natual, uni, como se cria o bicho da seda-torna0.! cÍli!ometri daI punto in cui cOilli;::C10 nei Irestí di tr:n .ee sconvolte. Presí da
co, do bicho da seda, quando larva, :lo-se bons sericicultores e collabor3udo I il combattimento, tutt: i lati da uua tempesta di ferro e
Nos periodos de crysalida e bor�oieta para que o Brasil forme entre os ma-I Beuché llun si possa considerare de- fuoco gli etiopí si sbandarono c fmiro
(insecto perfeito), o Bornbyx J1(J1'i-es· iore::; prO�llctores de casulos do

mundO,,' ftu!ti.vameute coodusa l'aúone mIlitare no nelie

m.
ani della c�'v'allerla � t.rup�atas duas palavras la ..wéis são a 5ua ln quel settore, per l'eoorme estenslOue motonzzaW ItalJana cne ,n�l _f�att(,IDt-)Odenominação sCleotlfica e a sua classi- �----

I
di terrítorio che le serve di teatro, avevano cccupat? l,e pOSIZ10n1 dom.m�D-

fieação-não maissealímellta, provendo i� il'occupazione di Neghelli costituísce ti attorno alla cltta�as suas necessidades orgauicas com as ll})t" S�l,i(l}j (U;WI&Il1 I ta piú grave &confitta subita finora L� battagiia tenmn"va aUe �)re, lZ
reservas accUlliuladas durante o estado I dall'esercito etiope sul fronte della píecise, quando ii géuewl G.aztaul eu-ele larva. '

i Somalia. trava iu NegbeliA criação do bicho da seda deve I

SOTTONnSSIONE DEI BORANA
merecer a atteoção de todos os lavra- (P'i'O'l1�ot(Jr _Publico) LE STRADE ABISSINEôores, dos habitantes das cidades que Neghelli e la capitale, dei �erritoriodispõem de um q laiotal onde possa. Ser Ras Desta, nel suo plano 9.i conqui- dei Galia Borana) 1 qual. costttttlst.:OÜO
plantada a a::!1oreaa, dos proiesséJres, , Advogado sta della Somalia, tanto strombazzato nu gruppo etllico d�Her,ente degli abis,
para ddla falarem aos aiuU111os, que da Addis Abeba, aveva preparato delie sini propriamente deUI, e passarooocontarão em casa o que OUVlrem soDn: _-

strade carreggiabili davvero importa0. sotto i! Ioro domínio soltanlo da una
assumptó' tão attrahente, de todas, I ti, fa,ceodovi. lavorar,C intensamente ventina d'aoni, I Bo,atla odiavano ,laemfim, que: amândo o Brasil, ;;;ouben::m

Par�sitas do s porcos gran numero di- schiavi e di popoia- dominazione dei Negus di Addis Aoebaj
que o nosso paiz consome muita seda ü !

lioni 10c51ii. Una di queste buone s�ra. mentre nutrivano grande simpatia per
e pouco produz. de partiva da .Neghelli dirigendosi ',li italiaOl. '

�Por todos, a sericieultura deve ser
verso Dolo,

'"

l�ia oel 1896, quando Pes?16rutareencarada no seu aspecto vl"rdadeiro;
�:u

' B ttego glUnl:>C jo quella n:,glone-,' ave-11
.

d ,t' 'I' d . co precIsamente su qt}este strade o.

I d t tt t n '''m
. rmaandPeesquetnl.aa"d Idn u" fl�, aux! lar as Entre os paraslt!ls exthern'Ods <l:ue ata-: che glt italiani, partendo da Dolo, vano �tlpula- o ut tl.

ra ad-�}rt"ll'n
ue-

g
_

ac v a es rur.u:,s, urna oecu· cam o porco o malS cou eCl. o e ? qUe \ '

fi' I 'inca- cetta':ano a pro eZIOne .Cl, A "

�" ••paçao agrada�eJ) facll, propna, para os I produz a sarna, pondo-se 1e hnlo, é! s�erra�ono ,11 u mlne� att�cc?, 4,. Ma, lU quel templ l?rbHÍ1 per I _Itallabraços que oao podem. pr_?duztr na la- i claro, o c bicho de pé », pois não ha: nco
dI occupar�

.

NeghellI d�u afh�t�l Menelik aprofitto pe� lt�pOSSeslrslyo�'.)V011.ca e na grande crtaçao: os velhos, i fazenda que tenha porcos cude não se:
a ,colanne. celert clompolste. 1 autod lO, a "oco di que'lIe l('glOOI e ass(!ge,taneIh "

_ :, ': date carn c'as�a to ve oel e squa rODII
t'

,
'as mu eres e as cnanças. ! encontrem e!>Ses aOlmaes cnados soltos: ': ,.' d ai suo Impero. ,. ..Comquanto pequena-e dia assegura i com as ,)relhas, os quartos, o rabo i di c<lv�llerla, I._ 9,ualt, cO�lpren ��a�� Ora, colla vittori;:; delle,�rml ltahaoetos me�h,ores fructQs quando ptquena- i cobertos de bicho de pé. l dragou! dei, re.,glmento di .ca�a en ..

si risvegliarooo !UmjeOl.at.<\me�t: h:
a �enc�eultur� pode constl'tUir uma 1 A sarna tem os seus tratamentos pro-l pesaote. �Genova:b e lanclen della

simp,,-tie di quelle genh per 1 halla,
gran�e Industna do paiz, ,pe�a soma: prios um dos quaes foi experimentado,! cavallena leg�era «�(lsta," ºuest� e i capi Bnfana giurarono <;olentle�eí.l.t_ed:t: mIlhares de pequenas cnaç?es rea- i co.n muito bons resultados; - o banho i C< .lonue,. perconendo clrca 50 chl�ome. ai general Gr .. ú;Hll la !M,O !"üeha,hza�as, c?m� acontece na Itaha _,e no 1 de UfUCÚ., i tn aI glOrno .. :en�pre batt;n,do e ()�ba n chiedenrlo fosse coofermatc: IJ .tr�ttatolapa?, pnncapalme,ute, onde a cnação i Alem desses- porém ha ainda 08 pio- i dando II nemkO 10 ,fug.a IlldlS,ast� sa, e

dei 1896, e domandanJ.o dI_ UtlllSl "lle
d? bicho da seda e representada pelasilhos. 05 porc,s tambem tt::em os seus!occupaLdo nuroerosl vlllaggl. glu�ge�!truppe ita!iane per c?mt);)tt�l� glic�fras altamente elo_quentes de, r�:spec, i piolhos como cs �Oi5, cavallos, etc, : valJO alia 11 )tte fiel 19 a Uarca v�lh, abissi;;i,! loro s(feolan. lJ,eOll,n efle
tlva�ente, 40 mllhoes e 360 mllhoes i Ha duas espectes de píO!hos; um i distante 2<:, chilometri. da �eghel!i, e' sempre 11 lrattarono cou Iilólldlta cru-dekl10s de casulos colhIdos anDu"l-:branco e outro pardo ou �scuro acha·;, � Id.-1támente. i tado. Esses piolhos localizam-se de: h pernottav,aoo. �, "

,_� .•_,__ ..Para criar o bicho da seda, os lavra-l preferencia atrás das orelhas do animal: -�-----
dores devem pr�ncípiar estudaodo o i em pouco tempo podem se reproduzir i
assu.mpto; para ISSO, o Ministerio da i de maneira notavel. t -h- ":0-.A�rtcultura mantem em Barbacena, i Tanto piolhos cc.mo sarna e bicho j rMlOas Geraes, Uma Inspectoria ReglO. � de pc. do modo como oecorre com os;,
�al �e Sericicultnra, depeudeucia elo i parasitas internos (solítarias. lombrigas,: t -::i�rvlço de Fomento da produc.Ção A-ietc,) são coosequencla de 5ujelra ou

'1''nlmal, do Departamento � acional da � criação feIta seUl os neCeSilTlu!i cuida· i
Pr�ducção Animal,. a qual ,re�diza, DO: dos de hygiene, O porco emb<)ca seja i!l
p�lZ" a

. propaganda Qa sericicultura,.! tido com.) animal q:le faz da lama e �dlstnbumdo. gratuitamtute, livros, car-! do monturo o seu amhi<:ote predilecto (9)
tazes � bOlet,ins, mudas � sementes de i nâo pode comtudo, ser deixado ahi sem �a�orelra, e ovuios de .. blch9 da seda,'quaesquer ctudados de limpeza. ®

'ort�ntan!o ainda os sericlcuitores pall Um dos tratamentos que vimos :,coo· mcoltoc.açao de s�as colheitas de casulos., selhando para acabar com taes piolhos f
Depols de bem conhecer theoricamente

I,
C muito simples e tacil de ser posto )

o .qut::
_

é a sericic:uitma graças a5 pu-I em pratica e,ll qualquer lugar. Cunsis· rebltc�çoes q'.le recebe 'o agricultor pode te em aplicar a;óeiTt: ao corpo ,,10 cor· �pedIr á Inspectoria .citada mudas ou po .tomado, de piol;10s, Lom0 não, seria �sementes, de amoreira, esclarecendo multo pratIco pegar todos o,,. ammaes, (li
no seu peilldo, aU:m do nome e eode- atacados em criações graod"s, o ver.! �reço completos:, dadeiro é fazer o ser;uinte: - ccllocar, I f C

'

f
.

I.-a área d.e terreno reservada ao no pasto onde estão os :porcos 50ltos: NTONIO ANDIDO DE IGUEIREDOculttvo drl, amoreira;, .

om ,pau que _dê geito deHes secoçarem!.) . )II -a epoca propICIa ao seu plantio Nesse p.àu poe·se um chmnaco de qual- �
CAIXA POSTAL 19, RUA DR. AMADEU LUZ - BLUl\íENAU \na zona em que_. h"Ditei;,. .

quer c�)1sa que p,ossa �ervlr pa.a ser \ l ,

-4.

III -a est .. çao ferr, Viana m�lS pro. embebIda de azeite, O porco ao coçar \ .h-�,,,,����s��;v,;:�;�-� ....._�-
Xlma � SUéi prc.pdedade ahi" limpa-se nattlr.alrueute dos piolhos \

'

CultIvadas a� mudas, estabelecido untando-se com o olc:o.
�

{Do Serviço lnfermativo da Iliretnria de Estatística da "redução, aspeeíalmente
para o «CORREIO de TlMBO'�

L'OCCUPAZIONE DI NEGHELLI

PEÇAM PROSPECTOS E IN·

FORMAÇÕES AO REPRESEN·
TANTE,

maqu�nâs
A MAlOR FABRICA DE �fA.
CRlNAS PARt\. BENEFIC!AR
AR-ROZ DA AMERICA D0

SUL
MACHINAS PARA QUAL

OUER CAPACIDADE E PRE"

ÇO. MINIMA FORÇA IVIÜrr_:-rz
MAXIMO RENDIMEN � O,
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Encntzilhada iC o r 'r e i Ó
I

de Tilnbo
Em cl1wprim�tlto ao que det.ermlua a circular n . 274 de 16 do corrente!

�lez e íJ,ara connecimeoto dos interessados, transcrevo na integra a Lei n , sr;
,'t' rI tarnbein do corr .

. .

.. ,/.'. �,' 1:
,

"
lO ,D'leZ que extingue o imposto S movimento co.hcrCla,:��=llm._�_'_M._O"S��n -=�-�._-------------

e l�ldllstnal e institue o de .vendas e C('}!l,s;gud�'ôes o qual, nos termos do: I

2:-tlgO 4 das Disp?sições Trausitorias da Cut;stituiçzo do Estado, entrará em � p'.QUNO n. edoudoV1P'�r '" r. dé janeiro de 1936. ' . S· .l�V·
.

E,-la:
Continuando -sua excursão no interior

comercial e indusn ial e institue o \ do muuicipio, esteve hoje nesta loca- Pelo presente edital, convido o sr .

\ lidade, o EX(Jjo. sr , VItor Bubr, digno Edgar Outran Dourado, devedor á Fa

'i Prefeito Municipal e sua comitiva zen:la Estadual, pela Coletoria de As-
O DOUTOR NEREU RAMOS, GOVER;\TADOR DO E, S, CATARINA : composta dos srs Ad olío A, Bauer curra, I

a pagar seus impostos atrazados
: presidente e AUí!.usto Brandes e Leo-' dentro de 6<) dias a contar desta data,

1.7 �� C[); 1
'L..1'

.

'-',' .s";·;cr ,1 bcos os habitantes dcste Est.ido que a Assembléa Legislativa; poldo Jcst. membros de Diretório Mu- sob pena de se proceder á cobrança
ate"] ta ':' C:l.}\,dJ(l()f.;O a se g uí o te 1::1: nicipal elo P. L.; Bernardino Silva, De- judicial com augmento das despezas,
Ar c

"

r, ..

,� lQCa abo!ich o irnposto sobre movimento comercial e industrial legado de Policia e Jose E. Finard i , Deverà pagar na devida repartição,
e Cil:\ftO U 11Tl}iCl.,;rO S,A11'_; ve adas e COIiS]008CÕes Ofícial do Reg Imobilíario - tendo Indaial, 23 de janeiro de 1936

. ,,- 'J'
'" ,;

.

I"
-, .

• i :H'._"; --I pnpt'sto sobre vendas é

.

COD:,íglJações incidirá sobre o valor Jogar, ás ,lo horas, !.lOS salões do ne- Saivio Cunha
{H':' .'-I-"', pur "om�:TCI8[jks ré; productores, estabelecidos no Estado, íorem Ieitas gociante Antonio T'hiesen, expressiva, Promotor Publico

n_'1",·e�(1:.lc:r compradores e cousigua tar ios, ficando apenas isentas as oDera-'manifer.;tação popular, á qual compa-
ço.�,:, cons antes (10 art. 8,

.

recerarn o Diretorio distrital, autorida- des policiais, recaindo na pessoa do sr.

,,:;rt . .3 - O imposto ser
à

pago por melo de selos adesivos, especiais, a dades locais e grande numero de peso Avelino Custodio, para o cargo de sub-

l''',.él() de mero por ce .. 'o (r IQoj)' 1 d d
'-

A delegado E' de se louvar o gesto do sr

.,f '.,. _'.'
,

:
__ ,JL /- o so))r� o v" or as vev as e COllS1gnaçoes soas. .

.

c-:e:dafl_�,s r� \J,�sta ou a prazo, sem distinção de procedencia, destinos 0\:1 éspecie, -n. Com a palavra .o.sr Adolfo A, Bauer Germano Reií, oferecen+o o terreno re-

d.
.. Pf';)U. tos.

, disse do íim Ia VIsita qu� era o de clamado para as citadas construções,

c1()� /: ,i t o �O(U�l::tO �o imposto nâo haveràA ir�ção. de mil reis (r$ooo), arre ouvir mais de �etlO, as n,eces<;idades Usou por fim. da palavra o sr, Jose

:l"a ,�(_10n_e pura essa quauua, a [que lhe for iníerior .
do povo deste Distrito concitando-o ao E. Finardi e disse da satisfação que

I;. 2oj�_:�:� v,�,�:d;s a ,vist�: o hnp.osl.o incidirá, sob�e o total das op.erações lcollgraçamento, etc , falando, em segll�- sentia �elo congraçamento da familia

ql -:-.lZ� �;:' ."', ,".,IUo. o ,rmp:J:.t{_) mmrmo de tres mil reis (3$000) por qtllOi';ena . 'da, o sr , VItor Buhr, que em magol-
Pouso Redondense, salientando-lhe a

S .3 ..L odo contribuinte SUjeito a este '

.. imposto pagará -aiuda a inscrição! fica oraçã, agradeceu a manifestação significação em face das necessidades
an ua l de cm co I�tl re�s.

), i
que lhe era feita, terminando com um do distrito, terminando com um ino de

ii � O mod» .oe apllca9ão dos selos será determin"do pelo Regulamento qUt
•

veemente apelo aos pre5entes no sellM louvor á pessoa do dr. governador do

o POut:r executIvo expe<:iJr, para ° cumprimento desta lei. _

__ tido de ser oferecido á Prefeitura, () Estado e à operosidade do sr.Vitor Bnhr

,Art. 4-�as vendas a prazo, o vendedur e obr: gado a emitir fatura à terreno necessario para a construção da na govemança municipal. Em seguida
qu;_q a;:',lIcara o sele. 'lnteudencia da Escola e da Cadeia a comitiva se dirigiu ao salão dos Ati .

. !�rt 5 -,N iiS .,:ollsignaço,:,s efetuadas dentro do Estado fica o cOl1signadOl Publica, retirando,se, em seguida, radoles ondr. lhe fui servido um lauto

�D_;ig?OI.3 a eunssão da nota de remessa ou expedição, de�idamente numerad� e.n companhi.a, do sr- Luiz almoço, seguindo-se tiro ao alvo e do·

\.cj�:ada, e sekda.
.

Vendramio, intendente, afim 'de percor- mingueira que se prolongou até altast

S UnICO -N.,s (,ousigneçõos para fóra do Estado, o imposto serà pagc ,er as diversas ectradas do distrito. A horas da madrugada do dia seguinte, -

SUi)1rê o. valo! oficial da llH:n':3doria embarcada, aoondo-se no conhecimentr seguir foram discutidos varios �S;;t1lN- �artindo a comitiva, neste dia, runlQ>

li_a e:�pory:lçao, os respectivos selos; este conheci�lento co'Dstitue elemento· de tos que interessam ao distritc), sendo Sena Alta. POu.so Redondo, em 19 de

Ílscallséiçao. tambem escolhidas as no, as autorida- Jaueiro de 1936,

.".�::t� 6�O ,consignador ou ,comitente fica ainda obrigado ao imposto dé _=_,� �.�_�__�_
Do Correspondente

��'-' �<1do:Ja cÜ[l�lglJ3.da, paganao-o sobre a. fatura, quando vendido a prazo' __, .

ou s�hr� � �qujdo ,produto de rontande-venda, quando este licar i mediata á
sua dlspúslçao, reglstrando.o no livro de venda a vísta,

�.'� unico -.0 consignatario ou comissario fIca ivualmente. obrioa.do a papa! '

o Hll posto . b l' d
' '" _ '" "",

.

,,_ ' Sú re o va o�' Gas ven as que efetu�n, quer o faça por sua conta,:
:!O :ons:��,�dor ou cormteote, apondo ° respectivo selo né' fatura que expedll f
dO comp1cn.or, quand? a. venda a prazo, ou jal1pndo o valos delas tiO livro!
An. ? - Os C,outrll)Ulnt�s do ip1posto sobre vendas e consignações são i

?bngac:os a eXlblf, seus lrvros de' escrituração a� fisco, a prestar.lhe as in· I
wrrnaçoes necessana e a manter a escrituração espr:dal que o reú'lllamento i
deternHoar.

ib i

"81=<"
-

d-
I

."ue. --� lc�m Isentas o lmpO$to a operações: 1

I
qne, �mbora,1
Plaqmoas OU!

I

II
II -- dos pr,,(J�tor h' I'

profis::,õ�'s:
u 1· es que se aCl am Isentos do imposto de industria eil

IIIII - entre uma casa comercial ou itldllstt'ial e suas filiais e vice versa;1de"de que 1o.cêlisada 110 teHiwrio do Estado:

Coletoria Estadual de

Rodeio, de Fevereiro de 19361
J.

;.::':1 H. 51 de I I de dezembro de 1.9"
-

.

H -'!l-g"l > ;
. b

,.»)
.L>Á_ U

.

,(. o rrnposto 50 re mOVlmtnrO
d . veud a s e conslguuções.

Edital
Promotoria Publica

------1
!

I -;-dos pequenos produtores. entendendo-se como tais os

suj�itos ao -imp ,sto de indtÍstria e profissões. empregarem
uteoEilios ou capital, de valor até dois contos de reis,

IV - c� pequeno comercie àe generos alimenticios e de artigos de consu
mo dome"tlco, de capital ate dois contos de reis

I
•

Em todas as casas deve haver um tubo de

Cafiaspirina para o ataque immediato ás
dores de cabeça, de dentes, de ouvido,
dores rheumaticas., enxaquecas, .etc.

Todos os succedaneos e substitutos devem
ser terminantemente recusados.

. V'- (305 vend::dores ambulantes de hortaliças, cereais frutas pão ovos

<l\t's, pC1Xf:'_S, carva(: e o�tros artigos semelhantes. que não forem e�tabeíecido�
cem casa De llI"Q:OClOS de tais generos, ou que, quando estabelecidos estejam
110 caso do n. IV;

'V I - d-: fomecime1llto de alimentação e medicamentos nos coleo-íos ecos
hesPlt<les.

'"

,.��,t" 9 �Os it}�ntore� des.la lei e. �o R;gulamento que, para sua execução
e",�,,,dlr ,0 ... oder"Executlvo, ficam sUJeIto" as seguintes multa�:

J - (Íc 100$000 a 2?o$ooo, no caso dL não serem inutilizados' os selos no

�,-mpo e na forma deVIda;
,

II - 'de 100$000, no caso de
<l S 3 do art. 3;
IH - dI: IüO$OI)() até I:OGO$ooo, e ainda (.I pagamento do dobto do im

.po�!O. DO caso de sonega·ção de operações tributaveis.
t"in -Flc.am revogadas as di..;posições em c(Jl1t.rario,
O Secretano da Fazelilda, Viação Ob.ras publicas e Agri<1nltura assi� a ia.

'\Çam executar-.

não ser efetuada a inscrição de que fala

CA" �1lI��;,�!li�Ii8N'Ali !li };ú'il. ""fi. rr il !1'<Í. ti .

é univc.rsahncnte consagrada corno ()

l'el'nedúJ de confia·tl.fa

Palado do C�overoG, em Florianopolisj II de dezembro de 1935

(a) NEREU RAMOS

CELSO FAUSTO SOUZA

Coietoriil. Estad illa! de Encruzilhada 8 de janeiro de 1936
O ÜJlctcl' Augusto Lenzi.
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